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EUREKA SAMMENSTILLING OG TEST
SENTER SØRUMSAND
For Pumper & Generatorer

Keep going. Keep safe.

BESKRIVELSE

Senteret:
Vi har gleden av å presentere
vårt senter for sammenstilling og
testing av pumper og diesel
generatorer.

Prosjektstyring & Ferdigstillelse:
EUREKA PUMPS AS bruker PIMS
(CMS) Completion Management
System.

Senteret befinner seg på
Sørumsand utenfor Oslo.

Eureka-PIMS sikrer:
• Effektiv gjennomføring av
ferdigstilling, testing og
preservering.
• Full statusoversikt over alle
prosjektfiler, dokumenter og
sjekklister på alle nivåer.
• Generering av detaljerte
status reporter sortert på
tags, delsystemer, ferdigstillingselementer, utestående
aksjoner og sjekklister på alle
nivåer

Tilgjengelighet
• God tilgang til vei og jernbane
• Kort avstand til dyphavn i
Oslo (40 km) og flyplass OSL
Gardermoen (33 km)
• Direkte tilgang med trailer for
henting/levering av stort og
tungt utstyr
Kvalitet:
Sertifikater:
• NS-EN ISO 9001
• NS-EN ISO 14001

Infrastruktur:
• Alle områder er fleksible og
kan lett tilpasses ulike behov.
• Testsenteret for pumpe- og
diesel generator er innendørs
for å sikre kontrollerbare og
stabile forhold for testing året
rundt.
• Møterom med full HD videokonferanse kapasitet.
• Utstyr for maskinering,
dynamisk avbalansering og
sveising.

KAPASITETER

Areal:
• Sammenstilling: 8 600 m²
• Lager: 1 000 m²
• Testsenter: 1 000 m²
Kran & Løfte kapasitet:
• Full traverskran dekning med
løftekapasitet fra 2 to 150
tonn.
• 7 svivelkraner med løftekapasitet opp til 3 tonn.
Sveisekompetanse:
• Sertifiserte sveisere.
• Titan, Duplex og Super
Duplex, Syrefast og andre
materialer.
Fabrikasjon & sammenstilling
• Rør og rørsystemer.
• Platearbeider

Dreiebenk.

Innendørs testing:
Pumper:
• Konstruert for fullskala
testing av de fleste typer og
størrelse av pumper.
• Testing av både tørroppstilte
og dykkede langakslede
pumper med total lengde på
opp til 60 m.
• Maks. kapasitet 10 000 m3..

Balanserings maskin.

Dieselgeneratorer
• Last testing mot last bank.
• Last testing mot pumper
• Pumpe testing mot Generator.

For flere detaljer om testsenteret
se egen publikasjon.
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EUREKA PUMPS AS er en norsk pumpeleverandør med mer enn 40 års erfaring som
produsent og leverandør av produkter, systemer og tjenester til olje & gass og marinemarkedet, nasjonalt og internasjonalt og til landmarkedet i Norge. EUREKA PUMPS AS
leverer pumper, pumpesystemer og generatorsett som dekker de fleste applikasjoner.
EUREKA PUMPS AS leverer utstyr og systemer til nye prosjekter og modifikasjonsprosjekter. I tillegg leverer selskapet et omfattende spekter av tjenester innen drift og vedlikehold
av pumper og annet roterende utstyr. Selskapet leverer også tjenester innen modifikasjon,
oppgradering og modifikasjon av eksisterende utstyr og systemer i tillegg til gjennomføring
av testing, installasjon og igangkjøring.
EUREKA PUMPS AS har hovedkontoret i Oslo (Fornebu) og har et omfattende nettverk av
service og test sentere langs kysten av Norge. I tillegg eier og opererer selskapet det mest
avanserte testsenteret i verden for pumper og generatorsett på Sørumsand utenfor Oslo.
EUREKA PUMPS AS har internasjonal tilstedeværelse i Houston USA, St. Johns Canada og i
Kuala Lumpur Malaysia.
EUREKA PUMPS AS er ett av tre selskaper i ALIGN gruppen. ALIGN er en ledende leverandør
av produksjonskritisk og sikkerhetskritisk utstyr, systemer og løsninger. Løsningene fra ALIGN
sikrer kontinuerlig produksjon, optimale driftsforhold og reduserte livsløpskostnader. Gruppen
eies av Converto Capital og HitecVision.
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