LIFECYCLE SERVICES - FÖRBETALD SMART WIRELESS STARTSERVICE
Få ut maximala resultat av er trådlösa lösning

+ TÄNK OM ...
MERA DATA. MINDRE
STRUL … TÄNK OM ni
kunde få igång ert Emerson
Smart Wireless-system med
mindre problem och förse
er organisation med större
kompetens för effektivare
drift i framtiden?

Med Emerson Service
förbetalda startsupport
kan våra utbildade tekniker
få igång processen efter
er tidsplan och utbilda er
personal så att ni är bättre
rustade i framtiden för

Öka effektiviteten,
Minska stressen vid uppstart
Med Emerson Smart Wireless-produkterna kommer ni åt fler datapunkter på fler ställen och har samtidigt ökade möjligheter att övervaka
och diagnostisera problem på anläggningen i realtid. Dessa lösningar
är inte endast kostnadseffektiva att införa, de är också enkelt skalbara
allt eftersom era behöv förändras. Genom att välja Emerson Smart
Wireless förbetalda startservice undviker ni problem i samband med
idriftsättning, och ni behöver inte ta medarbetare från andra viktiga
uppgifter. Ni får den trygghet som kommer av vetskapen om att era
system installeras av experter, efter er tidplan, med stöd av en utökad
produktgaranti.

maximal effektivitet.

LIFECYCLE SERVICES - FÖRBETALD SMART WIRELESS STARTSERVICE

Ordna en problemfri trådlös start på anläggningen
Lita på att våra erfarna tekniker ger er omfattande och kostnadseffektiv Smart
Wireless startservice.
+ Start efter er tidplan – Med vår snabba idriftsättning får ni snabbt tillgång till

den stora datamängd som trådlös teknik erbjuder. Vår service inkluderar ett
besök, måndag till fredag, 08.00 till 17.00. Alla resekostnader ingår – alltså inga
dolda kostnader för er.
+ Garanterat högsta kvalitet – Våra tekniker utvecklar den effektivaste nätverk-

sdesignen och installerar efter era referensstandarder. De konfigurerar sändare,
utför diagnostiktester och verifierar resultatet så att ni kan vara säkra på att era
system fungerar med maximal prestanda.
+ TA REDA PÅ MER
Ta reda på mer om Emerson och
de mest innovativa lösningarna på:
www.emerson.com/wireless.

+ Öka personalens kompetens – Våra experter ger era medarbetare grundlägg-

ande utbildning i Smart Wireless och demonstrerar den praktiska tillämpningen
av viktiga riktlinjer för installation, drift och felsökning, så att er organisation är
bättre rustad för att själv ställa diagnos och lösa vanliga problem.
+ En tekniker kommer och verifierar att era sändare fortsätter att fungera som de

ska. Vid behov kan ni diskutera och planera in extra service eller utbildning.
+ Få 6-månaders extra garanti – 6 extra garantimånader efter den 1-åriga fa-

briksgarantin ger er tryggheten att alla enheter i ert startservicepaket fortsätter
att fungera som de ska.
Emersons trådlösa produkter har loggat över 1 miljard drifttimmar världen över
med en beprövad förmåga att öka effektiviteten och reducera kostnaderna. Kontakta Lifecycle Service idag för att ta reda på hur ni kan optimera era trådlösa nätverk
och släppa fram dess fulla potential.

Emerson Process Management AB

EMERSON-CERTIFIERAD. LITA PÅ LEDAREN INOM BRANSCHEN.

Box 1053
651 15 KARLSTAD
Sweden
Phone: +46 54 172700

När ni investerar i Emerson-enheter förväntar ni er bättre resultat. Ni kan förvänta er samma kvalitet
av fabrikscertifierade experter från Lifecycle Service för all diagnostik, fältservice och reparation på
enheter från Emerson och andra tillverkare. Vi kommer där ni finns, när ni behöver oss.

www.EmersonProcess.se
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