PAMAS Suporte Pós-Venda
Serviço, manutenção e calibração
de contadores de partículas
Serviço de confiança durante todo ciclo de vida do produto
 Serviço, manutenção e conserto

 Contratos de serviço flexíveis

 Consultoria competente,
instalação e instruções de uso

 Calibração de acordo com a ISO 11171,
ISO 4402 e ISO 21501

 Respondemos rapidamente aos chamados

 Suspensões de calibração, peças e equipamentos

 Serviços no cliente ou no centro
de manutenção da PAMAS

 Certificados de calibração e inspeção
 Treinamentos em Serviço/Manutenção
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Partikelmess- und
Analysesysteme

PAMAS Suporte Pós-Venda
Inspeção e manutenção para o bom
funcionamento de seu contador de partículas
Partikelmess- und
Analysesysteme

O Serviço Pós-Venda da PAMAS pode ser
agendado também no local: Com este
propósito, engenheiros de serviço treinados
se deslocam até a empresa do cliente levando o equipamento indicado para a calibração, de acordo com normas, dos contadores
automáticos de partículas.
(Foto: PAMAS)

Serviço no local
O Suporte Pós-Venda da PAMAS também pode ser realizada no cliente.Neste
caso,engenheiros de serviço treinados se dirigem ao local indicado pelo usuário, levando
consigo equipamento específico necessário
para a calibração, conforme normas,de contadores automáticos de partículas.

Para assegurar uma exatidão contínua das
análises, os contadores automáticos de
partículas devem ser calibrados ao menos
uma vez ao ano. A PAMAS oferece o
Suporte Pós-Venda para calibração e
conserto. Este serviço pode ser previsto em
um Contrato de Serviço. (Foto: PAMAS)

Treinamentos de Serviço
Além de serviços pós-venda, como:
reparos, manutenção, calibração, venda
de peças sobressalentes e material de
calibração, o departamento de serviço
PAMAS também oferece treinamentos técnicos para engenheiros de serviço. Estes treinamentos ensinam o know-how e as técnicas
necessárias para realizar a manutenção dos
contadores automáticos. Após a participação
bem sucedida, os engenheiros treinados
estarão aptos a reparar, fazer a manutenção
e calibrar os contadores e, ainda, prestar
suporte técnico a equipe de vendas de sua
empresa.

Os treinamentos de serviço da PAMAS
fornecem aos técnicos conhecimentos básicos e algumas habilidades para que realizem
a manutenção e calibração de contadores
óticos de partículas.
(Foto: PAMAS)
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Contrato de serviço
Para facilitar a relação com o cliente, a
PAMAS também oferece a opção de um
contrato de serviço. Este contrato permite
aos clientes agendar manutenções com
antecedência.

Aqueles que possuírem tal contrato agendam
sua manutenção e realizam os serviços nas
datas que lhes convém, obtendo um desconto considerável na manutenção,
calibração e peças de reposição.

®

O Suporte Pós-Venda da PAMAS tem prioridade e o serviço continua, mesmo após
a venda do contador. Damos grande importância a um serviço de excelente qualidade e
a calibrações conforme normas:
os contadores de partículas PAMAS devem
ser calibrados uma vez ao ano para que
sejam assegurados todos resultados das
análises.

