ANAC INDUS
Analizy olejów stosowanych w przemyśle

ANAC INDUS : dogodne
narzędzie optymalizujące koszty

eksploatacji

Olej cyrkulujący w samym sercu urządzenia jest
wskaźnikiem jego zdrowia. Pobierając próbkę
bez demontażu lub zatrzymywania maszyny,
można uniknąć nieoczekiwanych przestojów a w
rezultacie strat finansowych i kosztownych nagłych
napraw.

Q Przewidywanie drogą do sukcesu
Sprawny program analiz oleju umożliwia państwu przejście
z konserwacji naprawczej (reaktywnej) na prewencyjną
(proaktywną).
Można wtedy zaplanować zatrzymanie produkcji celem
konserwacji w dogodnym dla państwa czasie. Można
optymalizować czas pracy zespołów oraz środków smarnych.
A w końcu, można poprawić efektywność produkcyjną maszyn
i kosztów konserwacji.

Q Wybór niezawodności
Analizy ANAC INDUS są wykonywane w naszych laboratoriach.
Korzystacie państwo z naszego 30 letniego doświadczenia
w diagnozowaniu cieczy roboczych.
Jesteśmy najlepsi w ocenie stopnia wyczerpania właściwości
eksploatacyjnych środków smarnych TOTAL w eksploatacji,
bowiem to my opracowaliśmy ich skład. Ponieważ każdy proces
przemysłowy ma swoją specyfikę, możecie państwo polegać na
naszych specjalistach w zakresie rekomendacji programu analiz
oleju, zależnie od rodzaju sprzętu i parametrów jego pracy.

Q Gwarancja wydajności
Należy zamówić kompletny zestaw do analiz, w którym
znajdują się butelki na próbki, naklejki, arkusze danych i koperta
z nadrukiem.
Jak tylko diagnoza jest gotowa jest ona dostępna do konsultacji
na zabezpieczonej stronie extranetu.
Wyniki są również przesyłane pocztą, e-mailem a także faksem
w sytuacjach pilnych.
Jeśli państwo stosujecie nasze oprogramowanie
TIG XP 5, wyniki mogą być bezpośrednio importowane do
historii państwa analiz, a w efekcie do planu konserwacji.

Q Korzyści klienta z ANAC INDUS:
t0T[D[ĺEOPŔDJmOBOTPXFOBLPT[UBDILPOTFSXBDKJ
t;NOJFKT[FOJFMJD[ZQS[FTUPKØXQSPEVLDZKOZDI
t1MBOPXBOJFE[JBBŊLPOTFSXBDZKOZDI
t/JF[BXPEOPŔİJPQUZNBMOBFLTQMPBUBDKBTQS[ĺUV
t%VŤT[ZD[BTŤZDJBNBT[ZO
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SERWIS ŁATWY W UŻYCIU!
DIAGNOZY ŁATWE
DO ZROZUMIENIA

Diagnoza ogólna

Referencje
Maszyna/zespół
(Baza danych
zespołów)

Dane klienta
Analizowany środek
smarny
Wizualizacja historii
5 ostatnich analiz

Komentarze
wpisywane do
formularza

Właściwości
podstawowe

Kolory stosowane
do oceny:
Produkt jest
w porządku

Dodatki: zawartość
pierwiastków
chemicznych

Niewielkie
odchylenia

Zanieczyszczenia
pochodzące
z zużycia: zawartość
pierwiastków
chemicznych

ANAC INDUS
w 7 językach:
Wyniki i komentarze są
dostępne w następujących
językach: francuskim,
angielskim, niemieckim,
holenderskim, hiszpańskim,
włoskim, portugalskim.

Zaobserwowano
anomalie

Diagnoza
wykonanej analizy
komentowana
przez specjalistę
do przemysłowych
środków smarnych

Q Zalecenia dotyczące pobierania próbek
tPróbki należy pobierać z zachowaniem identycznych warunków,
KFŔMJUPNPŤMJXFQS[ZQSBDVKįDFKNBT[ZOJF
tProdukt pobierać bezpośrednio EPD[ZTUFKCVUFMFD[LJ"/"$*/%64UBL BCZ
VOJLOįİ[BOJFD[ZT[D[FOJBQSØCLJ
tButelkę opisywać tak szybko jak to tylko możliwe OBLMFKBKįDOBMFQLJ"/"$
*/%64
tWysłać zestaw do analiz (butelka, formularz i naklejki identyfikacyjne) do
MBCPSBUPSJVNX[BįD[POFKLPQFSDJF
Informacja zawarta w tym dokumencie zawiera jedynie wskazania.
Total Lubrifiants zastrzega sobie prawo do modyfikacji oferowanych usług, bez uprzedniego powiadomienia,
celem poprawienia ich właściwości lub adaptacji do zmian legislacyjnych.

BEZPIECZNY EXTRANET Z SZYBKIM DOSTĘPEM
DO WYNIKÓW PAŃSTWA ANALIZ
ANAC WEB jest narzędziem przeznaczonym dla użytkowników ANAC. Oferuje on poufny,
szybki i łatwy dostęp do diagnoz, a także wiele funkcji optymalnego zarządzania wszystkimi
wynikami państwa analiz:
tDostęp w realnym czasie do wykonywanych diagnoz.
tEksport wyników do oprogramowania konserwacji TIG XP 5.
tPobieranie plików w PDF lub Excel.
tHistoria intrwencji.
W Dostęp do Państwa diagnozy

tMonitorowanie trendów
dla wszystkich danych
uzyskanych z analiz.
tRejestracja nowych
próbek online.

W Znajdowanie wszystkich państwa wyników

W Zoom wyników

ANAC INDUS
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PEŁEN ZAKRES ANALIZ OLEJOWYCH

Hydraulika

 



   



Łożyska

 



   



Sprężarki (za wyjątkiem
chłodniczych)

 



   



Przekładnie

 



   



Podstawowe analizy
olejów przemysłowych

 



   









HFC

Typ HFC - niepalne oleje
hydrauliczne

TURBINE

Olej turbinowy

 



   

FRIGO

Olej do sprężarek
chłodniczych

 



 







TRANSFO

Olej transformatorowy





  





CALO

Nośnik ciepła

 



  





PARTIC

Licznik cząstek

 



  





TREMPE

Olej hartowniczy

















Płyn chłodzący









 





Przemysłowe silniki
gazowe(gaz ziemny,
biogaz, wysypiskowy)












 
 














ANAC COOLANT
ANAC GAS

ANAC EXPERT*

Silniki, przekładnie i inne
mechaniczne zespoły
w pojazdach







 




*ANAC EXPERT zawiera także analizy olejów do lotniczych silników tłokowych.

Q Dodatkowy profil dla emulsji obróbczych:
SOLUBLE CHECK jest serwisem niezależnym od analiz ANAC, przeznaczonym dla emulsji obróbczych.
Diagnozy są wykonywane przez naszych ekspertów i centrum produkcyjne emulsji obróbczych w Osnabrück
(Niemcy).
Monitoring oleju w eksploatacji umożliwi państwu pracę przy najkorzystniejszych parametrach operacyjnych
oraz wydłużenie okresu pracy emulsji, co skutkuje finansowymi korzyściami.

Więcej informacji jest podanych w kartach technicznych

4 powody, dla których

Duża firma

Innowacje

Total Lubrifiants jest filią grupy Total. Grupa jest piątym
największym w świecie koncernem energetycznym
i zatrudnia około 96 000 ludzi na pięciu kontynentach*.
Total Lubrifiants produkuje i sprzedaje pod marką TOTAL
w ponad 160 krajach.

Przy dużych inwestycjach na badania i rozwój (R&D)
i bliskiej współpracy z producentami maszyn, Total Lubrifiants opracował bardzo zaawansowane technicznie
produkty z istotną wartością dodaną, co zapewnia optymalne właściwości eksploatacyjne i ochronę smarowanych maszyn.

Produkty bezpieczne i przyjazne
dla środowiska
Total Lubrifiants odnawia certyfikat ISO 9001 co 3 lata, co
jest gwarancją naszych długookresowych zobowiązań
względem klienta. W każdym nowym produkcie
uwzględniono elementy takie jak redukcja ryzyka
toksyczności i emisji VOC (lotnych związków organicznych)
a także wymagania dotyczące recyklingu oraz jak
najmniejszego obciążenia środowiska naturalnego.

Partnerstwo
Szeroka gama produktów TOTAL pozwala na zaspokojenie
wszystkich państwa potrzeb z zakresu konserwacji i
specjalnych środków smarnych. Wybierając TOTAL,
możecie być państwo całkowicie pewni, że znaleźliście
partnera, który będzie towarzyszyć państwu przy
podnoszeniu wydajności i redukcji kosztów konserwacji.
* Dane na podstawie kapitalizacji rynkowej w dolarach na 31 grudnia
2009.

www.total.com.pl

Wiesz gdzie się zwrócić
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