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AGA SIA
www.aga.lv

Inovāciju virzīta attīstība.

AGA ir tirgus līderis gāzu tehnoloģiju jomā un globālajā tirgū 
ieņem vadošu lomu. To palīdzējusi sasniegt gan nemitīga 
tiekšanās ieviest jaunus, augstas kvalitātes produktus, gan 
neizsīkstoša inovāciju un iespēju meklēšana un realizēšana.

AGA piedāvā vairāk. Mēs esam partneris, kas rada pie vienoto 
vērtību, līdz ar to arī augstāku rentabilitāti klienta biznesam. 
Ikviena  koncepcija ir īpaši izstrādāta, lai atbilstu mūsu  klientu 
vajadzībām – piedāvājot kā standartizētus, tā individuālus 
risinājumus jebkurā nozarē un neatkarīgi no uzņēmuma lieluma.

AGA – ideas become solutions.

Noslēdziet tehniskā 
servisa līgumu ar AGA.
Tas ir pamats drošam un efektīvam darbam.

Jūs nevarat saskatīt vai sadzirdēt noplūdi, taču jūs to varat sajust. 

Ja jūs pielietojat skābekļa-deggāzes procesu, izmantojiet 
Odorox®augstākai drošībai: 

 → Viegli pamanāma noplūde 
 → Samazināti avāriju riski 
 → Rūpes par personāla drošību 
 → Efektīvāki ražošanas procesi, bez neparedzētām dīkstāvēm

Vairāk informācijas, www.aga.lv

Paaugstiniet drošību ar  
ODOROX® odorizēto skābekli.



Noslēdziet tehnniskā servisa 
līgumu drošam un efektīvam 
darbam.

Kontroles marķējums – jūsu 
kvalitātes un garantijas zīmogs

Par gāzes sistēmu jārūpējas, lai tā darbotos droši un efektīvi, 
garantējot produkcijas kvalitāti. Tehniskā servisa līgums ar AGA 
nozīmē, ka iekārtas tiks pārbaudītas un darbinieki jutīsies droši. 
Šis pakalpojums jums nodrošinās arī atbilstību normatīvajām 
prasībām. Izmantojiet savu „atslēgu” un noskatieties filmu par 
tehniskā servisa pakalpojumu.

Līgums ar AGA par tehnisko servisu nozīmē, ka mūsu tehniķi 
regulāri pārbaudīs un novērtēs gāzes padeves sistēmu un veiks 
nepieciešamos apkopes un remonta darbus. AGA zināšanas un 
prasmes garantē iekārtu drošu darbu. Pēc apkopes pārbaudītās 
sistēmas tiek marķētas, un klients saņem rakstisku apkopes 
protokolu, kas ir garantija, profesionāli paveiktam darbam.

Tehniskā servisa līgums 
iekļauj: 
Vizuālu apskati, kuras laikā tiek pārbaudīts, vai nav 
ārēju bojājumu un noplūžu savienojumos.

Tiek pārbaudīts: 
 → Marķējums
 → Gāzes tvertnes
 → Augstspiediena un zemspiediena šļūtenes
 → Reduktori
 → Drošības un pārspiediena vārsti
 → Noslēgvārsti

Darbības pārbaude: 
 → Gāzes sistēmas centrāle un izvadi
 → Liesmas slāpētāji
 → Pretvārsti

Tiek izsniegts: 
 → Apkopes protokols

Atslēga


