PRACA NA CHŁODNO –
BARDZIEJ SIĘ OPŁACA

Maksymalizuj wydajność swoich maszyn: dzięki profesjonalnej
konserwacji chłodziarek szaf sterowniczych!

Wysokie temperatury sprawiają,
że elektronika i automatyka
zaczynają szwankować
Niezawodne chłodzenie szaf sterowniczych chroni
Twoje urządzenia i zapewnia bezprzerwową pracę.

Bezawaryjna praca linii produkcyjnych zależy od obciążenia cieplnego,
które oddziałuje na poszczególne elementy aparatury sterowania.
Podwyższenie temperatury o ok. 10 K (kelwinów) zmniejsza żywotność
tych części o połowę oraz dwukrotnie zwiększa ich awaryjność.
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1 Obciążenie znamionowe

Nasza oferta
specjalnie dla Ciebie
Przeglądy Twoich chłodziarek
szaf sterowniczych wykonane przez
autoryzowany serwis firmy Rittal
Unikaj kosztownych przestojów i zleć regularną konserwację
klimatyzatorów szaf sterowniczych naszym wykwalifikowanym
technikom serwisowym. To gwarancja maksymalnej wydajności
Twojej elektroniki i automatyki.

Zamów przegląd swoich
urządzeń chłodniczych już dziś!
Więcej szczegółów na stronie
www.serwis.rittal.com.pl

Nasza oferta

Zalety

◾	
Kontrola wizualna i ocena stanu ogólnego

◾	Minimalizacja ryzyka przestojów

◾ Dokładne czyszczenie

◾ Utrzymanie wydajności urządzeń

◾ Pomiary i dokumentacja parametrów

◾ Redukcja kosztów przez zwiększenie

systemowych urządzeń
◾ Sprawdzenie wentylatorów, systemu prowadzenia

efektywności nawet o 30%
◾ Utrzymanie gwarancji zakupowej

powietrza i parametrów ustawień
◾ Sporządzenie protokołu z przeglądu
◾ Ocena stanu Twojej instalacji

Skontaktuj się z:
Przedstawicielem ds. Serwisu Chłodzenia
Karolina Pieńkowska
tel. +48 604 283 029
email: pienkowska.k@rittal.pl

Dodatkowo poznaj korzyści
indywidualnych umów serwisowych oferowanych przez Rittal
Moduły mogą być dobierane do siebie pojedynczo lub łącznie, w zależności od faktycznego zapotrzebowania.
Konserwacja

1 raz w roku

Dostępność

pon. – pt. od godz. 7 do 17

Serwis na miejscu

nast. dzień roboczy
(pon. – pt.) od 7 do 17

Przedłużenie
gwarancji

+12 /+24 /+36 miesiące,
obejmuje zepsute części zamienne
i naprawy

Zapas części
zamiennych
Przegląd

2 razy w roku
pon. – pt. 24 h na dobę

nast. dzień tygodnia
(pon. – sob.) od 7 do 17

pon. –  ndz. 24 h na dobę

w ciągu 8 godz.

w ciągu 4 godz.

+12 /+24 /+36 miesiące, obejmuje zepsute
części zamienne, naprawy i zapobiegawczą
wymianę części zamiennych

Zapas części zamiennych
w magazynie Rittal

Zapas części zamiennych
w magazynie Rittal i dostawa
w ciągu 24 godzin

Zapas części zamiennych
po indywidualnym ustaleniu

1 raz w roku

4 razy w roku

12 razy w roku

Indywidualna konfiguracja – przejrzystość kosztów – regularna konserwacja – krótkie czasy reakcji

