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Túl sokat kockáztat a leállások során?
n

Védje üzemét és embereit!

n

sökkentse a balesetekkel és
C
bírságokkal kapcsolatos költségeit!

n

Kezelje hatékonyabban eszközeit!


n

Diagnosztikával és elôre megrendelt

alkatrészek segítségével csökkentse
a leállások idôtartamát!

Minimalizálja a berendezéseivel kapcsolatos
kockázatokat a leállások során!
A leállások kockázatosak. A leállási periódusok és az
utánuk következô indítási idôszakok a legveszélyesebb
idôszakokat jelenthetik egy üzem mûködésében.
Amikor tulajdona és emberei a legnagyobb kockázatnak
vannak kitéve, nem lenne szüksége helyben olyan
szakemberekre, akik az Ön személyi és környezeti
biztonsággal kapcsolatos kívánalmait is meghaladó
képzettséggel rendelkeznek? Ez az, amit megkap, ha
az Emerson Fisher szerviz egységét hívja. Mi komolyan
vesszük a biztonságot!

Amikor a szolgáltatással kapcsolatban hozzánk
fordul, ügyfélszolgálati munkatársaink a
terepen végzendô munkára vonatkozó
összegzô jegyzetet készítenek Önnel vagy
egy munkatársával, amely alapján még
szakemberünk kiküldése elôtt felmérhetjük
a környezeti, biztonsági és egészségügyi
kockázatokat.
Szakembereink pontosan érkeznek ki
a helyszínre, rendelkeznek a megfelelô
eszközökkel, ismerik a szükséges helyi biztonsági
elôírásokat és fel vannak vértezve a munka
biztonságos elvégzéséhez szükséges gyakorlati
tapasztalattal. Ellenôrzik az összes mûszert és
szelepet, hogy kiszûrjék a nem megfelelôen
mûködô eszközöket. A leállások sikeres
lebonyolításához szükséges szolgáltatásokon
kívül mûszaki szakembereink közremûködnek
az összes mûszerre és szelepre vonatkozó
karbantartási napló létrehozásában is,
különösen a kritikus szelepekre vonatkozóan,
ezzel is elôsegítve a jövôbeli kockázatok
csökkentését. Az egyes látogatások után meg
is oszthatják a szelepekre vonatkozó adatokat a
környezetvédelemért felelôs vezetôjükkel.
A biztonsággal kapcsolatos elkötelezettségünk
nem korlátozódik kizárólag csak a
szakembereinkre, mélyen áthatja vezetési
struktúránkat is. Vezetôink szintén részt
vesznek biztonsági képzéseken, és ôk felelôsek
a telephely biztonsági teljesítményéért. Az Ön
helyi biztonsági megbízottjaival és terepen
dolgozó munkatársaival való közvetlen
együttmûködés és kommunikáció révén
elsô kézbôl szerezhet tapasztalatot arra
vonatkozóan, miért világszínvonalúak a Fisher
szerviz biztonsági eredményei.

A Fisher Services-nél dolgozó minden szakember több mint
60 környezetvédelmi, biztonságtechnikai és egészségügyi
eljárással kapcsolatban kap képzést, ideértve a következôket:
n T
örési nyomás vonala
n L
ezárás/jelzési eljárások és szûk munkaterekkel
kapcsolatos eljárások
n A
vevôi telephelyek biztonsága, a napi ellenôrzési listák
100%-os hasznosításával
n L
égzésvédelem, hallásmegôrzés és veszélykommunikáció
n E
gyéni védôeszköz (PPE), ergonómia, kézvédelem,
vezetésbiztonság és targoncakezelôi tanfolyam
A Fisher Services munkatársai továbbá:
n H
ozzáférnek a Fisher Services folyamat-adatbázisához,
amely több mint 100 000 vegyszert és ezek kezelési
követelményeit tartalmazza.
n B
iztonsági és környezeti témákkal foglalkozó képzésen
vesznek részt a leállás-kezelési eljárásokon belül, ideértve
a jelentések testreszabását az ügyfélvisszajelzésekkel,
szivárgással kapcsolatos megjegyzésekkel,
tömítéscserékkel stb.
n S
egítséget nyújtanak az ügyfeleknek az ISO 14000
követelményeknek való megfelelésben.
Az Emerson Process Management már hosszú ideje vezetô
szerepet tölt be a környezet, a biztonság és az egészség
terén mûködô legjobb gyakorlatok megalkotásában.
Elkötelezettségünk élô bizonyítékait láthatja mûszaki
szakembereinkben, akik pontosan, jól felkészülten érkeznek a
telephelyre és mindenekelôtt a biztonságra összpontosítanak.
Minden idôben.

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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E kiadvány kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és bár összeállítói mindent megtettek a tartalom
pontossága érdekében, a kiadvány sem kifejezetten, sem beleértve nem szolgálhat alapul a
kiadványban leírt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó jótállási és garanciális igényekhez,
vagy ezek használatához vagy alkalmazásához. Az értékesítés tekintetében az üzleti feltételeink
tekintendôk irányadónak, amelyek kérésre rendelkezésre állnak. Fenntartjuk a jogot arra,
hogy termékeink kivitelét vagy specifikációit bármikor külön értesítés nélkül módosítsuk vagy
fejlesszük. Az Emerson, az Emerson Process Management vagy kapcsolt vállalkozásai nem vállalnak
felelôsséget a termék kiválasztásáért, használatáért vagy karbantartásáért. A termékek megfelelô
kiválasztása, használata és karbantartása kizárólag a vevô és a végfelhasználó felelôssége.

