SERWIS

TWÓJ PARTNER W ENERGETYCE

Profesjonalna i kompleksowa obsługa
Firma JM-TRONIC Sp. z o. o. posiada w ofercie usługi serwisowe wykonywane przez
doświadczone i wyspecjalizowane grupy serwisantów zlokalizowane w Warszawie
i Katowicach. Wyposażone są w odpowiednie środki techniczne do zapewnienia obsługi
i serwisu, zarówno nowych produktów, jak i urządzeń starszej generacji.
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W ramach serwisu oferujemy:
• Obsługę – obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna, rozbudowa, usprawnienia wykonywane w siedzibie firmy.
• Montaż – sprawdzenie po transporcie, montaż urządzeń, uruchomienie, kontrola układów sterujących i monitorujących,
pomiary potwierdzające zdolność urządzeń do pracy.
• Remonty i przeglądy na miejscu instalacji – kompleksowe diagnozowanie i remont urządzeń, przeglądy okresowe, wymiana
podzespołów ulegających zużyciu i podlegających okresowej wymianie.
• Umowy serwisowe z określonym czasem reakcji: 48h, 24h lub 12h w miejscu zainstalowania urządzenia.
• Części zamienne – dostawy części zamiennych, wymiana stosowanych dawniej komponentów, dobór i adaptacja nowoczesnych
rozwiązań.
• Doradztwo techniczne ze wsparciem zdalnym lub lokalnym, konsultacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Dokumentacja każdego z urządzeń produkowanych przez firmę JM-TRONIC Sp. z o. o. zawiera harmonogram przeglądów i testów
połączonych z wymianą elementów podlegających zużyciu. Należy je wykonywać zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w DTR
każdego z tych urządzeń. Wszystkie zalecane czynności mają na celu utrzymanie bieżącej sprawności oraz niezawodnej pracy
urządzeń.
Wszystkie czynności związane z naprawą, przeglądem lub wymianą elementów ze względów bezpieczeństwa powinny być
wykonane w serwisie firmy JM-TRONIC Sp. z o. o. w Warszawie lub przez naszą grupę serwisową w miejscu zainstalowanego
produktu. Przestrzeganie tego gwarantuje poprawną i niezawodną pracę urządzeń przez dalszy okres użytkowania oraz zapewnienie
właściwej ochrony urządzeń odbiorczych.
Firma JM-TRONIC Sp. z o. o. przeprowadza również szkolenia personelu Użytkownika w zakresie parametryzacji oraz konfiguracji
produkowanych przez siebie urządzeń oraz oprogramowania służącego do ich obsługi. Podniesienie kwalifikacji przyniesie wymierne
korzyści finansowe oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowania urządzeń.

Zestawienie wykonywanych czynności przy przeglądzie pola

•

pomiar spadków napięć na stykach głównych

rozdzielczego SN

•

pomiar czasów własnych wyłącznika

•

pomiar czasów niejednoczesności komutacji

•

napięciowy zakres działania układów wykonawczych

1.

Sprawdzenie stanu technicznego pola

•

wizualne oględziny zainstalowanych urządzeń

•

sprawdzenie połączeń śrubowych aparatury pierwotnej

4.

Sprawdzenie zabezpieczeń/sterowników polowych

•

sprawdzenie

•

sprawdzenie poprawności podłączenia urządzeń EAZ

poprawności

działania

układu

blokad

mechanicznych oraz elektrycznych
•

zgodnie z dokumentacją

regulacja mechaniczna układu blokad zgodna z DTR (jeśli

•

archiwizacja nastaw zabezpieczeń

konieczne)

•

kontrola zasilacza (jeśli konieczna)

•

czynności konserwacyjne pola (jeśli konieczne)

•

sprawdzenie obwodów sterowniczych

•

pomiar ciągłości i rezystancji uziemień

•

wymiana baterii (jeśli konieczne)

•

pomiar stanu izolacji torów głównych

•

sprawdzenie torów pomiarowych (ewentualna kalibracja

•

pomiar stanu izolacji obwodów sterowania i sygnalizacji

•

próba napięciowa torów głównych (jeśli konieczna)

jeśli konieczna)
•

sprawdzenie poprawności działania zaimplementowanych
zabezpieczeń

2.

Badanie przekładników zainstalowanych w polu

•

sprawdzenie

•

poprawności

podłączenia

•
zgodnie

pomiar wartości rozruchowych i powrotnych działania
zabezpieczeń

z dokumentacją

•

pomiar czasów zadziałania zabezpieczeń

sprawdzenie jednoimienności uzwojeń z oznaczeniami na

•

sprawdzenie

zaciskach

poprawności

działania

zabezpieczeń

łukochronnych

•

pomiar izolacji

•

pomiar obciążalności

5.

Sprawdzenie funkcji sterowniczych

•

pomiar charakterystyki magnesowania

•

sprawdzenie poprawności odwzorowania stanu łączników

•

pomiar przekładni

•

sprawdzenie poprawności sterowania łącznikami z każdego

•

pomiar rezystancji uzwojeń

•

wyznaczenie liczby przetężeniowej przekładnika

•

sprawdzenie poprawności zamykania/otwierania łączników

3.

Badanie wyłącznika mocy

6.

Sprawdzenie poprawności działania automatyk

•

sprawdzenie

•

pełne próby i sprawdzenie działania zaimplementowanych

miejsca uprawnionego do sterowania

poprawności

podłączenia

zgodnie

z dokumentacją
•
•
•

układów automatyk

sprawdzenie poprawności działania części mechaniczne
wyłącznika

7.

Sprawdzenie działania systemu telemechaniki

regulacja części mechanicznej wyłącznika zgodna z DTR

•

sprawdzenie funkcji sterowniczych z systemu SCADA

(jeśli konieczne)

•

weryfikacja sygnałów spływających do SCADA podczas

pomiar rezystancji izolacji

sprawdzeń i prób w pola

JM-TRONIC Sp. z o.o.



ul. Wapienna 43/45
04-691 Warszawa

@ serwis@jmtronik.pl

+48 22 516 66 57



www.jmtronik.pl

W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat w/w usług prosimy o kontakt z Działem Serwisu.
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

Papier oszczędzamy z natury.

