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Fisher® szabályzó szelep technológiai
fejlesztések (Upgrades)
Miért kell eszközeit fejlesztenie?
HATÉKONYSÁG
n

Legyen

versenyképesebb társainál!

n

J
avítsa a folyamatok és az üzem
általános hatékonyságát!

n

Javítsa

a telepített berendezés
üzemképességét!

n

T
artsa jobban a kezében a
folyamatokban történô változást!

n

S
zerezzen részletesebb információt a
folyamatokra vonatkozóan!

KÖLTSÉG
n

Csökkentse

az üzemmel kapcsolatos
felújítások és bôvítések telepítési
költségeit!

n

Növelje

berendezése mûködési
élettartamát!

n

Tegye

egységessé a létesítményében
használt eszközöket és csökkentse
raktárkészletét!

BIZTONSÁG
n

Gondoskodjon

a biztonsági és
jogszabályi követelményeknek való
megfelelésrôl!

Tudni azt, mikor fejlesszük üzemünk szabályzó
szelepeit és az ehhez kapcsolódó elemeket, nem
könnyû, de mindenképpen olyan döntés, amelyet
meg kell hozni napjaink gyorsan változó technológiai
és versenykörnyezetében. Önnek óvatosan kell a
költségeket kezelnie, ugyanakkor versenyképesnek kell
maradnia, miközben megtartja, sôt javítja a vállalkozás
pénzügyi eredményét.
Elôfordulhat, hogy az eredeti projektleírás nem
tartalmazott magas funkcionalitással rendelkezô
eszközöket. Az eszközfejlesztések olyan további funkciós
lehetôségeket adnak, amelyek az eredetileg beépített
termékükben nem hozzáférhetôek. Engedje meg, hogy
az Emerson Fisher® Szervizes csapata legyen a partnere
a Fisher és egyéb szabályzó szelepeivel kapcsolatos
eszközfejlesztések tervezésében és végrehajtásában!

Elavultság miatti tervezés

Migrációtervezés

Ahogy a szabályzó szelepeik felett eljár az idô,
javításuk úgy válik egyre drágábbá, mivel a pontos
cserealkatrészeket már nem tartják raktáron, vagy
a vevôi igényeknek megfelelôen kell legyártani
ôket. A régebbi szelepek ezenkívül még olyan
konstrukciós korlátozásokkal is rendelkezhetnek,
amelyek bonyolulttá, sôt lehetetlenné tehetik az
új technológiákkal való továbbfejlesztésüket.
A mûszaki szempontból elavult szelepek
cseréjével megtapasztalhatja az új kivitelezések,
anyagok, valamint a digitális és a vezeték nélküli
technológiák elônyeit, amelyeknek köszönhetôen
alacsonyabbak lehetnek a karbantartási és javítási
költségek, ugyanakkor pontosabb szabályozást
tesznek lehetôvé. A FIELDVUE™ digitális
szelepszabályzókkal Ön is részesülhet a folyamatos
szelepdiagnosztika és állapotinformációk által
nyújtott elônyökbôl, és elkerülheti a váratlan
karbantartási és leállítási problémákat.
A FIELDVUE mûszerek segítenek abban, hogy
a teljes eszközmegtérülés értéke maximális
legyen cégüknél. Használatával nô a technológia
rendelkezésre állása, csökkennek a karbantartási
és mûködési költségek, a jogszabályi megfelelés
költségei, és csökken a folyamat változékonysága.

Kihívást rejthet magában az, hogyan és mikor hajtsuk végre
a szabályzó szelepek fejlesztéseit. Beruházásából a legtöbbet
kívánja kihozni, de mely szelepek és technológiák fejlesztése
eredményezi a legnagyobb hatást tôkebefektetésére? Egy jó
migrációtervezés választ adhat erre a kérdésre.
A Fisher szerviz olyan járulékos tervvel segít, amellyel fejlesztési
céljait zökkenômentesen éri el, és tevékenységében csak
minimális zavar keletkezik. A mûvelet az üzemében telepített
szabályzószelep-bázis készletfelmérésével kezdôdik, melynek
során meghatározzuk minden szelep életkorát, állapotát és
feladatának speciális voltát.
Ezt követôen a Fisher Szerviz szakemberei tanácsot adnak
arra vonatkozóan, hogy — összhangban az Ön beruházási és
mûködési céljaival — mely szelepek alkalmasak leginkább
a továbbfejlesztésre és mely szelepeket kell cserélni. A
migrációtervezés sima és költséghatékony utat biztosít Önnek az
aktuális és jövôbeli fejlesztéseit illetôen.

Segítség az Emersontól

Egy forrásból teljes megoldást kínáló cégként termékeink és
szakértelmünk nem csak csúcstechnológiával kapcsolatos
megoldásokkal áll rendelkezésre, de azzal is, hogy ezeket
hatékonyan alkalmazza az Ön speciális alkalmazási
követelményeire. Vezetô szerepet töltünk be az iparágban
a digitális és vezeték nélküli kommunikációs megoldások
kínálatában, amelyek a technológiai folyamatokkal, valamint
a szelepek és a velük összefüggô berendezések állapotával
kapcsolatban korábban nem tapasztalt információs szintet
biztosítanak.
Komoly múlttal rendelkezünk a folyamatirányításban felbukkanó
problémák széles körére vonatkozó megoldások biztosítása terén.
Az Emerson hosszú idôk óta építi már a vevôi bizalmat, és olyan
eredményeket tud felmutatni, amelyek páratlanok iparágunkban.

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.

