WarrantyPlus Service SC1500 vezérlő
Termékszám:

S-WPSP1-SC1500

HUF Ár (nettó):
Szállítás 2 héten belül

Elérhetőségünk

Hach szerviz – Védje meg befektetését és ne engedje megzavarni nyugalmát
A Hach szervizelési tervekkel olyan globális partnert szerezhet, aki tisztában van az igényeivel, és megbízható, időben elvégzett, kiváló
minőségű szolgáltatást nyújt. Műszaki ügyfélszolgálatunk, helyszíni szervizszakembereink és központi szervizcsapataink egyedülálló
szakértelemmel rendelkeznek, és együttműködnek, hogy a lehető legmagasabb szintre emeljék az eszközök rendelkezésre állását, az
adatintegritást, a működési stabilitást, emellett csökkentsék a megfelelési kockázatot. Mindezt fix éves költségért, amely kiküszöböli a nem
tervezett kiadásokat.
A WarrantyPlus szervizcsomag a következőket tartalmazza a teljesítmény kívánt szintjének eléréséhez, kiterjesztéséhez és emeléséhez:
Üzembe helyezés
Az új rendszerbe való beruházás után fontos, hogy már a kezdés jól sikerüljön: olyan adatokat kell kapnia, amelyekben megbízik, és biztosnak
kell lennie abban, helyesen tudja működtetni és fenntartani a berendezést. Üzembe helyezési szolgáltatásainkkal az új rendszer kalibrálva lesz,
pontos adatokat szolgáltat, valamint a szervizlátogatások közötti időben biztosítja a rendszer zökkenőmentes működését.
Kalibrálás/tanúsítás
Tudjuk, mennyire fontos a műszerkalibrálás és -tanúsítás a jogszabályoknak való megfelelésnél. Minden általunk nyújtott szolgáltatás
részeként ellenőrizzük, hogy az eszköz megfelel-e gyári specifikációinknak, és rendelkezésre bocsátjuk azokat a dokumentumokat, amelyekre
Önnek szüksége van a megfelelési kockázat minimalizálásához.
Rutinszerű karbantartás
Minden elemzőműszernek szüksége van bizonyos rutinszerű karbantartásra a pontosság és a lehető legalacsonyabb állásidő eléréséhez. A Hach
szervizelési terv segítségével a karbantartási ütemterv az egyes eszközök egyedi igényeinek megfelelően kezelhető. Ha a Hachot választja,
biztos lehet abban, hogy a legjobb minőségű alkatrészeket használja, és a munka megfelelően lesz elvégezve.
Javítás
Megértjük, hogy a készülék leállása milyen hatással van a folyamatra és a műveletekre. Olyan szervizpartnerre van szüksége, aki rendelkezik
a működés gyors visszaállításához szükséges erőforrásokkal. A Hach szervizelési terv javítási garanciája révén szakképzett szakembereink
tudásukkal, azonnal elérhető eszközökkel és alkatrészekkel kiemelt szolgáltatást nyújtanak, hogy a berendezés a lehető leggyorsabban
helyreálljon a megfelelő működés folytatásához.
Speciális karbantartás
Az egyszerű használat és az egyszerűbb rutinkarbantartás mögött bonyolult folyamatok húzódnak. Ezekhez olyan speciális eszközök és
készségek szükségesek, amelyekhez csak a Hach cégnek van képesítése. Karbantartási szolgáltatásaink – többek között a rendszerdiagnosztika
–, észlelik és megelőzik a teljesítményt vagy az eszköz élettartamát csökkentő potenciális problémákat.

Műszaki adatok
A doboz tartalma:

WarrantyPlus Service SC1500 vezérlő
1x/év
A szerződés időtartama: 24 hónap (nem meghosszabbítható), egy évre vonatkozó ár, kizárólag új
műszer vásárlásával érvényes.
A WarrantyPlus szervizprogrammal berendezését a programnak üzemeljük be, így teljes
funkcionalitást, optimális teljesítményt és rendszeres, a gyári előírásoknak megfelelő karbantartási
látogatásokat kap, PLUSZ minden szükséges elhasználódó alkatrészt megkap a látogatások során
az első naptól kezdve. Így nem csak azt biztosítja, hogy Hach berendzésének összeszerelése
helyesen történik, hanem azt is, hogy a továbbiakban is rendkívüli pontosságot nyújt, miközben a
költségvetés is egyszerűbben kezelhető..
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