Üzemeltetési szolgáltatásunk a gyakorlatban

Sokrétű szakmai
felkészültség

Szerződéskötés
kedvező
feltételekkel

Zavartalan
üzemeltetés

Szerződéskötés
kedvező
feltételekkel

Üzembiztonság
költséghatékony
megőrzése

Nagyfeszültségű és/vagy
középfeszültségű
berendezések üzemeltetése
és karbantartása

Karbantartási szolgáltatásunk a gyakorlatban

Folyamatos
rendelkezésre
állás

További információkkal
és ajánlatkéréssel kapcsolatban
forduljon bizalommal
kapcsolattartójához!

ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft.
1132 Budapest, Váci út 72-74.
Telefon: 06 1/238-1891
E-mail: solutions@elmu-emasz.hu

Jelen tájékoztatásunk nem minősül ajánlattételnek. A részletes feltételeket a szerződéses ajánlat,
az ahhoz kapcsolódó általános szerződési feltételek, valamint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által jóváhagyott Kereskedelmi Üzletszabályzatunk tartalmazza. Teljes körű
információért forduljon hozzánk bizalommal.

Vállalkozása saját transzformátorral, kapcsolóállomással vagy alállomással
rendelkezik? Külső szakértőre bízná berendezései működését?
Szeretné biztonságban tudni vállalkozása áramellátását? Fontos Önnek
berendezései üzembiztos működése és elvárt élettartamuk biztosítása?
Válassza üzemeltetési és karbantartási megoldásainkat!

Nagyfeszültségű és/vagy
középfeszültségű
berendezések karbantartása

Karbantartási szolgáltatáscsomagunk keretében vállalkozunk tervszerű
megelőző karbantartás elvégzésére, a berendezések állagmegóvására, az
üzembiztos működés megőrzésének felügyeletére, a névleges műszaki/
működési paraméterek teljesítésének ellenőrzésére és helyreállítására.
Szolgáltatásunk segítségével a nagy- és/vagy középfeszültségű berendezések elvárt élettartama megnövekszik.

Nagyfeszültségű és/vagy
középfeszültségű
berendezések üzemeltetése

Üzemeltetési szolgáltatáscsomagunk keretében vállalkozunk
fogyasztói tulajdonban lévő nagyfeszültségű és/vagy
középfeszültségű berendezések üzemeltetésére.
Önnek ajánljuk,
ha Ön megbízható üzemeltetést szeretne biztosítani nagy- és/vagy középfeszültségű berendezései részére.
Szolgáltatáscsomagunk
a következőket tartalmazza
• Rendszeres bejárások elvégzése,
a berendezések szemrevételezéssel
történő állapotfelmérése, jegyzőkönyvek kiállítása
• A fenti létesítményekben
szükséges tervezett kapcsolások
elvégzése
• A fenti létesítményekben
szükséges nem tervezett
kapcsolások elvégzése, üzemzavar
behatárolása, az üzemzavar által
nem érintett berendezések
ismételt ellátása

A szolgáltatási szerződés
mellékletei
• A szolgáltatás részletes műszaki
tartalma
• A berendezés „gépkönyve”
Árszabás
• Fix összegű díj

Szolgáltatásunk előnyei
• Professzionális üzemeltetés
és karbantartás profi partnertől
• Maximális szakértelem
és hatékonyság
• Stabil nagyvállalati háttér
• Évtizedes helyismeret
és tapasztalat
• Gyors reakciókészség a nap
bármely időszakában
• A minőségbiztosítási rendszer
által garantált, magas színvonalú
munkavégzés
• Sokoldalú felkészültségű,
gyakorlott szakembergárda

Önnek ajánljuk,
ha Ön megbízható karbantartást szeretne biztosítani nagy- és/vagy középfeszültségű berendezései részére.
Szolgáltatáscsomagunk
a következőket tartalmazza
• Kapcsolóberendezések (oszlopkapcsolók, szakaszolók, szakaszolókapcsolók, terheléskapcsolók,
megszakítók)
• Nagy- és középfeszültségű
transzformátorok
• Mérőtranszformátorok
(feszültségváltók és áramváltók,
kombiváltók)
• Speciális transzformátorok (szabályzótranszformátorok, csillagpontképző transzformátorok,
kompenzáló tekercsek, stb.)
• Középfeszültségű ellenállások
• Túlfeszültség-levezetők,
oltócsövek, szikraközök
• Középfeszültségű olvadóbetétek
• Szigetelők
• Gyűjtősínek

A szolgáltatási szerződés
mellékletei
• A szolgáltatás részletes műszaki
tartalma
• A berendezés „gépkönyve”
Árszabás
• Fix összegű díj

Szolgáltatásunk előnyei
• Professzionális üzemeltetés és karbantartás profi partnertől
• Maximális szakértelem
és hatékonyság
• Stabil nagyvállalati háttér
• Évtizedes helyismeret
és tapasztalat
• Gyors reakciókészség a nap
bármely időszakában
• A minőségbiztosítási rendszer
által garantált, magas színvonalú
munkavégzés
• Sokoldalú felkészültségű,
gyakorlott szakembergárda

