
Dzięki serwisowi Hach® masz globalnego partnera, który rozumie Twoje potrzeby i dba o terminowe 
dostarczanie wysokiej jakości usług, którym możesz zaufać. Nasz zespół serwisowy oferuje wyjątkowe  
doświadczenie, które pomaga wydłużyć czas pracy urządzeń bez przestojów, zapewnić integralność 
danych, zachować stabilność operacyjną i zmniejszyć ryzyko braku zgodności z przepisami.

Zapytaj swojego przedstawiciela o 3-stopniową ochronę dla swojego obiektu.
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Rozpocznij działanie

Uruchomienie 
Po zainwestowaniu w nowy system ważne jest, aby dobrze zacząć od danych, którym można zaufać, oraz mieć pewność, 
że obsługa i konserwacja sprzętu przebiegają prawidłowo. Nasza usługa uruchomienia gwarantuje, że nowy system jest 
skalibrowany i dostarcza wiarygodne dane oraz że zapewnimy szkolenie niezbędne do utrzymania prawidłowego działania 
systemu między wizytami serwisowymi.

Kalibracja/certyfikacja
Wiemy, jak ważna jest kalibracja i certyfikacja urządzeń w celu zachowania zgodności z przepisami. W ramach każdej 
świadczonej przez nas usługi weryfikujemy, czy przyrząd działa zgodnie ze specyfikacjami fabrycznymi i dostarczamy 
dokumentację niezbędną do zminimalizowania ryzyka związanego z brakiem zgodności z przepisami.

Poszerz zakres działania

Rutynowa konserwacja 
Każdy przyrząd analityczny wymaga rutynowej konserwacji, aby zapewnić dokładność i zminimalizować czas przestoju.  
W ramach planu serwisowego firmy Hach ułatwiamy sobie pracę, pomagając w zarządzaniu harmonogramem konserwacji 
zgodnie z wymaganiami dla każdego przyrządu. Wybierając firmę Hach, można mieć pewność, że używane części są 
najwyższej jakości oraz usługa serwisowa jest właściwie wykonywana.

Naprawa
Rozumiemy wpływ awarii przyrządu na procesy i obsługę klienta. Potrzebujesz partnera serwisowego, który dysponuje 
zasobami niezbędnymi do szybkiego przywrócenia pracy. Dzięki objęciu napraw planem serwisowym firmy Hach możesz 
liczyć na pomoc wykwalifikowanych profesjonalistów dysponujących wiedzą, narzędziami i częściami niezbędnymi do 
przywrócenia sprawności sprzętu w możliwie najkrótszym czasie.

Podnieś wydajność działania

Zaawansowana konserwacja
Z łatwością obsługi i prostszą rutynową konserwacją stoją skomplikowane technologie wymagające specjalnych narzędzi  
i umiejętności, które mogą być dostarczone przez firmę Hach. Nasze zaawansowane usługi konserwacji, w tym dogłębna 
diagnostyka systemów, wykrywają i zapobiegają potencjalnym problemom, które mogą obniżyć wydajność lub skrócić 
okres eksploatacji przyrządu.

Zdalny monitoring
Dodając usługi zdalnego monitoringu, możemy pomóc  w pełni wykorzystać możliwości danej inwestycji. Nasi specjaliści 
pomogą zidentyfikować opcje optymalizacji oraz zmaksymalizować czas pracy bez przestojów, rozpoznając potencjalne 
problemy, zanim spowodują one nieplanowane czynnosci serwisowe. 

Serwis Hach: 3-stopniowa ochrona 

Plany serwisowe Hach
Mamy świadomość tego, z jak różnymi problemami muszą 
zmagać się poszczególne obiekty. Właśnie z tego względu 
stworzyliśmy plany serwisowe, które pozwalają korzystać  
z produktów firmy Hach bez obaw o konserwację i wsparcie 
techniczne. Niezależnie od tego, czy problemem są braki 
zasobów, wątpliwości dotyczące zgodności z przepisami 
czy konieczność lepszego planowania budżetu – mamy 
plany, który je rozwiążą.

Więcej informacji na stronie pl.hach.com
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