
Motorpal                                                                                  

Montageablauf AICHELIN Průběh montáže
Baustelle eröffnen, Absprachen Otevření staveniště, jednání ve shodě
einrichten zařizování
mechanisch komplettieren mechanická kompletace
Gas-, Ölverrohrungsarbeiten an den Gewerken řemeslnické práce na zabudování (zapažení) plynového  

a olejového potrubí
Elektroarbeiten / FOCOS Kabel práce na elektrických zařízeních/ kabel FOCOS
Abdeckungen, Lackierung, einstellen, Drehrichtung der Motore skrývky, lakování, nastavení, směr otáčení motorů

Inbetriebnahmeablauf AICHELIN Průběh uvedení do provozu
Kaltprobe Zkouška za studena
Trocknen, Regenerieren sušení, regenerace
Cp-Abgleich vyladění (kompenzace) Cp
Probebetrieb zkušební provoz
Schulung školení
BÜ železniční přejezd

Kottmann
Inbetriebnahmebegleitung podpora uvedení do provozu

MOTORPAL
Tätigkeiten činnosti
Herstellen der Gasverrohrung Kammerofen, Anlassofen výroba plynového pažení (potrubí) na komorové peci, 

popouštěcí peci
Herstellen Anschluß Hochdruck-Stickstoff výroba přípojky vysoký tlak - dusík
Gas-Revision / Aufschalten der Gasversorung revize plynu / spuštění dodávek plynu
Herstellen der Elektro-Hauptanschlüsse výroba hlavních elektrických přípojek
Elektrorevision / Aufschalten der Versorgung revize elektrických zařízení / spuštění dodávky
Herstellen der Abgasverrohrung exkl. der letzten 2m výroba potrubí na odpadní plyny bez posledních 2 m
Herstellen der letzten 2m der Abgasverrohrung výroba posledních 2 m potrubí na odpadní plyny
Abschalten Endogasverrohrung odpojení potrubí endoplynu
Freispülen Endogasverrohrung omytí potrubí endoplynu
Einbindung Endogasverrohrung zapojení potrubí endoplynu
Druckprobe Endogasverrohrung tlaková zkouška potrubí endoplynu
Wiederinbetriebnahme Endogasverrohrung opětovné uvedení do provozu potrubí endoplynu

Schnittstellen Propojení
Einschränkung der Verfügbarkeit der bestehenden Anlage omezení dostupnosti stávajících zařízení
Verfügbarkeit Labor disponibilita laboratoře

Verfügbarkeit der MEDIEN dostupnost médií
Baustrom staveništní proud
Strom MSR el. proud MSR
Gasanschlüsse přípojky plynu
Abgas odpadní plyn
Wasser / Abwasser Kammerofen voda / odpadní vody z komorové pece
Wasser / Abwasser Waschmaschine voda / odpadní vody z popouštěcí pece

Roste rošty
Material materiál
Öl olej
Waschmittel prací prostředek

AICHELIN PERSONAL Personál
Bauleiter Stavbyvedoucí
Inbetriebsetzer servisní technik
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KUNDENPERSONAL zákaznický personál
Schlosser1 zámečník
Schlosser2 zámečník
Rohrschlosser trubkař
E-Schweißer svářeč
Elektriker 1 elektrikář
Elektriker 2 elektrikář

Bedienpersonal obslužný personál

Mannschaft Einbringung tým
Obermonteur hlavní montér
Monteur montér
Monteur montér

Stapler im Einsatz / in Bereitschaft vysokozdvižný vozík v nasazení / v pohotovosti

Montagebüro in Anlagennähe montážní kancelář v blízkosti zařízení
Internetanschluß im Montagebüro internetové připojení v montážní kanceláři
Umkleidemöglichkeit im Montagebüro možnost se převléknout v montážní kanceláři

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

