Valves • Engineering • Service • Valve Diagnostics • Education

ASKALON har erfarenheter och resurser att hantera allt från
enstaka ventiler och reservdelar till komplexa ventilprojekt.

VALVES

ASKALON har en egen avdelning för konstruktion med uppgift
att konstruera och bygga specialanpassade komponenter
och processavsnitt.
ENGINEERING

ASKALON erbjuder service och reparation av energi- och
processindustrins ventiler, lägesställare och ställdon. På
plats hos kund eller i någon av våra verkstäder.
SERVICE

ASKALON erbjuder ett omfattande kursprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer.

EDUCATION

Ventildiagnostik förser industrin med ovärderlig information
om ventilens status. Målet är att optimera ventilens funktion i
processen och undvika oplanerade driftsstopp.
VALVE DIAGNOSTICS

Från 60 till 100 på ett år
Askalon är mest känt för Fisher reglerventiler och
service. I dag säljer vi ännu mer – avstängningsventiler och säkerhetsventiler, samtidigt som
reglerventiler ökar i antal. Detta är en följd av
Emersons förvärv av ventildivisionen från Pentair.
Askalon har fått ökat förtroende från Emerson för
försäljning i Sverige, Finland, Danmark och Island.
I fjol hade Askalon lite mer än 60 anställda. Nu
är vi nästan 100 ventiltekniker och ingenjörer
bara 12 månader senare. Dessutom har vi tillgång
till ungefär 70 extra anställda ventilservicetekniker
under högsäsong. Det betyder att vi har kapacitet
upp till 100 servicetekniker som utför ventilservice och diagnostik på kärnkraftverk, pappersbruk, kraftverk och kemiindustri i Sverige,
Danmark och Finland.
Askalon tar ett samlat grepp kring hela processkedjan. Vi tar totalansvar för fullständiga
ventilleveranser, utvecklar komplexa, kundanpassade applikationer och finner genomtänkta
rutiner för förebyggande underhåll och service. Genom ett brett sortiment av kurser och
seminarier erbjuder vi också möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling av våra
kunders tekniker.
Mats Warnqvist, CEO
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ASKALON är Emerson Local Business Partner (LBP) för alla Emersonventiler i Sverige, Finland, Danmark and Island.
Med ASKALON som leverantör har du en partner som kan hantera
hela projektet. Du hittar våra kunder inom branscher som energiverk,
pappersbruk, olja och gas, kemisk industri och kärnkraftverk.

Ett nära samarbete med Auma
Genom förvärvet av ventilorganisation och ventilservice i
Västervik från Erichs Armatur har Askalon i dag ett
nära samarbete med Auma. Askalon lagerför bland
annat cirka 2 000 avstängnings- och högtrycksventiler i
gemensamma lokaler med Auma Scandinavia i Malmö.
Dessa ventiler är förberedda att utrustas med Auma
elektriska ställdon. Askalons servicecenter i Västervik har
dessutom en lång erfarenhet av service på ventiler med
elektriska ställdon och samarbetar med Auma Scandinavia
som expertis.
Vi säljer och servar:
● Keystone avstängningsventiler och ställdon
● Crosby säkerhetsventiler
● Vanessa trippelexentriska ventiler
● Neotecha kemiventiler
● Fisher reglerventiler och gasregulatorer
● K-Ball och KTM kulventiler
● Sempell högtrycksventiler och säkerhetsventiler
					

...och mer

VALVES

Totalansvar för kompletta ventilleveranser
Askalon är en av ventilbranschens mer kompletta aktörer. Vi kan
tillgodose kunders behov av reglerventiler, säkerhetsventiler och
avstängningsventiler och har de erfarenheter och resurser som krävs
för att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa
ventilprojekt.
Askalon har produkter och lösningar för applikationer inom såväl
kryogeniska processer som för reglering av överhettad ånga,
matarvatten och doseringar av kemikalier.

...och mer

ENGINEERING

Konstruktion och ombyggnadsprojekt
Vi har en egen konstruktionsavdelning med uppgift att
konstruera och bygga specialanpassade processavsnitt.
Med kundens krav som utgångspunkt tar vi fram
konstruktionsförslag med hänsyn till flöden, tryck och
temperaturer. Rörkonstruktionen byggs som moduler i
egen verkstad eller direkt i kundens anläggning.
Vi arbetar med dimensionering och konstruktion,
bygger färdiga processavsnitt och levererar nyckelfärdigt.
Ånga och kondensat, ånginsprutningssystem och
spärrångmoduler är några av våra specialområden.

SERVICE &
DIAGNOSTICS

Service, underhåll och diagnostik
Askalon erbjuder processindustrin ett vältrimmat samarbete kring
service och underhåll av ventiler. Ventildiagnostik avgör om du
behöver plocka ner ventilen för renovering i verkstad eller om det
är möjligt att göra arbetet med ventilen i ledningen. Här finns stora
besparingar att göra, både i tid och pengar. Vi arbetar med instrument
som FIELDVUE™, FlowScanner™ och SESITEST™.
Askalon utför service, reparation och kalibrering av reglerventiler,
säkerhetsventiler och avstängningsventiler. Vi erbjuder service på
plats hos kund eller i någon av våra verkstäder i Västervik och
Hammarö, Sverige eller i Vaanta, Finland.

Remote Diagnostic Center

EDUCATION

Askalons utbildningscenter
En utbildning eller kurs hos Askalon kan vara den smartaste
investering du någonsin gjort. Med ökade kunskaper kring
ventildiagnostik kan du på egen hand förbättra anläggningens
reglerkretsar och förhindra dyra, oplanerade driftstopp.
Vi tillhandahåller ett omfattande kursprogram för processindustrins
instrument-, underhålls- och projektingenjörer. I moderna kurslokaler
på Hammarö utanför Karlstad erbjuds kontinuerligt en rad schemalagda kurser. Vid önskemål står vi även till tjänst med specialprogram
för kundspecifika behov och även kurser förlagda till kunders egna
lokaler runt om i Sverige.

Emerson Quick Ship Program
Emerson Quick Ship Program kompletteras med Askalons lager
och monteringsverkstäder.

Kundförmåner
• 24 timmar globala leveranser
• En enda kontakt krävs
• Snabbast möjliga leverans
• Produtkvalitet garanteras
• Äkta OEM reservdelar och ventiler
• Engagerade Quick Ship-team
• Belägna nära våra kunder
• Snabb leverans av byten
• Lagrade delar, specialbeställningar
monteras

Vi förstår att nödleveranser av ventiler och reservdelar är avgörande för att din
anläggning ska kunna fungera effektivt. Quick Ship-programmet hjälper dig att
hålla den igång.
Emersons Quick Ship-program är strategiskt utvecklat för att tillhandahålla
logistikstöd för dina lokala och regionala varulager. Från reservdelar till utbyte av
ventilmontage, Quick Ship-programmet finns där för att stötta ditt underhåll, din
trovärdighet och dina upphandlingar.
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