LIFECYCLE SERVICES – SMART WIRELESS SERVICES
Lifecycle Services – Miljö-, säkerhets- och energilösningar

+ TÄNK OM ...
... Ni kunde ha ständig
kontroll av alla era kritiska
ångfällor, i ett system
som ger dig omedelbar
information och är underhållsfritt?
Med våra start- och idriftsättningstjänster kan ni
se till att era instrument
ger den information ni
behöver för rätt prestanda
på anläggningen.

Omedelbar kontroll av alla era kritiska
ångfällor och säkerhetsventiler
Runt omkring i er anläggning finns tillämpningar som kräver många
mantimmar för att kontrollera, liksom visuella inspektioner av säkerhetsventiler som blåser, vilket är tidskrävande och du kanske inte får
information om en blåsande ventil förrän timmar efter att det inträffat,
vilket ökar riskera för en incident eller förorening av miljön.
Inspektioner av ångfällorna ger också ett visst skydd, men om ångfällan dagen efter en inspektion börjar läcka kan den kanske läcka under
ett helt år med stor energiförlust som resultat.
Kontakta Emerson. Vi är experter på trådlöst så ni behöver inte vara det
själva.

Och ha ständig kontroll
av alla era kritiska säkerhetsventiler, för att hålla
verksamheten igång på
ett säkert och smidigt sätt
och minska miljöpåverkan?

Läckande ångfällor ger
normalt en förlust motsvararande i genomsnitt
7% av den totala energikostnaden. En effektiv väg
för att snabbt skapa en bra
bas för att följa de senaste
EU-direktiven.
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Att installera främmande instrument kan vara tidskrävande.
Rosemount trådlösa akustisk givare gör det möjligt för er att på ett effektivt och enkelt
sätt uppnå betydande energibesparingar och minska miljö- och säkerhetsincidenter
utan att behöva personal över hela anläggningen.
Uppstart enligt er tidsplan - I tjänsten ingår ett besök på plats för att planera nätverket tillsammans med er, följt av ett installations / konfigurerings besök. Måndag till
fredag, 08:00 till 17.00. Alla resekostnader ingår, så ni slipper överraskningar. Antalet
dagar beror på antalet akustiska givare som ska installeras i nätverket.

Verkliga kunder, konkreta
resultat
“Vi upptäckte att 22% av våra fällor
behövde ersättas under vår senaste revision. Genom att installera
trådlösa akustiska givare, kommer
anläggningen att slippa ångförluster
genom att läckage upptäcks tidigt.
Detta kommer inte bara att minimera energiförluster, utan det kommer
också att frigöra tid för underhållspersonalen att fokusera på saker som
behöver rättas till för att ytterligare
förbättra vår produktivitet.“
Richard Luneack
Fluor Enterprises
Project engineer General Mills

+ ERFAHREN SIE MEHR
Ta reda på mer om Emerson
och de olika instrumentgrupper som kan ge er de mest
innovativa lösningarna på:

Säkerställ högsta kvalitet - Våra experter kommer att konstruera och installera ett
trådlöst nätverk enligt våra riktlinjer för bästa praxis. De kommer att installera och
konfigurera Smart Wireless Gateway och smarta trådlösa akustiska givare. De kommer
också att installera och konfigurera SteamLogic på er PC eller konfigurera AMS, beroende på verksamheten, så du kan vara säker på att ha ett väl fungerande system.
Förbättra personalens skicklighet - Våra experter kommer att ge er personal grundutbildning på smarta trådlös produkter och visa på väsentliga riktlinjer för installation,
drift, och felsökning så att era anställda kommer att vara bättre rustade för att diagnostisera och lösa vanliga problem.
En tekniker kommer att ordna en uppföljning för att kontrollera att era givare fortsätter att fungera korrekt. Om det behövs, kan ni då diskutera behov av ytterligare tjänster
eller utbildning som kan behövas.
Få 6 månaders extra garanti - 6 extra garantimånader utöver den 1-åriga fabriksgarantin ger er tryggheten att alla enheter i ert startservicepaket fortsätter att fungera
som de ska.
Emersons trådlösa produkter har över 1,5 miljard er dokumenterade drifttimmar över
hela världen, med en bevisad förmåga att öka effektiviteten och minska kostnaderna.
Kontakta Lifecycle Services idag för att få reda på hur vi kan optimera ert trådlösa nätverk och utnyttja all dess möjligheter.
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+ EMERSON-CERTIFIERAD. LITA PÅ LEDAREN INOM BRANSCHEN.
När ni investerar i Emerson-enheter förväntar ni er bättre resultat. Ni kan förvänta er detsamma
av fabrikscertifierade experter från Emerson Service för all diagnostik, fältservice och reparationer av enheter från Emerson och från andra tillverkare. Med ett växande servicecenternätverk
kan ni vara tryggt förvissade om att vi kommer när ni behöver oss.
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