Här hittar du tidigare EBRmeddelanden

Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din e-postklient, klicka
här.

SHARE TO

EBR:s Materielgrupp vidarebefordrar viktig information från ABB
Cewe
ABB Cewe har haft kvalitetsproblem kopplat till en av sina säkringslister typ InLine2 ZLMB.
ABB Cewe har hanterat detta på ett föredömligt sätt genom att informera branschen brett via
ett brev som sändes ut.
EBR vill nu även via sina kanaler sprida denna information till branschens intressenter.

Information angående ABB:s säkringslist typ lnline2 ZLBM
Bäste kund,
ABB jobbar ständigt med kvalitetsförbättringar och vi har nu upptäckt ett behov av konstruktionsförändring på vår säkringslist typ lnline2 ZLBM. Vi vill med detta brev berätta vad
som har hänt och vad du som har köpt produkten kan göra.
Vad har hänt.
Säkringslistens anslutning mot skensystemet har i några fall deformerats vid åtdragningen
och därmed finns risken att anslutningen mot Z-skensystemet inte blir fullgod.
Säkrings lister av storlek 00, 1, 2 och storlek 3 kan påverkas.
När åtdragningen har gjorts med angivet moment, 20Nm, och med hjälp av momentnyckel,
så har vi inte kunnat återskapa deformationen av Z-klämman.
Vi har trots bedömd låg risk för fel utfall i fält beslutat att tillfälligt stoppa försäljningen av
aktuella säkringslister typ lnLine2 ZLBM med E-nr enligt lista på sidan 3, tills vi i vår produktion har infört en reviderad lösning på skenans lutningen.
Detta beräknas vara infört i vår produktion vecka 47 2017.
För att ta bort risken för deformation så kommer anslutningen mot skensystemet att förändras.
Man byter bland annat ut den befintliga runda muttern, Bild 1, mot en rektangulär mutter,
Bild 2.
Med denna förändring så kommer man att uppnå ett större toleransområde för angivet
åtdragnings moment.

Dagens lösning
Bild 1

Ny lösning
Bild 2

Vad ska jag göra som kund:
1) Produkt på eget lager som ej är installerad
Produkten ska bytas ut
2) Installerad produkt men ej tagen i drift
Produkten ska bytas ut
3) Produkt som är tagen i drift
a) Om anslutningen är åtdragen med föreskrivna 20Nm med hjälp av en momentnyckel så
kan man låta produkten vara i drift.
b) Om den är åtdragen med mer än 20Nm och/eller med hjälp av en
muttermaskin/mutterdragare (slag) så ska säkringslisten bytas ut.
Produkt som ni vill byta ut och returnera
Reklamation/retur gör ni hos den partner där ni köpt produkten enligt normalt förfarande.
Berörda produkter med E-nummer samt möjliga ersättningsprodukter finns listade i tabell på
sidan 3 i detta brev.
ABB:s åtaganden med avseende på kvalitet och säkerhet är en grundläggande del av vårt
arbete och vi uppskattar att Ni, som är en viktig kund har förståelse samtidigt som vi ber om
ursäkt för det besvär som detta medför er.
Om ni har frågor i detta ärende så kontakta vår kundservice i Nyköping
Telefon 021-32 50 00, E-post: kundservice.cewe-control@se.abb.com
Med vänlig hälsning
ABB AB , Electrification Products
Anders Bergström
Produktchef
Anders Larsson
Försäljningschef

Bilaga: E-nr lista (sid 3)

Avprenumerera på nyhetsbrev EBR-meddelande
EBR, en del av Energiföretagen Sverige
101 53 Stockholm
info@energiforetagen.se

