SERVICE OG VEDLIKEHOLD
PÅ VÆRDATA-SYSTEMER

EMS

ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEMS

HMS
WMS

HELIDECK MONITORING SYSTEMS

WEATHER MONITORING SYSTEMS

Alle instrumentsystemer som står utsatt for vær og vind under tøffe forhold krever regelmessig ettersyn,
vedlikehold og kalibrering. Sensorer som skal måle vær og vind blir utsatt for ekstreme værforhold og det
stilles store krav til vedlikehold for at de skal måle riktige verdier når det virkelig gjelder.
Automasjon og Data AS er spesialister på å bygge og installere slike systemer over hele verden med over
20 års erfaring. Vi har en dyktig, kjapp og effektiv serviceavdeling som kan ta service– og vedlikeholdsoppdrag både på egne systemer og på utstyr og systemer som er levert av andre.

When Offshore Experience Counts

ALLE SYSTEMER: ÅRLIG VEDLIKEHOLD - 12M PM
Alle sensorer og systemer som er utsatt for ekstreme værforhold bør som et minimum ha en grundig sjekk
hvert år for mekanisk vedlikehold og kontroll av kalibrering. Ofte kan en unngå unødig driftsstans hvis
nødvendig forebyggende vedlikehold tas i tide.
Scope of Work:
Annual check of the Helideck Monitoring System (HMS) to ensure system
accuracy and operability, is required by the following regulations:

CAA: CAP437, appendix G, section 7.

HCA Technical Committee: Standard Measuring Equipment for
HMS and Weather Data Rev 8c, section 7.

Alle HMS systemer skal ha
følgende:
 12 måneders periodisk vedlike-

hold
 36 måneders full sjekk og full
verifikasjon av bevegelsessensor

Work scope will include inspection/service on the following equipment:

Wind sensor

Temp/hum/pressure transmitter

Cloud height sensor

Visibility sensor with present weather sensor

Wave radar

Server/computer

Interface to other systems
(Number of sensors will depend on system spec.)

Ref.: CAP 437 / BSL

HMS: 3-ÅRLIG VERIFIKASJON - 36M PM
Regelverket for HMS - Helideck Monitoring Systems - har klare krav til årlig vedlikehold av sensorer og system for å opprettholde sertifiseringen av helikopterdekket.
Regelverket krever i tillegg full systemkontroll med verifiseringsrapport for bevegelses-sensor hvert 3 år.

Scope of Work:
Every three years a full system test is required.
In addition to the scope listed above, this test includes verification of the
motion sensor (MRU) against a calibrated reference unit.
The verification test must be performed in open waters, to ensure a minimum of vessel motion, which is required to verify MRU accuracy.
We will then issue a comprehensive Verification Test Report that may be
used as documentation to achieve extended HCA certification.
Such certification is mandatory to operate the rig/vessel in Norwegian/
UK waters.
Duration of a 12M is estimated two working days, a 36M will typically
require one day more due to extended work scope.
Travel and standby is not included in this time frame.
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OPPGRADERINGER OG UTVIDELSER
De fleste værdatasystemer vil fra tid til annen kreve oppgraderinger som et resultat av nytt regelverk,
oppdatert teknologi eller slitasje.
A+D kan oppgradere de fleste typer systemer enten de er produsert av oss eller andre.
Enkle programvare-oppgraderinger kan mange ganger gjøres online så sant systemet har internetttilkobling.
Våre service-ingeniører kan også i mange tilfeller gjøre slike endringer på stedet når de er ute på oppdrag.
Nye og bedre sensorer og annet tilleggsutstyr kan installeres på de fleste systemer så sant det kan finnes
egnet sted for montering om bord. Vi gir gjerne gode råd om plassering for å få best mulig måleresultater.

SERVICEAVTALER OG SENSORPOOL
A+D kan tilby serviceavtaler på flere nivå for de kundene som ønsker kontinuerlig og mest mulig problemfri drift av værdatasystemet. Slike avtaler kan inkludere bl.a.:

Automatisk oppgradering og vedlikehold av programvare

Ubegrenset telefonsupport for system-operatørene ved driftsproblemer, innenfor eller utenfor
normal arbeidstid

Ubegrenset online datasupport via fjernoppkobling

Deltakelse i felles sensorpool som gir umiddelbar levering av nye sensorer ved behov

Assistanse ved uthenting av værdata og utarbeidelse av rapporter ved behov

Prioritet til support ved driftsproblemer

Kurs og opplæring for operatører og driftspersonell
A+D er ISO-sertifisert av DNV og av Luftfartstilsynet som leverandør av HMS.

Godkjenninger:
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A+D - SPESIALISTER PÅ Å MÅLE VÆRET!
A+D har en stab av dyktige og erfarne serviceingeniører og erfarne
support-ingeniører som kan ta serviceoppdrag på alle typer
værdatasystemer, EMP-systemer, HMS-systemer, meteorologiske og
oceanografiske sensorer, m.m.

Vi har eget verksted og testutstyr for de fleste typer sensorer og måleutstyr. I tillegg har vi god kontakt
med sensor-leverandører og andre kalibreringsverksteder som kan reparere og kalibrere sensorer på
nytt når det er behov for det.

Alle serviceoppdrag - onshore og offshore - avsluttes med en servicerapport og om nødvendig
anbefalinger over forbedringer. Vi kan også ta en vurdering av kvaliteten på gamle systemer og lage en
rapport som viser hva som må gjøres for oppgradere systemet til dagens standard.

Ta kontakt på support@automasjon.no eller telefon +47 51 12 30 80 for en uforpliktende diskusjon og
et forslag til en servicerutine for dine systemer.
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