SERVIÇOS DURANTE O CICLO DE VIDA DAS VÁLVULAS FISHER ®

Carteira de serviços de válvulas de controlo Fisher®
A forma como gere os principais bens de produção
como, por exemplo, as válvulas de controlo, afecta
directamente o desempenho e a rentabilidade das
instalações. Os Serviços Fisher da Emerson oferecem
conhecimento especializado de confirança para uma
manutenção das válvulas de controlo centrada na
fiabilidade. Com uma rede de centros propriedade da
empresa e centros de serviços autorizados em todo o
mundo, colocamos os profissionais experientes onde e
quando necessita deles.
Técnicos altamente qualificados oferecem manutenção
económica, fiabilidade das válvulas e maior disponibili
dade do processo através de um serviço flexível e
local. Quer esteja a iniciar um processo, a planear uma
manutenção ou recuperação, ou a utilizar tecnologias
de diagnóstico de válvulas para prolongar o ciclo de
vida da fábrica, nós podemos ajudar. Com a Emerson
como parceiro de confiança, pode beneficiar do
verdadeiro potencial dos seus bens de produção.
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E
Quick Ship — Peças padrão
disponíveis no prazo de 24 horas.
Disponibilidade acelerada de peças
DISPONIBILIDADE
maquinadas
n 
Expedição rápida de conjuntos
Quick Ship — Conjuntos de
válvulas disponíveis com entrega
rápida
n Gestão do inventário — Gestão do actual stock do cliente, dos níveis
de stock e da encomenda de stock
n Ferramenta de base instalada — Software do utilizador para ajudar
a planear paragens e reparações
n

n R
eparação certificada —
Reparações realizadas de acordo
com os requisitos do Padrão de
certificação Fisher
FIABILIDADE
n 
Reparação local – Reparações
realizadas nas instalações do
cliente, no Centro de Serviços
Fisher ou num fornecedor de
serviços autorizado
n 
Diagnóstico preditivo — Equipamento ValveLink™ ou Flowscanner™
utilizado para determinar o estado das válvulas
n 
Arranque/comissionamento — Trabalho realizado durante a
instalação, arranque e operações na fábrica
n G
estão de paragens — Coordenação de paragem para gerir uma
recuperação ou paragem através de processos comprovados

cordos de serviços — Serviços
A
a válvulas realizados durante um
período de tempo específico
n 
Formação em manutenção —
OPTIMIZAÇÃO
Formação certificada ministrada
pelos formadores da Fisher
n 
Actualizações de tecnologia —
Actualizações de produtos,
incluindo implementação da
tecnologia sem fios e migração de produtos
n 
Optimização do desempenho — Optimização do processo à
dimensão do sistema, incluindo o ajuste do circuito e a validação
do processo
n E
ngenharia de bens — Programas que o ajudam a maximizar a
disponibilidade, fiabilidade e optimização
n
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http://www.facebook.com/FisherValves

http://www.YouTube.com/user/FisherControlValve

http://www.twitter.com/FisherValves

http://www.linkedin.com/groups/Fisher-3941826
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O conteúdo desta publicação é apresentado apenas para fins informativos, e embora tenham
sido feitos todos os esforços para garantir a precisão destes documentos, os mesmos não são
garantias, expressas ou implícitas, em relação a produtos ou serviços descritos aqui nem à sua
utilização ou aplicação. Todas as vendas estão de acordo com os nossos termos e condições, os
quais são disponibilizados a pedido. Reservamos o direito de modificar ou melhorar os designs ou
especificações de tais produtos a qualquer altura sem aviso. Nem a Emerson, a Emerson Process
Management, nem nenhuma outra entidade afiliada assumem responsabilidade pela selecção,
utilização ou manutenção de qualquer produto. A responsabilidade pela devida selecção, utilização
e manutenção de qualquer produto é unicamente do comprador e utilizador final.

