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Új üzem vagy technológia beindításán dolgozik?
n

S
zelepek és mûszerek szakértô
telepítése, kalibrálása és
konfigurálása

n

Gyorsabb indítás


n

szükséges idôben és helyen
A
rendelkezésre álló mûszaki
szakemberek

n

Rugalmas árképzési tervek


n

Egyedi eljárások szabályzó

szelepekhez

n

Gyorsszállítású alkatrészek


Az Ön ütemezéséhez és költségvetéséhez
alkalmazkodva ott segítünk, ahol az a
legfontosabb
Ha a közeljövôben üzemindítást tervez, már tudja,
milyen erôt próbáló mûvelet elôtt áll. Költségek
szorításában kell képesnek lenni az üzem vagy folyamat
elôkészítésére, üzemeltetésének megkezdésére, a
költségvetési keret betartására. Minden határidôn
túli nap kiesô árbevételt okoz vagy rosszabb esetben
kötbért eredményez. Munkatársai rendelkeznek azzal
a mûszaki szakértelemmel, tapasztalattal és idôvel,
amely a szelepek és mûszerek megfelelô telepítéséhez,
kalibrálásához és konfigurálásához kell? Ha a munkát
nem tudták megfelelôen elvégezni, mennyi ideig üldözi
Önt a rosszul beszerelt eszközök rémképe?

Engedje, hogy az Emerson Fisher szervizes
csapata levegye ezeket a gondokat és az
indításhoz fûzôdô feladatokat a válláról.
Szakavatott mûszaki szakembereink
segítségével, akik rendelkezésre állnak
minden nap, a nap 24 órájában, a helyszínen
vagy szervizközpontunkban a világ bármely
pontján, segítünk Önnek abban, hogy idôben
és a költségvetési keret betartásával tudja a
folyamatot beindítani olyan mûszerekkel és
szelepekkel, amelyeket megfelelôen telepítettek
és helyesen kalibráltak.

Továbbá a szükségleteihez illeszkedô árképzési tervet ajánlunk.
Közös tervezéssel olyan rugalmas csomagokat kínálunk,
amelyek segítségével kézben tarthatja indítási költségeit. Az
üzem visszaindulása után egyeztetünk rendszeresen ütemezett
látogatásokról vagy egyedi igényekrôl, illetve berendezése
szervizelését is elvégezzük szükség esetén.
Ha új vagy helyreállított üzemet vagy folyamatot indít be,
keresse az Emerson Fisher Services egységét a következô
szolgáltatásokért:
n

Telepítés


n

Indítás/üzembe helyezés


n

Helyszíni képzés


n

Szabályozókör teszt


n

Indítási konszignáció a helyszínen


n

Tanúsított kalibrációk


n

Projektvezetési szolgáltatások


n

Konfigurálás


n

Szelep diagnosztika


n

Helyszíni szolgáltatások


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.

