SERVIÇOS PARA O CICLO DE VIDA DAS VÁLVULAS FISHER ®
CONFIABILIDADE

Você está arriscando muito durante
uma parada?
n

Proteja sua planta e seus funcionários

n

eduza os custos causados por
R
acidentes e multas

n

Gerencie seus ativos com maior

eficiência

n

Reduza a duração das paradas

utilizando o diagnóstico e a
solicitação antecipada de peças

Minimize os riscos para os seus ativos durante
as paradas
As paradas são arriscadas. Na verdade, um período de
parada, com o subsequente período de startup, pode ser
um dos momentos mais perigosos para as operações da
planta. Quando a sua propriedade e os seus funcionários
correm maior risco, não seria prudente ter presente
em sua planta técnicos qualificados responsáveis pela
segurança pessoal e ambiental? É isso que os Serviços
Fisher da Emerson podem oferecer a você. Levamos
segurança a sério.

Ao sermos contatados para a obtenção de
assistência, nossos associados do serviço de
atendimento ao cliente realizam um “Resumo
de assistência de campo” com o solicitante
ou com um dos seus funcionários, o que nos
permitirá avaliar os riscos relativos ao ambiente,
à segurança e à saúde antes de enviarmos um
técnico.
Nossos técnicos chegam ao local pontualmente,
equipados com as ferramentas adequadas,
tendo recebido um treinamento superior ao
exigido pelos padrões de segurança locais e com
os conhecimentos necessários para realizar o
trabalho com segurança. Os técnicos verificarão
todos os seus instrumentos e válvulas para
detectar os elementos que apresentam um
desempenho insuficiente. Além de fornecerem
os serviços necessários para que seja possível
realizar a parada, nossos técnicos podem ajudálo a criar um histórico de manutenção para todos
os instrumentos e válvulas, especialmente as
válvulas críticas, ajudando a reduzir os riscos
futuros. Eles também poderão compartilhar os
dados das válvulas com o seu gerente ambiental
após cada visita.
Nosso compromisso com a segurança não se
limita aos nossos técnicos; este se manifesta
profundamente em nossa estrutura de gestão.
Nossos gerentes também devem ser treinados
e assumir responsabilidade pelo desempenho
da planta em termos de segurança. Ao trabalhar
e comunicar diretamente com os responsáveis
pela segurança e funcionários de campo, você
confirmará em primeira mão o motivo pelo qual
o registo de segurança dos Serviços Fisher é de
classe mundial.

Todos os técnicos de Serviços Fisher recebem treinamento em
mais de 60 procedimentos de meio ambiente, segurança e saúde
(ESH), incluindo:
n Q
uebra do curso de pressão
n P
rocedimentos de bloqueio/desenergização e atenção em
espaços confinados
n S
egurança das instalações do cliente, incluindo 100% de
utilização de uma lista de verificação diária
n P
roteção respiratória e auditiva, bem como comunicação
de riscos
n E
quipamento de proteção pessoal (EPI), ergonomia, proteção
das mãos, segurança na condução e treinamento de
empilhadeira
Além disso, os associados dos Serviços Fisher:
n T
êm acesso a uma base de dados de processos dos Serviços
Fisher com mais de 100 mil produtos químicos e seus
respectivos requisitos de manuseio
n R
ecebem treinamento relativo a questões de segurança
e meio ambiente no âmbito dos procedimentos de gestão
de paradas, incluindo a personalização de relatórios com
VOC tags, observações sobre vazamentos, alterações de
embalagem, etc.
n P
restam assistência aos clientes que devem atender aos
requisitos da norma ISO 14000
A Emerson Process Management tem sido líder no
estabelecimento de melhores práticas na área do meio ambiente,
segurança e saúde. Prova de nosso compromisso são os técnicos
enviados à sua planta - pontuais, devidamente preparados e
atentos à segurança. Sempre.

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, dos produtos ou serviços descritos aqui nem de sua
utilização ou aplicação. Todas as vendas são regidas por nossos termos e condições, os quais são
disponibilizados sob solicitação. Reservamos o direito de modificar ou melhorar os projetos ou as
especificações de tais produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. Nem a Emerson, a Emerson
Process Management, ou nenhuma outra entidade afiliada assume responsabilidade pela seleção,
utilização ou manutenção de qualquer produto. A responsabilidade pela devida seleção, utilização
e manutenção de qualquer produto é unicamente do comprador e do usuário final.

