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Elôrejelzô diagnosztika:
A finombeállítás mûvészete
n

Átfogó, in-line diagnosztika

n

Szabályzó szelep szivárgásészlelés


n

Továbbfejlesztett Flowscanner™

szelepdiagnosztika

n

A szelepjavítások rangsorolása

n

Minôsített kalibrációk és jelentés


n

arantált elégedettség és
G
teljesítmény

Az Emerson diagnosztikai szolgáltatásai
segítenek Önnek abban, hogy eszközei
és szabályzó szelepei maximális
hatékonysággal mûködjenek.
Ön azért tartja karban berendezéseit, hogy üzeme
csúcshatékonysággal mûködjön. Mennyire bizonyos
azonban abban, hogy szabályzó szelepei és mûszerei
optimalizáltak? Milyen eljárásokkal rendelkeznek
teljesítményeik igazolásához? Ha eszközei
optimalizálására nem került sor, a szükségesnél
költségesebb állásidôvel és nagyobb termékveszteséggel
számolhat. Még rosszabb esetben a következetlen
karbantartás a környezetvédelmi és jogszabályi
elvárásoknak való meg nem felelést vonhat maga
után, amely miatt cégének jelentôs büntetésekkel kell
szembenéznie.

Üzeme eszközein végzett finombeállítási
mûveletek végzéséhez kifinomult eszközökkel
rendelkezô tapasztalt szakemberek kellenek.
Ebben tud segíteni az Emerson Fisher Szervizes
csapata. Szakembereink gyári tapasztalatokkal
rendelkeznek, és olyan korszerû diagnosztikai
eszközöket használnak, mint az AMS™
programcsomag: intelligens eszközkezelô,
ultrahangos szivárgásészlelô és a Flowscanner™
szelepdiagnosztikai rendszer a szelepek belsô
és külsô szivárgásainak gyors és hatékony
meghatározásához. Azzal büszkélkedhetünk,
hogy a problémákat az eszközök kiszerelése
vagy a technológiai folyamat megszakítása
nélkül is képesek vagyunk azonosítani.

Amint lehetséges, a javítást azonnal elvégezzük.
Ellenkezô esetben nyilvántartjuk a hibás egységet és
javításához visszatérünk a következô tervezett leállás
során. A diagnosztikák elvégzése után rendszerezzük és
tároljuk az eszközökbôl kinyert adatokat. Ezek az adatok
felbecsülhetetlen értékûek a diagnosztizált eszközök
állapotának meghatározásához, valamint a szabályozási
jellemzôk, alapértékek hangolásához. Segítenek abban
is, hogy a jövôbeni kalibrációk pontosak és igazolhatóak
legyenek.
A legvonzóbb, hogy pénzt takaríthat meg azzal, hogy
drága diagnosztikai eszköz beszerzése és a munkavállalók
speciális képzése helyett a mi szolgáltatásainkat veszi
igénybe. Hagyja embereit azon a területen dolgozni, ahol a
legjobbak, a diagnosztikát pedig hadd felügyelje az Emerson!
Diagnosztikai szolgáltatásaink alkalmazásának eredménye
üzeme maximalizált hatékonysága. Biztos lehet abban,
hogy berendezései optimális szinten teljesítenek. Ezenkívül
tudni fogja azt is, hogy karbantartási ütemterve óramû
pontossággal alakul, hatékonyan, költségtakarékosan és
teljes mértékben a jogszabályi elvárásoknak megfelelôen.
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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.

