Szervizszolgáltatások
ipari műszerezéshez
siemens.hu/iparszerviz

Vegye igénybe a Siemens szervizszolgáltatásait ipari műszereihez is!
Az ipari folyamat műszerezésének pontossága, megbízhatósága jelentősen befolyásolhatja vállalata termelékenységét,
nyereségességét. Vegye igénybe a Siemens szerviz szolgáltatásait a beüzemeléstől kezdve a műszerek teljes életciklusán
keresztül, és maximalizálja a rendelkezésreállási időt! Vásároljon Siemens műszereket kiterjesztett, akár 5 éves szavatossági
idővel és gyártói beüzemeléssel!

Üzembehelyezési szolgáltatás
•
•
•
•
•

Telepítés ellenőrzése
A várható élettartamot vagy pontosságot csökkentő okok feltárása, javítása
A műszer beállítása az ügyfél specifikációjának és az adott mérési körülményeknek megfelelően
A működés üzem közbeni ellenőrzése és értékelése
A készülék végleges paramétereinek lementése a későbbi munkák segítéséhez

Karbantartás és eseti munkák
• Karbantartások és ellenőrző mérések elvégzése akár különböző mérési technológiák felhasználásával, hogy teljes mértékben
megbízhasson méréseiben
• Eseti hibák gyors és szakszerű elhárítása a kiváltó okok feltárásával
• Karbantartási ütemtervnek megfelelően elvégzett munkák az állásidők csökkentésének érdekében
• Karbantartási és szervizdokumentáció biztosítása az eszköz teljes élettörténetének rögzítéséhez, visszakövethetőségéhez

A MAGFLO indukciós áramlásmérők
SITRANS F M Verificatorral történő
ellenőrzésének előnyei:

Szolgáltatásaink díja:
Üzembehelyezési és oktatási díjak
Műszer típusok	

Beüzemelési ár
HUF/műszer*

Szintkapcsolók

18.000

Hőmérséklet-távadók

18.000

• A sikeres ellenőrzés 2%-on belüli pontosságot biztosít

Nyomástávadók

27.000

• A rendszeres ellenőrzéssel a kalibrációs idők
meghosszabbíthatóak

Áramlásmérők

36.000

Szintmérők (radar, ultrahang)

36.000

• Az áramlásmérő kiszerelés nélküli ellenőrzése a beépítés
helyszínén

Indukciós áramlásmérő beüzemelése
és verifikátoros ellenőrzés

54.000

• Ellenőrzi a távadó elektronikát, a kábelezést
és a mérőcsövet is

Eseti munkák óradíja

• Az ellenőrzés eredményének köszönhetően csökkentheti
üzemi veszteségeit, optimalizálhatja folyamatait

• Komplex elektromos és mágneses teszt a megbízható
működés ellenőrzésére
• Teljesen automatizált mérés és eredménykiértékelés
(kézi beavatkozás lehetősége nélkül)
• Ellenőrzési bizonyítvány
• Gyárilag meghatározott és beállított határértékek
• Évenként gyárilag kalibrált ellenőrző műszer

További információk:
siemens.hu/iparszerviz
Telefon: 06 1 471 1854
Email: ipar.szerviz.hu@siemens.com

Kiszállási díj

200 HUF/km
18.000 HUF/óra

* A feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Az üzembe helyezés feltétele az eszköz telepítésének
(bekötés, beszerelés, stb.) megléte. A Siemens Zrt.
a telepítési munkák elvégzését nem vállalja.

