LIFECYCLE SERVICES - SMART WIRELESS SERVICE
Wireless Tillståndskontroll

+ TÄNK OM ...
Du är osäker på eller vill
få bekräftat att Emerson Wireless Network
fungerar optimalt och
samtidigt få en grundutbildning på plats.

Får ni ut maximalt av ert nätverk?
Ni har redan investerat i ett Emerson trådlöst nätverk, vilket innebär
att ni kan öka anläggningens effektivitet och på ett kostnadseffektivt
sätt installera ytterligare mätpunkter i områden som inte varit möjliga
tidigare – roterande utrustning eller krävande miljöer.
Ni kanske vill expandera ytterligare eller säkerställa att ni får ut det
optimala från systemet. Låt våra utbildade tekniker granska ditt
nätverk och föreslå möjliga förbättringar.
Kontakta Emerson. Vi är experter på trådlöst så ni behöver inte vara det
själva.

Med hjälp av Emerson
Lifecycle Services support, kan våra utbildade
tekniker hjälpa er igång
enligt er tidsplan och
utbilda er personal så att
ni är bättre rustade för en
optimal drift i många år
framöver.

LIFECYCLE SERVICES- WIRELESS TILLSTÅNDSKONTROLL

Tillståndskontroll av Wireless efter installationen
En omfattande kontroll av ert nätverk och era instrument för att se till att allt fungerar
så bra som möjligt:
+ Uppstart enligt er tidsplan – I tjänsten ingår ett besök på plats måndag till fredag,
08:00 till 17.00. Alla resekostnader ingår, så ni slipper överraskningar.
+Undersökning av tillförlitligheten

Verkliga kunder, konkreta
resultat
“Genom att använda Smart Wireless har vi kunnat minska kostnaderna avsevärt för att uppgradera
tryckmätning till ett online-system. Installera nytt kablage skulle
ha kostat € 10.000 mer än den
trådlösa lösningen.”
Morten Hansen
Instrument Manager
Nynas AB

+ TA REDA PÅ MER
Ta reda på mer om Emerson och
de olika instrumentgrupper som
kan ge er de mest innovativa
lösningarna på:
www.emerson.com.

Emerson Process Management AB
Box 1053
651 15 KARLSTAD
Sweden
Phone: +46 54 172700
www.EmersonProcess.se

• Granskning och analys av det smarta trådlösa nätverkets diagnostik
• Granskning av det smarta trådlösa nätverket och ge eventuella förbättringsrekommendationer
• Granskning av strömförsörjningsmodulerna och råd om förväntad livslängd
• Diskutera framtida expansion, om så önskas
• Upprätta en detaljerad statusrapport om det smarta trådlösa nätverket
+ Smart Wireless Gateway
• Uppgradering till senaste programvaran - om det skulle behövas
• Nollställning av statistiken för Smart Wireless Gateway
• Utföra en systemback-up
• Kontroll av belastningen på det smarta trådlösa nätverkets enheter
• Kontroll av belastningen på det smarta trådlösa nätverket
+ Smart Wireless enheter
• Gå igenom anläggningen för att inspektera nätverket och upptäcka eventuella problem
• Kontroll av antennens orientering
+ Förbättra personalens skicklighet - Våra experter kommer att ge er personal grundutbildning på smarta trådlös produkter när man är på plats så att era anställda kommer
att vara bättre rustade för att diagnostisera och lösa vanliga problem. Fullständig utbildning finns att tillgå om ni så önskar.
Emersons trådlösa produkter har över 1 miljard dokumenterade drifttimmar över hela
världen, med en bevisad förmåga att öka effektiviteten och minska kostnaderna. Kontakta Lifecycle Services idag för att få reda på hur vi kan optimera ert trådlösa nätverk och
utnyttja all dess möjligheter.

EMERSON-CERTIFIERAD. LITA PÅ LEDAREN INOM BRANSCHEN.
När ni investerar i Emerson-enheter förväntar ni er bättre resultat. Ni kan förvänta er
detsamma av fabrikscertifierade experter från Emerson Service för all diagnostik, fältservice
och reparationer av enheter från Emerson och från andra tillverkare. Med ett växande
servicecenternätverk kan ni vara tryggt förvissade om att vi kommer när ni behöver oss.
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