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Program serwisowy
Bezolejowe sprężarki śrubowe

Program AssurePLAN+ zapewnia przewidywalne, zaplanowane usługi, w tym również czynności diagnostyczne mające 
na celu wykrycie potencjalnych problemów, zanim doprowadzą do poważnej awarii. Umowa AssurePLAN+ zapewnia 
kompleksową gwarancję na zespoły powietrzne nowych sprężarek z wtryskiem oleju o mocy od 15 kW na okres 6 lat.

Umowę AssurePLAN+ można zawrzeć w dowolnym 
czasie podczas eksploatacji sprężarki. Zapisz się 
do programu AssurePLAN+ w ciągu 12 miesięcy 
okresu rozruchowego, aby cieszyć się kompleksową 
gwarancją na zespół powietrzny przez 6 lat.

Zyskaj wysoką niezawodność i zwiększoną wydajność

Kompleksowa obsługa serwisowa i części zamienne

Pomagamy
Dzięki AssurePLAN+ czuję 
się dobrze, bo wiem, że 
nie zaskoczy mnie koszt 
planowego serwisu.
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Doświadczenie producenta i wczesne 
wykrywanie oznak usterek

Diagnostyka predykcyjna na podstawie 
stanu środka smarnego

Analiza drgań i trendów na potrzeby konserwacji 
na podstawie stanu mechanicznego

Stabilne, przewidywalne koszty serwisowania

Nasi eksperci wyregulują Twoje urządzenia tak, 
aby uzyskać najwyższą sprawność i wydajność

Powierzając nam konserwację swojego 
sprzętu, możesz zapomnieć o kłopotach
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www.compair.com

Oryginalne części 
Oryginalne części CompAir 
zapewniają zgodną ze 
specyfikacjami pracę 
sprężarki. Części nieoryginalne 
nie są zoptymalizowane pod 
kątem spadków ciśnienia, 
przewodności cieplnej 
oraz wymogów CompAir, 
co prowadzi do spadku 
wydajności i nadmiernych 
kosztów eksploatacji.

Jak siła AssurePLAN+ napędza Twój plan konserwacji

Aby uczestniczyć w programie 
AssurePLAN+, musisz:
1.  Zapoznać się z umową konserwacji 

planowanej AssurePLAN+ i podpisać ją.

2.  Złożyć zamówienie w autoryzowanym 
serwisie firmy CompAir.

3.  Zapewnić dostęp do urządzeń wskazanych w umowie.

PONADTO… 
Zajmujemy się też urządzeniami innych 
producentów! Zwróć się do serwisu firmy 
CompAir, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Diagnostyka predykcyjna 
Przy wsparciu najlepszej technologii oraz 
analityków danych masowych serwisy 
firmy CompAir oferują dodatkową 
korzyść z iConn w postaci raportów 
diagnostycznych. Wiedza na temat 
wpływu zawartości niektórych metali oraz 
zmiany kwasowości w czasie pozwalają 
firmie CompAir na dokonanie oceny 
oleju opartej na stanie technicznym. 
Połączenie wyników analiz oleju i 
drgań pozwala na ustalenie stanu 
mechanicznego zespołu powietrznego.

Wyszkoleni specjaliści 
Narzędzi może używać 
każdy, lecz świadomość 
tego, że Twój serwisant jest 
certyfikowanym i wyszkolonym 
przez producenta fachowcem, 
który spełnia najwyższe 
normy bezpieczeństwa, 
pozwoli Ci skupić się na 
głównej działalności, podczas 
gdy my zatroszczymy się 
o Twoją sprężarkę.
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