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Om företaget

SOMAS huvudkontor och verkstad finns i egna lokaler i Säffle. SOMAS är ett helsvenskt
familjeföretag med familjen Hägg som ägare. Försäljning och marknadsföring sker genom
SOMAS egna försäljningskontor och via oberoende distributörer.
SOMAS Instrument AB utvecklar, tillverkar och marknadsför regler- och on/off-ventiler i rostfria,
syrafasta stål. Produkterna exporteras över hela världen.
SOMAS affärsidé
Vi utvecklar, tillverkar och säljer kvalificerad industriarmatur för regler- och avstängningsapplikationer.
SOMAS erbjuder även service och utbildningar på våra produkter av högsta kvalité.
SOMAS ger er trygghet
För oss är trygghet och kontinuitet centrala faktorer i vår verksamhet. Efter 70 år i branschen
ingår detta som en naturlig del i våra kundrelationer.
Som ett bevis på att vårt koncept fungerar, är att vi idag är ledande inom utvecklingen av
reglerventiler och vår ambition är att så förbli även i framtiden.

Vi kan våra produkter utan och innan
SOMAS utvecklar och tillverkar ventiler och övriga
produkter själva. Vi påstår därför att ingen kan våra
produkter bättre än vi.
Vår erfarenhet är bred och sträcker sig över många olika
branscher såsom: Papper och Cellulosa, Kemi, Energi,
Sjöfart etc.
Kompetensen hos våra medarbetare garanterar ett
professionellt arbete.
Välj service efter behov
Låter ni oss sköta servicen på era SOMAS produkter
så vet ni att servicen blir professionellt utförd. Ni väljer
själv den grad av service som passar just er.
•
Önskar ni utföra en besiktning och undersöka
om ventilerna behöver åtgärdas?
•
Önskar ni att vi tar hand om era reparationer på
plats eller i vår serviceverkstad?
•
Önskar ni se över ert reservdelslager och därmed
minimera ert behov av reservdelar?
Vänd er till oss så kan ni vara säkra på att få den
service ni söker!
Servicevänlig konstruktion – vi underlättar för er
Vårt serviceteam är här för er som kund och vi gör
allt för att underlätta vid underhåll av våra produkter.
SOMAS konstruktörer har utvecklat produkter med
lättåtkomliga delar, som är enkla att demontera och
underhålla.
Genom vår serviceavdelning erbjuder vi er som
kund hjälp med att checka ut eller köra igång olika
anläggningar. Det är bara att ni hör av er. Vi kan
utföra underhåll/reparation antingen på plats hos
er som kund eller i vår egen verkstad.

Service
– En viktig del av SOMAS kvalité!

SOMAS servicekoncept
SOMAS serviceavdelning har som ledstjärna att forma
det servicepaket som passar just er process bäst för att
säkra produktionen. Ventilernas prestanda säkras över tid
för att förhindra att reglerfel orsakar smygande kvalitetsproblem i er process.
SOMAS serviceavdelning har lösningarna och de resurser
som krävs för att hantera underhållsprojekt och säkra
driften i era processer.
SOMAS servicekoncept ger säkerhet och ekonomi!

Serviceavdelningens tjänster
•
Reparation av ventiler på SOMAS serviceverkstad
•
Service hos kund
•
Test av ventiler
•
Föreslå, planera och offerera serviceinsatser
•
Inventera ventilbestånd/installerad bas
•
Kompetenssäkring genom utbildning

Service
– En viktig del av SOMAS kvalité!

Ny teknik skapar möjligheter
Ventiler som lämnar SOMAS har en kontrollerad prestanda.
Beroende på applikationen kommer reglerkretsen att
successivt försämras över tid. Detta gör att kontroller och
uppföljningar av prestandan är nödvändiga och mycket
lönsamma serviceinsatser.
SOMAS serviceavdelning har kompetens att utföra tester
och konfigureringsjobb med hjälp av programvaror till
lägesregulatorer som är applicerade på ventilerna.

Applikationskunnande är SOMAS styrka
Vår erfarna serviceavdelning kan SOMAS produkter utan
och innan. Detta tror vi skapar en stor trygghet för er som
kund. Vår förmåga att felsöka och utföra service anser vi är
vår styrka. Även vår breda erfarenhet av olika processer och
applikationer tror vi skapar mervärde för er som kund.

Reparationer
– En reparerad ventil är nästan sämre än en ny. Nästan!

SOMAS serviceverkstad
Vår serviceverkstad är en viktig del av vår verksamhet och är utrustad med den rätta utrustningen för att vi ska kunna
göra vårt jobb så bra och effektivt som möjligt.
Närheten till vår produktion gör att eventuella ändringar och uppgraderingar går snabbt, ingen tid går förlorad.
Vi jobbar ständigt med förbättringar för att ni som kund ska få rätt hjälp och service på kortast möjliga tid.
”Kvalitetssäkrad kunskap och rutiner”
All personal som arbetar på serviceavdelningen genomgår kontinuerligt utbildningar på nya produkter och processer.
Vi genomför även interna utbildningar för att repetera våra servicemetoder.
Kunder som har SOMAS produkter installerade, kan i avtal med SOMAS säkra sina anställdas kompetens på liknande sätt.
Rutinerna runt hanteringen av service och reparationer är väl förankrade i SOMAS kvalitetsmanual och policy.
Serva en ventil – rena underhållningen för oss!

Reparationer
– En reparerad ventil är nästan sämre än en ny. Nästan!

När ventiler anländer följer vi kvalitetsmanualens
processer
•
Ventil anländer till serviceavdelningen
•

Ventil fotograferas innan reparation

•

Orderdokument skapas
•

reparationsnivå fastställs

•

ungefärligt pris uppskattas

•

leveranstid fastställs

•

Vid oklarheter kontaktas kund

•

Reparation genomförs

•

Originalreservdelar används alltid

•

Alla tester dokumenteras

•

Konfigurering utförs

•

Ventil fotograferas efter genomförd reparation

•

Orderdokumentation klarställs

•

Ventil levereras till kund

Support
– Vi hjälper er innan ni får problem!

SOMAS leder projekt och löser problem
Industrins olika processer styrs av ventiler i stor utsträckning. Dessa flöden är direkt knutna till produktionens kvalitet på
den slutgiltiga produkten. Det spelar mindre roll om slutprodukten är papper eller kemisk produkt, när ventilen fungerar
dåligt måste åtgärder sättas in.
SOMAS serviceavdelning har med sin erfarenhet goda chanser att redan från början ge de förslag som leder till snabba
åtgärder.
Våra samlade resurser:
• The Application Handbook är en guide framtagen av
SOMAS där vi samlat våra erfarenheter från olika branscher.
Här finner ni val av ventiler för olika applikationer som en
vägledning för er som kund vid projektering.
•

SomSize programvara är ett eget utvecklat verktyg som
används för att beräkna ventiler och ställdon. Programvaran
anser vi är ett av de viktigaste verktygen att tillgå för alla
som projekterar nya anläggningar. Verktyget kan med
fördel också användas vid kontrollberäkningar av ventiler.
Kontakta SOMAS om ni önskar programvaran.

•

Montageledning vid underhållsstopp eller nymontage

•

Uppstartshjälp och utbildning vid nymontage

•

Support genom telefon och e-post

Utbildningar
– Vi har alldeles för många hemligheter!

Utbildningar
SOMAS har ett nytt modernt utbildningscenter med
möjlighet att genomföra både teoretiska och praktiska
utbildningar. Här har vi skapat en resurs för att säkra
kunskapen om våra produkter på alla nivåer. Vårt utbud
tillfredsställer inte bara kunskapen om produkterna, vi
erbjuder även utbildning i reglerteknik och applikationskunskap med projektering.
Vem har behov av utbildning?
Vi riktar oss till personal från instrument- och underhållsavdelningar inom processindustrin, samt personer som
arbetar med projektering.
SOMAS utbildningscenter ger alla som arbetar med
våra produkter en säker grund att stå på inför viktiga
installations- och servicebeslut.
Avsikten med våra utbildningar är att ge deltagarna en
djupare produktkunskap, men även kunskap om de
regelverk som är kopplade till användandet av våra
produkter.
Utbildningen för ”smarta” lägesställare innehåller allt från
installation, konfigurering, kalibrering och uppstart. Handhavande av tillhörande mjukvaror, specialfunktioner och
diagnostik tränas in så att ni med säkerhet kan agera i fält.
Kundanpassade utbildningar för ventiler, ställdon och
lägesställare arrangeras på förfrågan.
För mer information, se vår hemsida: www.somas.se

Utbytesventiler
– Vi renoverar er ventil innan ni hinner montera ner den!

Utbytesventiler
Tiden är alltid en viktig faktor vid planering av underhållsstopp. Listan på ventiler som ska kontrolleras är väl förberedd,
men ofta uppkommer ändå överraskningar. Fler ventiler än planerat behöver monteras ner för service. Kund står ofta inför
valet att utföra oplanerad service som kan innebära sämre prestanda och funktion tills nästa stopp, alternativt installation
av ny ventil.
Ny ventil kan sällan tas fram med den önskade leveranstiden.
SOMAS service har lösningen! I vårt utbytesventilprogram får ni snabbt hjälp med en ersättningsventil. Installation av en
utbytesventil ger samma prestanda som en ny ventil och kan ske mer eller mindre direkt.
Kontakta SOMAS serviceavdelning inför nästa underhållsstopp och kontrollera programmet för utbytesventiler.
•

Utbytesventiler och ställdon är fabriksrenoverade

•

2 års garantitid

•

Fasta priser

•

Stort lager

•

Kort leveranstid

Reservdelar
Mängden reservdelar på lager är ofta en stor kostnad för er som kund. SOMAS serviceavdelning ger råd om lämplig
omfattning, samt förvaring av reservdelar för installerade ventiler. Vi besöker gärna er som kund för att inventera och
hjälpa till med att optimera reservdelslagret.

Lager
– Det vi inte har på lager, är inte värt att ha där!

Lagerhållning
SOMAS har under lång tid investerat i ett lager som innehåller mängder av reservdelar, färdiga ventiler
och ställdon.
Reservdelslagret ger serviceavdelningen stor flexibilitet att lösa sina uppdrag effektivt och snabbt.

Koncern- och huvudkontor
SOMAS Instrument AB
Box 107
661 23 Säffle
Tel: 0533-69 17 00 (vxl)
E-post: service@somas.se
www.somas.se

Besöks- och godsadress
Norrlandsvägen 26-28
661 40 Säffle

Distriktskontor
SOMAS Instrument AB
Thulegatan 20
852 36 Sundsvall
Tel: 060-17 17 90
E-post: sundsvall@somas.se
www.somas.se

Retur och reklamation
Ambitionen är alltid att göra dessa processer snabba och utan krångel för
kunden. För att underlätta hanteringen, finns ett färdigt dokument på vår hemsida.
Gå in på www.somas.se under Om SOMAS och Returer.

www.somas.se

