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Está a proceder ao arranque de uma
nova fábrica ou de um novo processo?
n

I
nstalação, calibração e configuração
especializadas de válvulas
e instrumentos

n

Arranque mais rápido


n

écnicos disponíveis quando e onde
T
são precisos

n

Planos de preços flexíveis


n

Procedimentos especializados

relativamente às válvulas de controlo

n

Apoio por parte do programa

de expedição rápida de elementos
e peças sobresselentes Quick Ship.

Podemos ajudar a controlar a pressão
onde a mesma é mais crítica: no seu plano
e no seu orçamento
Se tiver um arranque programado para o futuro
próximo, sabe como esta pode ser uma operação
de pressão elevada. Há muito dinheiro associado
à sua capacidade de tornar a fábrica ou o processo
operacionais atempadamente e de acordo com
o orçamento. Cada dia passado para além do prazo
traduz-se na perda de receitas, ou ainda pior, em
possíveis penalidades. A questão é: será que os seus
funcionários dispõem da especialização técnica,
da experiência e do tempo para assegurar que os seus
instrumentos e válvulas são devidamente instalados,
calibrados e configurados? E se isso não for realizado
como deve ser, quanto tempo passará até que um
dispositivo incorrectamente instalado no terreno volte
para o assombrar?

Deixe que os Serviços Fisher da Emerson tirem
estas preocupações da sua mente e uma
variedade de tarefas de arranque das suas mãos.
Através dos nossos técnicos especializados,
disponíveis todo o dia, todos os dias, no local
ou nos nossos Centros de Serviços em todo
o mundo, podemos ajudá-lo a arrancar
a tempo e de acordo com o orçamento,
com instrumentos e válvulas instalados
adequadamente e calibrados correctamente.

Para além disso, oferecemos planos de preços adequados às suas
necessidades. Com um planeamento avançado mútuo, podemos
oferecer-lhe pacotes flexíveis que lhe permitem controlar
os custos de arranque. Após o arranque, podemos debater
as visitas programadas regularmente ou solicitações específicas,
sendo que prestaremos assistência à sua fábrica de acordo com
o necessário.
Se estiver a proceder ao arranque de uma fábrica ou um
processo novos ou reconstruídos, recorra aos Serviços Fisher
da Emerson para:
n

Instalação


n

Iniciação/comissionamento


n

Formação no local


n

Validação do circuito


n

Inventário de arranque consignado no local


n

Calibrações certificadas


n

Serviços de gestão de projectos


n

Configuração


n

Testes de assinatura da válvula


n

Serviços no local


http://www.facebook.com/FisherValves

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

http://www.twitter.com/FisherValves

http://www.linkedin.com/groups/Fisher-3941826

© 2012 Fisher Controls International LLC. Todos os direitos reservados.
Fisher é uma marca propriedade de uma das empresas da unidade de negócios da Emerson Process
Management da Emerson Electric Co. Emerson Process Management, Emerson, e o logótipo Emerson
são marcas comerciais e marcas de serviço da Emerson Electric Co. Todas as outras marcas são
propriedade dos respectivos proprietários.

Emerson Process Management
Marshalltown, Iowa 50158 USA
Sorocaba, 18087 Brazil
Chatham, Kent ME4 4QZ UK
Dubai, United Arab Emirates
Singapore 128461 Singapore
www.EmersonProcess.com/Fisher

D352043X0PT / MY82 (H:) / Maio2012

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,
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