FISHER® SZELEPÉLETCIKLUS-SZOLGÁLTATÁSOK
ELÉRHETŐSÉG

Csökkentse az állásidőt és a kockázatokat
a Fisher® szabályozószelepekhez szükséges
pótalkatrészek kezelőrendszerével
Az igazi OEM-alkatrészek
könnyebb elérhetősége
a szolgáltatás magasabb
szintjét jelenti
n

T
artsa fenn létesítménye tervezett
szintű biztonságát és integritását eredeti
Fisher® OEM-alkatrészek használatával

n

Jusson hozzá mindig a megfelelő
Fischer alkatrészekhez a beépített
szabályzószelep-konfigurációk és
változások nyilvántartásával

n

K
ezelje sikeresen a váratlan eseményeket
azáltal, hogy mindig kéznél van a
megfelelő alkatrész

n


Csökkentse

a létesítmény leltárköltségeit
a Fisher pótalkatrész-tervezési
eszközével

n

Á
llítsa fel a kritikus szelepek
elérhetőségének prioritását a hosszú
átfutási idejű alkatrészek azonosításával

n

Tervezze be a rövidebb és kisebb
költségű karbantartási eseményeket
a pótalkatrészeknek a helyi Fisher
ügyfélszolgálat közös előretervezésével

n

C
sökkentse a szabályzószelepek
károsodásának veszélyét hidraulikai
és átöblítéses kiegyenlítéssel végzett
beüzemeléssel

A szükséges alkatrészek a megfelelő időben

Az Emerson Fisher Services munkatársai Önnel együttműködve előre
katalogizálják az Ön üzemében működő szabályzószelepeket. Ez az első
lépés annak felmérésében, hogy vészhelyzetben milyen pótalkatrészekre
és szolgáltatásokra lehet szükség. Segítséget nyújtunk a raktárkezelésben
annak biztosítására, hogy a megfelelő alkatrészek a kellő mennyiségben
rendelkezésre álljanak a napi, tervezett és nem tervezett karbantartási
eseményekhez. Tartalékalkatrész-kezelő programunk segít javítani
módszerein, mert hatékonyan felügyeli alkatrészkészletét, növeli a
létesítmény rendelkezésre állási idejét és a nyereséget.
Az Emerson fejleszti regionális és helyi szolgáltatási és pótalkatrészlétesítményeinek globális hálózatát. Ezeknek a szolgáltatásoknak az előnyeit
kihasználva Ön is optimalizálhatja javítási költségeit. Vegye fel a kapcsolatot
az Emerson értékesítési képviselőjével, hogy megkezdhesse a pótalkatrészkezelő terv létrehozását.

Ezt tehetjük Önért
Gyárbejárás

Alkatrészek értékelése

A Fisher Services munkatársai gyárbejáráson
katalógusba veszik az üzemében beépített szelepeket,
valamint alkatrészeinek raktárkészletét. A gyárbejárás
és az azt követő kiértékelés az alábbi előnyöket
biztosíthatja Önnek:

A Fisher hozzáférést biztosít pótalkatrész-tervező eszközeihez és a
sorozatszámokra épülő szelepkonfigurációs adatokhoz is. Ezeknek az
eszközöknek és adatbázisoknak a segítségével ellenőrizheti az alkatrészek
rendelkezésre állását, és csökkentheti saját raktárköltségeit.

Az Emerson alkatrészelosztó központjait a világ minden
részén helyi raktárak támogatják, így készen állnak
arra, hogy kiszolgálják Önt. Vegye igénybe gyors
kiszállítási szolgáltatásunkat, ha vészjavításhoz vagy a
létesítményében bekövetkezett váratlan eseményekhez
teljes szelepegységre van szüksége.

n

aprakész adatok összegyűjtése a helyszínen
N
található szabályzószelepekről, hogy váratlan
események idején is pontos adatokra lehessen
támaszkodni

n

pótalkatrészekre vonatkozó igény és az
A
elérhetőség meghatározása

n

karbantartás tervezésének és hatékonyságának
A
javítása

n

egfelelő készenléti állapot elérése a tervezett és
M
váratlan eseményekhez

n

ritikus szelepalkalmazások azonosítása
K
diagnosztikai kiértékelések hatékony tervezéséhez

n

Az alkatrészkészlet költségkezelésének javítása


n

llásidő-csökkentés a szelepek kritikus jellegére és
Á
az alkatrészek átfutási idejére épülő megalapozott
raktározási döntésekkel

A megfelelő összetételű és mennyiségű pótalkatrészkészlet rendelkezésre
állása fontos feltétele a szabályzószelepek hatékony működtetésének és
az állásidő minimumra csökkentésének. A Fisher Services szakemberei a
gyárbejárás során begyűjtött adatok alapján meg tudják határozni, hogy
megfelelő mennyiségben rendelkezésre állnak-e azok az alkatrészek,
amelyekkel biztosítható, hogy a vezérlőszelepek javítása költséghatékonyan
és minimális állásidővel történhessen.

A nagykarbantartás végrehajtásának ellenőrzése

Ha eljön a nagykarbantartás ideje, a megfelelő szakemberek, eljárások és
technológia biztosításával hozzájárulunk, hogy a végrehajtás a kellő módon
és időben, a tervezett költséggel és az Ön teljes megelégedésére történjen
meg.
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kiesésekre vonatkozó javaslatok összegzése.
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