Tankvalideringstest

Take a

look at your process line

Tankvalideringstest

Bactoforce tankvalideringstest er en effektiv
måte å foreta en aksepttest av nye tanker du
har produsert - og dermed dokumentere
kvaliteten.
Sprekk

Med mer enn 2000 utførte tankinspeksjoner årlig, har Bactoforce en
unik kunnskap og erfaring.
Vi forstår behovet for å jobbe effektivt slik at utstyrets nedetid
reduseres - uten at det går på bekostning av sikkerheten. Våre
teknikere er opplært i å arbeide i lukket rum og i høyden, og har med
seg det riktige utstyret for å kunne utføre effektive og trygge
inspeksjoner.

Ripe

www.bactoforce.no

•

Uavhengig kvalitetssikring

•

Kostnadsbesparelser

•

Enkel tilgang til dokumentasjon

Blant fordelene er:
• Uavhengig kvalitetssikring:
Bruk av en uavhengig kvalitetsinspeksjon ved levering av tanken er en
forsikring for både leverandør og kjøper om at utstyrets tilstand er
som spesifisert. Dokumentasjon av kvaliteten vil typisk føre til færre
defekter og styrke relasjonen mellom kjøper og selger.
• Kostnadsreduksjoner:
Identifisering og utbedring av feil kan gjøres billigere når det skjer før
installasjon. Man unngår også produksjonsstans.
• Enkel tilgang til dokumentasjon:
Vi dokumenterer alle våre inspeksjoner og gjør dem tilgjengelige på
nett. Enkel tilgang for intern og ekstern revisjon og analyse av 		
utstyrets status.

Prosedyre - Tankvalideringstest
Tankvalideringstest

Innhold i Bactoforce tankvalideringstest

Andre
Bactoforce
Tjenester

Tankvalideringstesten er en fabrikkaksepttest

•

Visuell inspeksjon med hvitt lys for å lokalisere   

Varmeveksler/pasteur

mekaniske defekter i utstyr eller instrumenter 		

• Lekkasjetest

som befinner seg i inspeksjonsområdet.

• Deteksjon av organisk materiale

av nytt utstyr, før det overlates til sluttbrukeren.
Dette vil si å validere at utstyret oppfyller
brukskravene til de gjeldende strenge hygiene

• Rengjøring av energisiden

•

Overflate sprekktest basert på ISO 3452-1 og

kravene innen f.eks. matvarebransjen,

modifisert for inspeksjoner av store overflater for

meieribransjen og farmasøytisk industri.

lokalisering av overflatedefekter inne i utstyret.

Tankvalideringstesten er basert på en kombinasjon
av forskjellige ikke-destruktive testmetoder og
tilpasset til inspeksjoner av store overflater i

•

Inspeksjoner på stedet for imperfeksjoner og
visuell inspeksjon av korrigerte imperfeksjoner.

utstyr med høye krav til hygiene.

• Kalibrering
• Validering av holdertid
• Kontrollmåling av holdercelle
• Validering av omslagventilens
reaksjonstid
Tanker
• Integritetstest av tank
• Godkjenning av nye tanker
• Riboflavintest / CIP-validering

R-force - arbeider med Bactoforce

Instrumenter

Nettbasert rapporteringssystem

• Flow

Bactoforce bruker R-Force, et

• Ledningsevne

• Temperatur
• Trykk

webbasert rapporteringssystem,
som gir våre kunder tilgang til

Rør

alle inspeksjonsrapporter.

• Hygieneinspeksjon
• Sveisekontroll

Systemet gir også en systematisk  
oversikt over utstyr, planlagte
inspeksjoner og avtalt inspeksjons
hyppighet.
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Inspeksjonsoversikt

Elektronisk rapportering tilgjengelig
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