/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

REFERANS
TransSteel EN1090 Uyumluluk Paketi
Metallbau Dekassian, Avusturya

Fronius’un TransSteel EN1090 Uyumluluk Paketi
ile net rekabet avantajı
Metallbau Dekassian GmbH geniş bir ürün yelpazesi sunuyor: Korkuluktan pencereye, garaj kapılarından taşıyıcı yapı
elemanlarına ve metal eşya yapımcı objelerine kadar. 1928 yılında kurulan, 17 çalışana sahip şirket bugün müdür Meinrad Partl tarafından yönetilmektedir. Partl tesviyeci usta belgesi için gerekli olan sınavını burada vermiştir. Şirket
kalite yönetimi ve teknolojiye yatırım yapmakta ve Tirol Ticaret Odasının “Qualitäts-Handwerk Tirol (Tirol kalite zanaatı)” girişiminde yer almaktadır. Bu girişimden örnek işletme olarak altın sertifika almıştır.

“Özellikle EN 1090 normuna
uyulması gereken eden resmi
görev ihalelerinde baştan
itibaren net bir rekabet
avantajımız bulunmaktaydı.
Çünkü müşteri bizimle güvenli
tarafta olduğunu biliyor.”
Meinrad Partl,
Metallbau Dekassian Şirket
Müdürü

TALEP
Temmuz 2014’ten beri tüm alüminyum ve demir fabrikaları EN 1090 Avrupa
Birliği Normuna uyumlu olmalıdır. Bu normların içinde bir işletmenin varlık ve
kaynak donanımları için standartlar bulunmaktadır. Sertifikalandırma için örnek uygulamaların kaynak talimatları (Welding Procedure Specifications, WPS)
merkezi bir zorunluluktur. Bunlar uygulamayı yapan şirket ve kaynak prosesi
hakkında detaylı bilgiler ve veriler içermektedir. WPS’nin alınması masraflı ve
zaman alan bir işlemdir ve şirketler için zorlayıcı bir dahili süreçtir.
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ÜÇ BÖLÜMÜMÜZ, YALNIZCA BİR TUTKUMUZ VAR: SINIRLARI DEĞİŞTİRMEK.
/ Kaynak teknolojisi, solar enerji ve akü şarj teknolojisi alanlarında tek bir amacımız var: Yeniliklerin lideri olmak. Bugün dünya çapında yaklaşık
3.300 kadar çalışanımızla mümkün olan sınırları değiştiriyor, sahibi olduğumuz 900’den fazla patent hakkı ile bu iddiamızı kanıtlıyoruz. Diğerleri
adım adım ilerlerken, biz sıçrayarak ilerliyoruz. Her zaman olduğu gibi. Kaynaklarımızın sorumluluk bilinciyle kullanımı firma vizyonumuzun
temelini oluşturuyor.
Tüm Fronius ürünlerimiz, global satış partnerlerimiz ve temsilcilerimiz hakkında daha fazla bilgiyi www.fronius.com adresinden temin edebilirsiniz.
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Metin ve resimler, baskıya hazırlandığı tarihte geçerli olan teknik düzeyi yansıtmaktadır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Stefan Mailänder,
Metallbau Dekassian’da Kaynakçı
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“TransSteel ile kaynak yapmak
diğer sistemlere göre oldukça
daha kolay. Kaynak sistemi ve
kaynak talimatından oluşan bu
kombinasyonu tanıdığımdan beri
başka bir şey kullanmak
istemiyorum.”

Dekassian fırsatı görmüş, EN 1090 normuna geçmiş ve daha geçiş müddetinin dolmasına henüz iki yıl varken sertifikasını almıştır. Örnek işletme, sertifikalı uyumluluk paketi içeren ve 50 kaliteli ve onaylı WPS’e sahip Fronius TransSteel 5000
kaynak sistemini satın alarak önemli ölçüde zaman ve masraf tasarrufunda bulunmuştur. Dekassian bu sayede şirketin sertifika alması için gerekli olan uğraştırıcı
süreçten kurtulmuştur: Bir talimatın oluşturulması, örnek kaynak yapımı, kontrol
prosesi, test kuruluşunun ve test sorumlusunun damgası ve imzası gibi. Uygulamaya erken geçiş yapması ve yenilikçi Fronius teknolojilerine güvenmesi sayesinde
orta sınıf şirket net bir rekabet avantajı elde etmiştir: Direkt üreticiden test edilmiş
kalite, masraf ve zaman tasarrufu ve ayrıca müşterilerinin güveni.

