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Fisher® szabályzó szelepek minôsített javítása
Magas színvonalú karbantartás
Fisher® minôsített javító
tevékenységgel
n

Ô
rizze meg a biztonságot és a
megbízhatóságot!

n

Tartsa

fenn a tervezési elôírásokat és
a mûszaki paramétereket!

n

Terjessze

ki a termék mûködési
élettartamát!

n

Szerezzen

teljes körû gyári garanciát!
Önök azért választották a Fisher® szabályzó szelepeket,
mert ezek az eszközök olyan kipróbált és innovatív
konstrukcióval rendelkeznek, amely üzemüknek
megbízható mûködést garantál. Ezek a világszínvonalú
termékek a világ legmegbízhatóbb eszközei között
szerepelnek a folyamatszabályozási iparban. Amikor
eljön a javítás és karbantartás ideje, az Emerson Fisher
Szervizes csapata az egyetlen olyan szolgáltató lehet,
amely garantálja, hogy a Fisher szelepek a javítás után
is megfelelnek az eredeti technológiai és minôségi
elôírásoknak. A minôsített javítási programunk révén
berendezéseinek mûködése folyamatosan megfelel
a mûködési, jogszabályi és biztonsági elôírásoknak,
melyeknek köszönhetôen az üzem teljes élettartamán
át magas termelékenységet és alacsony termelési
költségeket biztosít.

Ha a javítás nem minôsített,
akkor a berendezés sem
Az eredeti technológiai elôírások betartása
több létesítményben is követelmény a javított
szabályzó szelepek biztonsági szabványoknak
való megfelelése érdekében. A Fisher Szerviz
olyan minôségbiztosítási eljárást alkalmaz, amely
támogatja és fenntartja az Ön által megkívánt
magas színvonalat annak érdekében, hogy a
megbízhatóság és a szabályzó szelepek mûszaki
paraméterei változatlanok maradjanak.
Az olyan javítások, amelyeket nem a Fisher
által jóváhagyott szolgáltatók végeznek,
érvénytelenné tehetik a szabályzó szelepeik
tanúsítását. A Fisher Szerviz gyárilag minôsített
szakemberei rendkívül alapos ismeretekkel
rendelkeznek, biztonsági képzésen vesznek
részt, és gyakorlati tapasztalatokkal
rendelkeznek, hogy az Ön Fisher szelepeit a
gyártómûvi specifikációi szerint javíthassák.
Szervizközpontjaink kötelezô ellenôrzéseken
esnek át azon jóváhagyások fenntartása
érdekében, amelyek szükségesek a minôsítések
érvényességének biztosításához. A minôsített
javításnak köszönhetôen berendezései
megfelelnek a gyártómûvi elôírásoknak,
melyek elôsegítik, hogy az üzem funkcionális,
jogszabályi és biztonsági követelményei
teljesüljenek.

A Fisher Szerviz olyan karbantartási és javítási szolgáltatásokat
nyújt, amelyek a Fisher szelepgyártó létesítményekben
megszokott szigorú folyamatokat követik. A gyárban dolgozó,
megfelelô felhatalmazással rendelkezô szervizszakembereink
folyamatos képzésének köszönhetôen munkatársaink fel vannak
vértezve azzal a tudással, szakértelemmel, eszközökkel, a Fisher
gyártási dokumentációihoz való hozzáférési lehetôséggel, mellyel
minôsített javítást tudnak végezni a Fisher szelepeken. A gyári
alkatrészek kritikus szerepet játszanak a karbantartás során, abban
hogy Fisher szelepeik újra megfeleljenek az eredeti elôírásoknak.
Csak a Fisher minôsített szakemberei részesülnek folyamatos
képzésben, csak ôk rendelkeznek azzal a tudással,
szakértelemmel, eszközökkel, a Fisher gyártási dokumentációihoz
való hozzáférési lehetôséggel, mellyel minôsített javítást
tudnak végezni a Fisher szelepeken. A gyárban képzett
szervizszakemberek olyan elsôrendû Emerson technológiákat és
eszközöket használnak, mint a FlowScanner™ szelepdiagnosztikai
rendszer, a ValveLink™ szoftver és az AMS™, amely lehetôvé teszi
számukra a szabályzó szelepek problémáinak gyors és pontos
diagnosztizálását, hogy hatékony megoldást dolgozhassanak ki
a szervizeléshez és a javításhoz. A minôsített javítás biztosítja az
Ön által elvárt magas színvonalat, berendezései számára nagyobb
biztonságot ad és költséghatékony megoldást biztosít.

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.

