hånden, er hjørnestenene nu lagt for,
at vi kan tilbyde vore kunder de laveste
samlede ejeromkostninger – og samtidigt have et af de bedste udgangspunkter
for kunne introducere eller udbygge
programmeret vedligehold.

Lav nedetid og glade
vedligeholdelsesafdelinger

Spar minimum 10-20.000 kr. pr. reguleringsventil. V-port reguleringsventilen fra Mars lukker 100% tæt, hvorfor en foransiddende on-off ventil ikke er nødvendig.

En af vores nyeste innovationer, Mars
Service and Safety Bracket, giver hurWLJHUHPRQWHULQJKXUWLJHUHIHMO¿QGLQJ
hurtigere vedligeholdelse. Endvidere
højnes sikkerheden under arbejdet med
ventiler på forsyningssiden. Igennem en
ny patentanmeldt teknologi er nedetiden blevet væsentligt reduceret under
LQVWDOODWLRQIHMO¿QGLQJRJYHGOLJHKROGHOVH+YDGGHUI¡UWRJPLQXWWHU
SUYHQWLORJDNWXDWRUWDJHUQXNXQ
sekunder. Vedligeholdelsesafdelingerne
er mildest talt begejstrede for denne løsning. Foruden tidsaspektet har vi også
implementeret en sikkerhedsfunktion/system i løsningen. Denne nye funktion
eliminerer risici for potentielt farlige

momenter og dermed arbejdsulykker
under vedligeholdelse. Systemet overholder naturligvis de gældende regler
IRU³/272´/RFN2XW±7DJ2XW

Ventiler med feedback
En anden ny innovativ løsning fra os er
trådløse feedbacksignaler fra ventilerne.
Denne løsning, der er muliggjort igennem trådløs teknologi, reducerer installationsomkostningerne i meget høj grad
og byder desforuden på nogle enorme
fordele i forbindelse med programmeret vedligehold. Ved brug af trådløse
feedbacksignaler fra automatiske og
manuelle ventiler kan installationsomkostningerne reduceres betydeligt.
Installeringstiden for et trådløst system
YLOY UHFDDIGHQWLGGHUEUXJHV
under installation af et traditionelt fortrådet system. Den trådløse teknologi
er kendt og meget udbredt inden for
olie- og gasindustrien. Endnu har ingen
danske mejerier høstet de klare og store
fordele, skal jeres Mejeri være det første
i Danmark? Q

Fordele ved trådløse
feedbacksignaler:
1) Kostbar og tidskrævende fejlfinding ændres til hurtig og
automatisk rapportering af
fejlstedet.
2) Økonomisk overkommeligt at
installere feedbacksignal på
manuelle ventiler (ofte kaldet
³EOLQGH´ YHQWLOHU VRP LNNH
registreres i PLC), hvilket gør
produktionen mere sikker og
pålidelig, idet færre eller inJHQ³EOLQGH´YHQWLOHUYLONXQQH
forstyrre driften p.g.a. fejlpositionering.
 /¡VQLQJHQHUGLUHNWHIRUEXQdet til PLC og har ingen internetadgang, og udgør dermed,
rent datamæssigt, ingen sikkerhedsrisiko.
4) Programmeret vedligehold.

Mars Valve kuglehaner - ventiler af
højeste kvalitet fra yderst til inderst
Kernen i Mars Valves’ produkter er høj kvalitet, opnået
igennem et unikt produktionsapparat samt, ikke mindst,
state-of-the-art tankegang.

HQK¡MH̆HNWLYHOHNWURQLVNYDQGXGODGHU
Eller til at være fuldautomatiserede
reguleringskuglehaner med suveræne
reguleringsegenskaber og intelligent
VW\ULQJ2JGHUHUPHJHWPHUHHQGGHW

100 pct. sporbare ventiler
I mere end 20 år har Mars Valve hjulpet
slutbrugere med at øge deres oppetider
samtidig med, at de har kunnet reducere
vedligeholdelsesomkostningerne og
øge sikkerheden. Hvordan det? Fordi
vi sætter os selv i kundens sted, spørger
³+YDGKYRUIRUKYRUGDQ´±RJGHUQ VW
tilføjer vi al vores viden, erfaring og
YHGKROGHQKHGIRUDW¿QGHIUHPWLOGHQ
helt rigtige løsning.
Mars kuglehaner er ikke blot ventiOHU±GHHUHQDOVLGLJ³Y UNW¡MVNDVVH´
som nemt kan omdannes fra at være en
VWDQGDUGRQR̆NXJOHYHQWLOPDQXHOHOOHU
automatiseret, til at kunne fungere som
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EST: Elektronisk kondensatudladerstyring - undgå de halv- eller helårlige
undersøgelser af dampspild.

Vi har som den første producent af
GHOWHNXJOHKDQHUXGYLNOHWHWV\VWHP
hvor alle medieberørte dele af ventilerne
er 100% sporbare - mærket, stemplet og
registreret i en database. Denne 100%
sporbarhed er ikke blot et kerneelePHQWIRUYRUHV(8RYHUHQVVWHPmelse, den har også bidraget til at opnå
HQ6,/FHUWL¿FHULQJ 6DIHW\,QWHJULW\
Level), den højeste godkendelse i procesindustrien. SIL er et sikkerhedssystem til produktion, procesudstyr
og komponenter samt en indikator for
det leverede kvalitetsniveau. Med ægte
VSRUEDUKHGRJ6,/FHUWL¿NDWL
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LOTO: Lockout - Tagout sikkerhedsaflåsning af Mars Service beslag.
100% sikkerhed under service og
vedligeholdelse.

Wireless box: Trådløs tilbagemelding.
Undgå kabler og spar penge på installationen.
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