/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

BAKIM PAKETLERİ ve SİSTEM ANALİZİ
/ Müşterilerimizin tüm ihtiyaçları için uygun servis paketleri

/ Önleyici bakım, profesyonel servis ve uzman danışmanlık hizmetleri sizin için önemli
mi? Eğer cevabınız evet ise, Fronius bakım paketleri ve Fronius sistem analiz hizmetleri
sizin için doğru çözüm demektir. İlgili Fronius müşteri temsilcinize danışmanız yeterli
olacaktır!
Bakım paketleri

SİSTEM ANALİZİ

/ Fronius bakım paketleri, üretim seviyenizi üst seviyede
tutarken kaynak sisteminizin kullanım ömrünü uzatır ve
değerini korumasını garanti eder. Tüm bunları sizin ihtiyaçlarınıza ve şartlarınıza mükemmel uyum sağlayacak şekilde yapar. Bakım paketinizi kendiniz oluşturabilir veya
sizin için ideal bir çözüm olan, tarafımızdan denenerek belirlenmiş bakım paketlerimizden birini seçebilirsiniz.

/ Fronius sistem analizleri, üretim tesislerinizde yerinde yapılan kaynak sisteminizin objektif bir değerlendirmesidir.
Uzman ekibimiz tarafından, sisteminiz belirlenmiş bir
kontrol listesine göre analiz edilir ve kayıt altına alınır. Sisteminizin faal bir şekilde çalışması için yapılabilecek iyileştirmeler için somut öneriler sunar.

AVANTAJLAR
/ Önceden belirlenmiş bakım maliyeti nedeniyle şeffaf ve
hesaplı maliyet.
/ Azami sistem kullanılabilirliği / yüksek sistem kullanım
derecesi.
/ Yasal yönetmeliklerin / normların yerine getirilmesi.

AVANTAJLAR
/ Cihazınız Fronius uzmanları tarafından sistem bilgileriniz için objektif olarak analiz edilir.
/ Cihaz bileşenlerinin ve kaynak uygulamalarınızın iyileştirilme potansiyellerinin gösterilmesi.
/ Kayıp zaman ve üretim durma sürelerinin önlenmesi için
iyileştirme.
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BAKIM PAKETLERİ
/ İhtiyaçlarınıza uygun olarak düzenlenmiş esnek ve özelleştirilmiş bakım

ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ BAKIM PAKETLERİ
/ Deneyimlerimize dayanarak, müşterilerimiz için farklı içerikler ile modüler bakım paketleri hazırladık. "Basic", "Compact", "Comfort" ve "Premium" olarak size sunulan paketlerden uygun bir tanesini seçerek sisteminizin ihtiyacı olan
bakımı gerçekleştirebilirsiniz. Sizin belirlediğiniz zamanda
olmak üzere her bir paket yılda bir kez bakım amaçlı ziyareti
içerir.
Opsiyonel olarak "Basic" bakım paketini bir yıl içinde istediğiniz aralıklarda ekleyebilirsiniz.

BASIC

COMPACT

COMFORT

PREMIUM

Uygun olan cihazlar:
TransPocket, AccuPocket, MagicWave, TransTig, TransSteel, TransSynergic, TPS ve TPS/i
CMT manuel ve robotik cihazlar, VarioStar ve VarioSynergic dahil kıyaslanabilir üçüncü parti cihazlar.
Aşağıdaki hizmetler sizi bekliyor:
BASIC

COMPACT

COMFORT

PREMIUM

Cihazın mevcut durum analizi

l

l

l

l

Genel sistem temizliği

l

l

l

l

Tüm cihazların ve parçaların kontrolü

l

l

l

l

Cihaz fonksiyonlarının kontrolü

l

l

l

l

Test kaynağı

l

l

l

l

Küçük parçaların yenilenmesi

l

l

l

l

Elektrik kablolarının ve sirkülasyon
sisteminin görsel kontrolü

l

l

l

l

l

l

l

Kalibrasyon ve raporlanması

l

l

Yazılım güncelleme ve yedekleme

l

l

Güvenlik kontrolü ve raporlanması

Tamir (güç kaynağında)

l

Elektrik kabloları ve sirkülasyon
elemanlarının bakımı

l
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ÖZELLEŞTİRİLMİŞ BAKIM PAKETLERİ
Kendinize özel tasarlanmış bakım paketinizi oluşturmak için, önceden tanımlanmış "Basic" bakım paketimize size sunduğumuz çeşitli opsiyonları eklemeniz yeterli olacaktır.
Aşağıda yer alan opsiyonlardan istediklerinizi "BASIC" bakım
paketimizin üstüne ekleyebilirsiniz:
/ Güvenlik testi ve raporlanması.
/ Kalibrasyon ve raporlanması.
/ Güç kaynağının tamiri (malzemeler ve işçilik dahil).
/ Yazılım güncelleme ve yedekleme.
/ Ek olarak sarf malzemelerin değişimi, gaz ve soğutma sıvısı sirkülasyonu, voltaj
seviyeleri ölçümü dahil olmak üzere elektrik ve sıvı akışının olduğu parçalarda
bakım.
/ Yıllık bakım ziyaretine ek olarak "Basic" bakım paketi ziyaretleri.

YAZILIM
GÜNCELLEME
KALİBRASYON

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ
PAKET

TAMİR
BASIC

GÜVENLİK
KONTROLÜ
vs.

Uygun olan cihazlar:
TransPocket, AccuPocket, MagicWave, TransTig, TransSteel, TransSynergic, TPS ve
TPS/i, CMT manuel ve robotik cihazlar, VarioStar ve VarioSynergic dahil kıyaslanabilir üçüncü parti cihazlar.

DeltaSpot için bakım paketleri
Fronius Delta Spot cihazınızın ideal koruyucu bakımını önceden tanımlanmış üç
adet bakım paketinden birini seçerek yapabilirsiniz. Farklı özelliklere sahip "Comfort", "Premium" ve "Yazılım güncelleme" paketleri arasından sisteminiz için en
mükemmel çözümü seçebilirsiniz.

COMFORT

YAZILIM
GÜNCELLEME

PREMIUM

Aşağıdaki hizmetler sizi bekliyor:
COMFORT

PREMIUM

YAZILIM GÜNCELLEME

Görsel kontrol

l

l

l

Bant besleme sisteminin kontrolü

l

l

Baskı tabancasının kol ayarlarının kontrolü

l

l

Tel sürme ünitesi yataklarının kontrolü

l

l

Pompa ve fan yataklarının kontrolü

l

Elektronik soketlerin ve kablo
sabitleyicilerinin kontrolü

l

Akış kontrolü

l

Delta Control

l

l

Kumanda panosu kontrolü

l

Soğutucu ünitenin kontrolü

l

Fonksiyon testi

l

l

Yedekleme

l

l

Kalibrasyon ve raporlanması

l

l

Güvenlik testi ve raporlanması

l

Yazılım güncelleme (mümkünse)

l

l

SİSTEM ANALİZİ
/ Uzmanlığımızı hizmetinize sunuyoruz!

Öneriler ve atılması
gereken adımlar

/ Analiz sonuçlarının dokümantasyonu
ve müşteriye aktarımı.
/ Sahadaki analiz sonuçlarını
değerlendirmek için toplantı.

/ Sahada cihaz analizi sayesinde, uzman teknisyenlerimizin
değerli teknik bilgi birikiminden yararlanabilirsiniz. Kaynak
sistemlerinizin durumu uzman bakış açısıyla ve bağımsız bir
şekilde değerlendirilir. Buna dayanarak size aşağıdaki tavsiyelerde bulunabiliriz...
/ ...koruyucu bakım ve uygun Fronius bakım paketleri.
/ ...kaynakçı ve operatörleriniz için ek eğitim olanakları.
/ ...genellikle sahada gerçekleştirilebilen zorunlu tamir işlemleri.
/ ...bütçe planlamaları açısından temel oluşturan geliştirmeler veya büyümeler için incelemeler.

Tüm analiz sonuçları, uygun gördüğünüz şekilde işlemeniz
için standartlaştırılmış bir rapor olarak size sunulur.
Diğer avantajlarınız:
İlk Fronius bakım paketini satın aldığınız zaman, ilk sistem
analizini ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz!
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ÜÇ BÖLÜMÜMÜZ, YALNIZCA BİR TUTKUMUZ VAR: SINIRLARI DEĞİŞTİRMEK.
/ Kaynak teknolojisi, solar enerji ve akü şarj teknolojisi alanlarında tek bir amacımız var: Yeniliklerin lideri olmak. Bugün dünya çapında yaklaşık
3.000 kadar çalışanımızla mümkün olan sınırları değiştiriyor, sahibi olduğumuz 1.000’den fazla patent hakkı ile bu iddiamızı kanıtlıyoruz. Diğerleri
adım adım ilerlerken, biz sıçrayarak ilerliyoruz. Her zaman olduğu gibi. Kaynaklarımızın sorumluluk bilinciyle kullanımı firma vizyonumuzun
temelini oluşturuyor.
Tüm Fronius ürünlerimiz, global satış partnerlerimiz ve temsilcilerimiz hakkında daha fazla bilgiyi www.fronius.com adresinden temin edebilirsiniz.
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Dokümantasyon

/ Belirli bir kontrol listesine göre
kaynak sisteminin standart kontrolü.
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