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PAKIETY PRZEGLĄDÓW
KONSERWACYJNYCH I ANALIZA INSTALACJI
/ Pakiety przeglądów konserwacyjnych idealnie dostosowane
do potrzeb każdego klienta

/ Czy ważne jest dla Państwa profilaktyczne utrzymanie sprawności technicznej, profesjonalna konserwacja i wykwalifikowane doradztwo? Pakiety przeglądów konserwacyjnych firmy Fronius i analiza instalacji są zatem dla Państwa właściwym rozwiązaniem
— wystarczy zapytać swojego doradcę w firmie Fronius!
PAKIETY PRZEGLĄDÓW
KONSERWACYJNYCH
/ Pakiety przeglądów konserwacyjnych firmy Fronius
gwarantują wysoką produktywność przez zapewnienie
optymalnej dyspozycyjności maszyny i umożliwiają utrzymanie wartości wszystkich systemów spawania Klienta —
dostosowanych do wszystkich okoliczności i wymagań. Pakiet przeglądów konserwacyjnych można zestawić albo
samodzielnie, albo wybrać optymalne rozwiązanie spośród
sprawdzonych, zdefiniowanych przez nas pakietów przeglądów konserwacyjnych.
ZALETY
/ Przejrzyste, łatwe do skalkulowania koszty oparte o zdefiniowany ryczałt kosztów serwisowych.
/ Maksymalna dyspozycyjność systemu — wysoki stopień
użyteczności instalacji.
/ Przestrzeganie ustawowych norm i przepisów.

ANALIZA INSTALACJI
/ Analiza instalacji dokonana przez firmę Fronius umożliwia obiektywną ocenę i inwentaryzację wszystkich systemów spawania na miejscu, w dziale produkcji. Na podstawie stałej listy kontrolnej analiz nasi technicy rejestrują
i analizują systemy, wskazują możliwości usprawnień
i przekazują konkretne zalecenia dotyczące poprawy sytuacji w zakładzie.
ZALETY
/ Obiektywna ocena stanu urządzenia w toku inwentaryzacji
systemu przeprowadzanej przez ekspertów z firmy Fronius.
/ Wskazywanie możliwości usprawnienia działania parku
maszynowego klienta i jego zastosowań spawalniczych.
/ Wydłużenie żywotności i unikanie przestojów w produkcji.
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PAKIETY PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH
/ Elastyczna i indywidualna konserwacja — optymalnie dostosowana do potrzeb klienta.

ZDEFINIOWANE PAKIETY PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH
/ W oparciu o nasze doświadczenie stworzyliśmy dla naszych
klientów modułowe pakiety przeglądów konserwacyjnych
o różnym zakresie. Konserwacja posiadanych systemów jest
doskonale dostosowana do wymogów klienta dzięki różnym
pakietom: „Basic”, „Compact”, „Comfort” i „Premium”. Każdy
pakiet obejmuje jeden termin corocznej konserwacji, który
jest indywidualnie uzgadniany z klientem.
Dodatkowo, pakiet „Basic” można uzupełnić o dowolną liczbę
terminów konserwacji.

BASIC

COMPACT

COMFORT

PREMIUM

Dostępne w przypadku następujących modeli:
TransPocket, AccuPocket, MagicWave, TransTig, TransSteel, TransSynergic, TPS i TPS/i wł. z CMT do spawania manualnego
i zrobotyzowanego, VarioStar oraz VarioSynergic, a także dla odpowiednich urządzeń obcych.
ZESTAWIENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG DLA DANEGO PAKIETU:
BASIC

COMPACT

COMFORT

PREMIUM

Rejestracja stanu

l

l

l

l

Oczyszczenie całego systemu

l

l

l

l

Kontrola wszystkich podzespołów i elementów

l

l

l

l

Kontrola funkcji urządzenia

l

l

l

l

Wykonanie spawania próbnego

l

l

l

l

Wymiana drobnych części

l

l

l

l

Kontrola wizualna elementów przesyłających energię/media

l

l

l

l

l

l

l

Kalibracja łącznie z dokumentacją

l

l

Wykonanie aktualizacji i kopii bezpieczeństwa
oprogramowania

l

l

Kontrola zgodności z wymogami bezpieczeństwa
technicznego łącznie z dokumentacją

Naprawa (źródło prądu spawalniczego)

l

Konserwacja „Plus” elementów przesyłających energię/media

l

3

INDYWIDUALNE PAKIETY PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH
Nasze pakiety przeglądów konserwacyjnych dostosowane do klientów indywidualnych można rozbudowywać na bazie wcześniej zdefiniowanego pakietu przeglądów konserwacyjnych „Basic” przez swobodne dodawanie różnych modułów, aby
w ten sposób stworzyć pakiet optymalnie dostosowany do własnych potrzeb.
NIŻEJ PODANE MODUŁY MOŻNA SWOBODNIE DODAWAĆ
DO PAKIETU PODSTAWOWEGO „BASIC”:
/ Kontrola zgodności z wymogami bezpieczeństwa technicznego łącznie z dokumentacją.
/ Kalibracja łącznie z dokumentacją.
/ Naprawa źródła prądu spawalniczego łącznie z czasem pracy oraz materiałem.
/ Wykonanie aktualizacji i kopii bezpieczeństwa oprogramowania.
/ Konserwacja „Plus”— konserwacja elementów służących do przesyłu energii oraz
mediów, łącznie z pomiarem przepływu gazu i wody oraz spadku napięcia i wymianą elementów ulegających zużyciu.
/ Dodatkowe terminy konserwacji w pakiecie „Basic” oprócz terminu corocznej
konserwacji.

AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWANIA
KALIBRACJA
NAPRAWA

BASIC

PAKIET
INDYWIDUALNY

KONTROLA ZGODNOŚCI
Z WYMOGAMI
BEZPIECZEŃSTWA
TECHNICZNEGO
etc

Dostępne w przypadku następujących modeli:
TransPocket, AccuPocket, MagicWave, TransTig, TransSteel, TransSynergic, TPS
i TPS/i wł. z CMT manuell i Robotics, VarioStar oraz VarioSynergic, a także dla
odpowiednich urządzeń obcych.

PAKIETY PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH DLA DELTASPOT
Trzy zdefiniowane wcześniej pakiety przeglądów konserwacyjnych zapewniają
optymalne, profilaktyczne utrzymanie sprawności technicznej instalacji DeltaSpot.
Dzięki różnorodnemu zakresowi usług pakietów „Comfort”, „Premium”, i „Aktualizacja oprogramowania” można wybrać idealne rozwiązanie dla swojego systemu.

COMFORT

AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWANIA

PREMIUM

ZESTAWIENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG DLA DANEGO PAKIETU:
COMFORT

PREMIUM

AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWANIA

Kontrola wizualna

l

l

l

Kontrola mechanizmu taśmy przenośnika

l

l

Kontrola kompensacji

l

l

Kontrola napędu głównego

l

l

Kontrola jednostki łożyska głównego

l

Kontrola styków wtyczki / uchwytów odciążających

l

Kontrola przepływu

l

Delta Control

l

l

Kontrola szafy sterowniczej

l

Kontrola chłodnicy

l

Kontrola działania

l

l

Kopia bezpieczeństwa

l

l

Kalibracja łącznie z dokumentacją

l

l

Kontrola zgodności z wymogami bezpieczeństwa technicznego
łącznie z dokumentacją

l

Aktualizacja oprogramowania (o ile możliwa)

l

l

ANALIZA INSTALACJI
/ Udostępniamy klientowi pełnię naszych kompetencji!
Analiza

/ Standardowa kontrola systemów
spawania na podstawie listy kontrolnej.

Dokumentacja

/ Dokumentacja rezultatów i przekazanie
ich klientowi.

/ Dzięki analizie instalacji na miejscu klient korzysta z cennego technicznego know-how naszych wykwalifikowanych
techników. Stan systemów spawania klienta jest poddawany
kompetentnej i niezależnej ocenie. Na jej podstawie klient
otrzyma zalecenia dotyczące...
/ …profilaktycznego utrzymywania sprawności technicznej
i odpowiedniego pakietu przeglądów konserwacyjnych firmy
Fronius.
/ …możliwości szkoleń uzupełniających dla jego spawaczy
i operatorów instalacji.
/ …koniecznych napraw, które często można wykonać natychmiast.
/ …możliwości usprawnień lub rozszerzeń jako podstawę do
planowania budżetu.

Wszelkie rezultaty analiz są przekazywane klientowi w formie standardowego raportu, przeznaczonego do dalszego
przetwarzania.
Zaleta:
W przypadku pierwszego zakupu pakietu przeglądów konserwacyjnych firmy Fronius jednorazowo przeprowadzimy
bezpłatną analizę instalacji!
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DZIAŁAMY W TRZECH DZIEDZINACH, LECZ MAMY JEDNĄ PASJĘ: PRZESUWAMY GRANICE MOŻLIWOŚCI.
/ Nieważne, czy chodzi o spawalnictwo, fotowoltaikę, czy technologię ładowania akumulatorów — nasz cel jest jasno określony: być liderem
w dziedzinie innowacyjności. Razem z około trzema tysiącami naszych pracowników na całym świecie przesuwamy granice możliwości, czego
dowodem jest ponad 1000 przyznanych patentów. Tam, gdzie inni stawiają małe kroki, my wykonujemy skoki w rozwoju. Jak zawsze. Odpowiedzialne
obchodzenie się z naszymi zasobami jest podstawą działalności naszej firmy.
Dalsze informacje na temat wszystkich produktów firmy Fronius oraz naszych partnerów handlowych i przedstawicieli można uzyskać na stronie internetowej www.fronius.com
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Tekst i rysunki zgodne ze stanem technicznym w czasie przekazania do druku. Zmiany zastrzeżone.
Wszystkie dane pomimo starannego opracowania są bez gwarancji i są wyłączone od odpowiedzialności. Prawo autorskie © 2011 Fronius™. Wszelkie prawa zastrzeżone.

/ Osobista rozmowa
dotycząca analizy wyników kontroli.
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Zalecenia
i działania

