
Tehniskais serviss. Droša un uzticama gāzes sistēma.

AGA piedāvā tehnisko servisu jūsu gāzes sistēmām un aprīkojumam.

Uzticamība un drošība

 

 
 

Tehniskais serviss nodrošina

 
 

Tehniskā servisa  
pakalpojumā iekļauta:

Lai izmantotu gāzi savā uzņēmumā, ir nepieciešams nodrošināt pietiekami augstas drošības prasības.  Jūsu 
gāzes aprīkojumam ir jādarbojas bez kļūmēm, lai neciestu cilvēki un īpašums, iespējamo avāriju gadījumā, kā 
arī, lai nodrošinātu jūsu ražošanas nepārtrauktu darbību un produktu kvalitāti.

Lai jūs justos droši par sava gāzes aprīkojumu, mēs, AGA, varam jums piedāvāt Tehniskā servisa pakalpojumu, 
apkopjot gāzu iekārtas un instalācijas jūsu uzņēmumā. Ar mūsu zināšanām par gāzēm, kā arī par attiecīgām 
nozares normām un noteikumiem, mēs varam jums palīdzēt izpildīt valsts institūciju noteiktās prasības gāzes 
sistēmu pārbaudei un dokumentēšanai.

 → Ražošanas procesi noritēs bez pārtraukumiem, tādējādi nodrošinot efektīvu darbu.
 → Stabili ražošanas procesi, pateicoties uzticamai un drošai gāzes sistēmu darbībai.
 → Paaugstināta darba efektivitāte, jo jūs varat koncentrēties uz savu uzņēmējdarbību.
 → Kārtība un skaidrība. Mēs sastādām protokolu, ko paraksta un saglabā abas puses.
 → Uzlabota drošība – samazināts nelaimes gadījumu risks.
 → Gāzes apgādes sistēma ir vislabākajā kārtībā un atbilst valsts institūciju prasībām.

 → Jūsu gāzes piegādes aprīkojuma pārbaude.
 → Pārbaudes rezultātu izvērtēšana.
 → Iekārtu remonts un nomaiņa.
 → Protokols tūlīt pēc apkopes darbu veikšanas.
 → Pārbaudes marķējums (uzlīme).
 → Prioritāšu noteikšana apkopes darbiem.

Īstenojam pēc iepriekš saskaņota laika grafika.
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Tehniskais serviss ietver:  

 → Vizuālu ārējo bojājumu apskati
 → Noplūdes meklēšanu gāzu centrālēs un cauruļvadu sistēmās
 → Gāzes balonu stiprinājumu pārbaudi
 → Marķējumu pārbaudi
 → Apkopes protokolu
 → Augstspiediena un zemspiediena šļūteņu pārbaudi
 → Lietošanas punktu pārbaudi
 → Reduktoru pārbaudi
 → Drošības un pārplūdes ventiļu pārbaudi
 → Noslēgventiļu pārbaudi
 → Liesmas slāpētāju darbības pārbaudi
 → Gāzu pretplūsmas vārstu pārbaudi

 
Veiktie pasākumi palīdz izpildīt prasības, kas noteiktas valsts institūciju un likumdošanas aktu ietvaros par 
spiediena iekārtu izmantošanu.

Tā ir iespēja izvēlēties gāzu sistēmas auditus, uzņēmuma procesu izpēti, personāla apmācību atkarībā no uz-
ņēmuma specifikas un vajadzībām darbā ar gāzēm, iepriekš par to sazinoties ar AGA pārstāvjiem, piemēram:  

 → Apmācības personālam un procesu vadītājiem atbilstoši darba specifikai uzņēmumā.
 → Manometru kalibrēšana un verificēšana.
 → Noteiktas gāzu analīzes.
 → Konsultācijas par atbilstošu gāzu pielietojumu un gāzu procesu izvēli.

Mēs pārbaudām visu jūsu gāzes piegādes aprīkojumu un sastādām statusa protokolu ar priekšlikumiem par 
nepieciešamām darbībām. 

Lai saņemtu papildu informāciju, zvaniet vai sūtiet e-pastu jūsu kontaktpersonai AGA.
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AGA SIA, www.aga.lv


