Festo szolgáltatás:
a sűrítettlevegő fogyasztás elemzése

Pontos és hatékony!
A Festo sűrítettlevegő fogyasztás elemzési szolgáltatása segíti gépgyártó partnereinket abban, hogy az állandóan növekvő piaci versenyben az élre törjenek még hatékonyabb, még kedvezőbb költségű
termékeikkel és azok minden igényt kielégítő dokumentációival.
A Festo szolgáltatásának köszönhetően pontos adatok nyerhetők az
adott berendezés által igényelt sűrítettlevegő mennyiségéről, ennek
alapján pedig optimálisan méretezhető a levegő hálózat is.
A tudás pénzt jelent gépgyártó
partnereink vevői számára
A Festo szolgáltatása alapján
optimalizált gépekkel csökkenthető a sűrítettlevegő ellátás
költsége és jól méretezhető a
sűrítettlevegő elosztó hálózat.
Dokumentáció = tudás
A találgatás és a becslés
már a múlté: olyan egyedi és
vevő-specifikus dokumentációt
szolgáltatunk, amely tartalmazza a gépnél mért áramlásértékeket, valamint a mért és
számított eredmények alapján

gazdaságos

megbízható

elvégzett elemzés összes
fontos tényadatát.
A tudás a megelőző karbantartás alapja
A dokumentáció alapján meg
lehet tervezni a megelőző karbantartást. A tervezett és a mért
aktuális értékek összehasonlításával a gép maga is átláthatóvá
válik, és azonnal kitűnnek a
potenciális hibaforrások.
A tudás, mint érv
A pontos fogyasztási értékek
meggyőző érvként használhatók.

dokumentált
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Sűrített levegő fogyasztás
elemzés = tények a nagyobb
biztonság érdekében
A Festo sűrítettlevegő fogyasztás elemzési szolgáltatása
ideális akár már meglévő,
akár új gép esetében. Egyre
több gyártó cég igényli a gép
dokumentációjának részeként
a sűrítettlevegő fogyasztás
tényszámait. Ez kihívást jelent
a gépgyártók számára, mivel

gyakran sem a know-how, sem
a pontos méréstechnika nem áll
rendelkezésükre.
Szakértői támogatás
A gyakorlat a jó tanács alapja: a
Festo pneumatikus szakemberei
a szoftver, a méréstechnika, a
dokumentáció és az eredmények elemzése terén is naprakész ismeretekkel rendelkeznek.
Szorosan együttműködnek

Önnel, a méréseket a legmodernebb és rendszeresen kalibrált
mérőeszközökkel végzik. A
mérőeszköz csatlakoztatása és
leválasztása, a dokumentáció és
a diagramok elkészítése a Festo
szakembereinek a feladata
– beleértve a tökéletesítésre tett
javaslatokat is. Önnek nem kell
drága berendezéseket beszereznie és karbantartania.

Amire számíthat
•	A lehető legnagyobb
pontosság:
	a legmodernebb, rendszeresen kalibrált és ellenőrzött
mérőműszerek és szoftverek
segítségével – beleértve a
Festo szakemberei által elvégzett elemzést is.
• Gyors végrehajtás:
	a világméretű, átfogó szervizhálózatnak köszönhetően.
• Költséghatékonyság:
	nem kell drága mérő
berendezést beszerezni és
karbantartani.

Áramlásmérés a gépnél
A sűrítettlevegő fogyasztás és a
nyomás mérése

Dokumentáció és elemzés
Az eredmények kiszámítása és
dokumentálása

Konzultáció
A Festo szakembereinek folyamatos támogatásával

• Vevőspecifikus megoldások:
	a szolgáltatás és a javítási
javaslatok mindig a kérdéses
berendezésre vonatkoznak.
• Nagyfokú kompetencia:
	folyamatosan továbbképzett,
gyakorlott pneumatikus szakemberek.
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