
FEATURES APPLIKASJONER

LINTACT

Kanalvegen 8
Stavanger, Norway

sales@hydraco.no
www.hydraco.no

+47 51-314100

BESKRIVELSE

SOFTWARE FOR Å MÅLE, LOGGE OG
ANALYSERE TRYKK OG
TEMPERATUR I FORBINDELSE MED
TRYKKTESTING.

GENERERER PROFESJONELLE
SERTIFIKATER M/ LOGO MED FÅ
TASTETRYKK I PDF-FORMAT

INTEGRERT DATABASE FOR
LAGRING, SØKING, SORTERING OG
HENTE FREM TIDLIGERE UTFØRTE
TRYKKTESTER.

 FOR UTSKRIFT ELLER
VIDERESENDING VIA MAIL
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Svært enkel og intuitiv å bruke

Oversikt over trykkfall mens trykktest pågår

Integrert database med søkbar oversikt over
tidligere utførte trykktester

Registrere kunde-, objekt- og ordredata mens
trykktest pågår

Dokumentasjon er ferdig og klar til å lagres,
skrives ut eller sendes med engang trykktest
er ferdig

Setting av  testkriterier med "alarmer" for
automatisk overvåking av trykktesten.

 

Trykktesting av slanger

Trykktesting av rør

Trykktesting av tubing

Trykktesting av ventiler

Trykktesting av tanker

Trykktesting av BOP eller med mange

 
        linjer ( transmittere )

 

TRYKKTEST SOFTWARE
 



DETALJERT BESKRIVELSE
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Software finner selv trykkområde, serienummer og kalibreringsdato fra transmitter x

Start og stopp av trykk og temperatur logging x

Pause i trykktest  ?

Vise trykk under trykktest x

Viser temperatur under trykktest x

Sette start- og stopp markør i testkurve x

Viser trykkfall under test x

Trykktestsertifikat inneholder kurve x

Trykktest sertifikat inneholder serienummer og kalibreringsdato x

Trykktest sertifikat inneholder kundedata, objektdata og ordredata x

Sette flere start- og stopp markører i testkurve x

Enkelt endre på layout av sertifikat x

Generere PDF  sertifikat x

Database for lagring , sortering og søking av tidligere utførte trykktester x

Lagre sertifikater lokalt på PC på forhåndsvalgt destinasjon x

Flytte på start- og stopp markør x

Legge inn firma logo på sertifikat i Software x

Lage og endre flere templates / sertifikat layouter x

Registrere kundedata, objektdata, ordredata mens trykktest pågår x

Trykktest sertifikat inneholder testkriterier x

Mulighet for digital signatur av brukere x

Mulighet for å legge inn kommentarer om trykktest på sertifikat x

Lage individuelle sertifikater ved batch testing ( flere testobjekter i hver trykktest ) x

Flere type brukere med forskjellige type rettigheter x

Re-teste objekter med data fra tidligere utførte trykktester x

Editere kundedata, objektdata, ordredata av tidligere utførte trykktester ( men ikke måledata ) x

Legge inn testkriterier med "alarmer" som sammenligner testdata med testkrav x

Forhåndsvisning av trykk test sertifikat på få sekunder x

Godkjenning /Underkjenning av trykktest x

Eksportere alle måledata ( punkter ) til excel for videre analyser x

Med LINTACT Trykktest software kan du blant annet gjøre følgende : 

Kanalvegen 8
Stavanger, Norway

sales@hydraco.no
www.hydraco.no

+47 51-314100

LINTACT
TRYKKTEST SOFTWARE

 

TA KONTAKT MED OSS FOR Å HØRE MER ELLER AVTALE EN DEMO! 


