
SECCURA® automātiskā gāzes balonu piegāde ir AGA pakalpojums jūsu balonu vai gāzes centrāļu apgādes pār-
valdībai. Izmantojot attālinātu kontroli, AGA automātiski veic jums nepieciešamā gāzes daudzuma pasūtīšanu 
un piegādi līdz jūsu darba posteņiem, atbrīvojot jūs no nepieciešamības regulāri pārbaudīt savus krājumus un 
veikt jaunus pasūtījumus. AGA darbinieks pieslēdz balonus vai saišķus jūsu gāzu centrālēm.

Šis pakalpojums samazina rūpes par gāzes pieejamību. Turklāt pakalpojums samazina jūsu izmaksas un 
palielina ērtības, jo tas ļauj jums izmantot savus resursus pēc iespējas piemērotāk. Jūs iegūstat iespēju vairāk 
koncentrēties uz ražošanu. 

SECCURA® automātiskā gāzes balonu piegāde ir jums atbilstošākais risinājums, ja jūs darbojaties ar baloniem 
vai balonu saišķiem un ja jūs vēlaties nākotnē veiksmīgi izmantot nepārtrauktu gāzes piegādi. Tas ir īpaši 
noderīgi, ja jūs vēlaties samazināt gāzes pasūtīšanai un balonu nomaiņai veltīto laiku.

Palielināta uzticamība
→ AGA kontrolē gāzes līmeni un sastāda jaunu piegāžu grafiku
→ Samazināts risks, ka gāze var negaidot beigties 

Paaugstināta drošība
→ Samazināts gāzes noplūžu risks 
→ Balonu un saišķu nomaiņu veic apmācīti AGA autovadītāji
→ Mazāk darbību saistībā ar gāzi

Tas ir ērtāk 
→ Nav nepieciešams uzraudzīt gāzes līmeni, pasūtīt gāzi, mainīt balonus un blīves

Samazinātas izmaksas
→ Tā kā AGA uzņemas rūpes par pasūtīšanu un balonu nomaiņu, jūs varat pievērst uzmanību savām pamat-
darbībām
→ Mazāk nepieciešams tērēt resursus darbiem, kas saistīti ar gāzes pārvaldību
→ Mazāk nepieciešami rezerves baloni

Samaziniet savas rūpes. 
Uzticiet gāzes piegādi mums.

Kas ir SECCURA® automātiskā 
gāzes balonu piegāde?

Vai šis pakalpojums ir man 
atbilstošākais risinājums?

 
 
 

Kādi ir mani ieguvumi?

 

 → SECCURA® automātiskā gāzes piegāde.

® ACCURA un SECCURA ir The Linde Group reģistrētas preču zīmes.



SECCURA® automātiskais gāzes balonu piegādes pakalpojums ietver šādus procesus (skatiet attēlu tālāk): 
1. Elektroniskā kontroles ierīce nepārtraukti pārbauda gāzes līmeni jūsu pusautomātiskajā centrāles sistēmā. 
Kad spiediens norāda, ka balons ir tukšs, centrāle automātiski pārslēdzas uz pilno balonu un uz AGA tiek 
nosūtīts automātisks signāls jaunam pasūtījumam. 

2. AGA ieplāno nākamo piegādi. 

3. Jauni baloni/saišķi tiek nogādāti saskaņā ar noteikto piegāžu grafiku. 

4. Speciāli apmācīts autovadītājs noņem tukšos balonus/saišķus un pievieno uzpildītos, tostarp  
 nomaina blīves un pārliecinās, ka attiecīgā veida gāzei tiek izmantota pareizā blīve. 

Jums ir tikai jāsazinās ar savu vietējo tirdzniecības pārstāvi, lai pārrunātu iespēju saņemt SECCURA® automātis-
ko gāzes balonu piegādi jūsu darba vietā. AGA palīdzēs arī ar tehnisko nodrošinājumu, piemēram, ar redukto-
riem, un uzstādīs nepieciešamo kontroles ierīci.

Ja ir nepieciešama pastiprināta uzraudzība, pakalpojumu ir iespējams izmantot kopā ar internetā pieejamo 
ACCURA® gāzes pārvaldības pakalpojumu, kas sniegs pārskatu par jūsu krājumiem, nodrošinās pastiprinātu 
izmaksu kontroli un palīdzēs jums izsekot gāzes patēriņam un to kontrolēt. 

Ja jūs izmantojat šķidrās gāzes tvertnēs, SECCURA® automātiskās gāzes piegādes pakalpojumu var izmantot arī 
attiecībā uz šīm gāzēm.

Ja jūs vēlaties uzzināt vairāk informācijas par šo vai citiem mūsu pakalpojumiem vai produktiem, kas var palī-
dzēt jums palielināt drošību un ērtības, kā arī samazināt jūsu izmaksas, lūdzu, sazinieties ar mums.

Kā tas darbojas? 

 
Kas ir vajadzīgs, lai sāktu 

izmantot pakalpojumu?
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Balonu 
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Centrāle ar 
mērierīci

Datu apstrādes 
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Gāzu piegāde
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 → Atvieglojiet sev darbu. Uzticiet gāzes piegādi mums.

AGA SIA, www.aga.lv
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