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Areng läbi uuenduste.

Töötame igapäevaselt selle nimel, et pakkuda oma  klientidele 
turu parimaid tooteid ja teenuseid. Toodete kõrge kvaliteedi 
 kaudu soovime luua lisandväärtust, et toota Teie ärile suuremat 
kasumlikkust.

AGA toodete, teenuste valik ja lahendused võtavad arvesse Teie 
ettevõtte suurust ja vajadusi ning end projektiga põhjalikult 
kurssi viies saame pakkuda Teile kas standardset või unikaalset 
 lahendust. 

Püüame leida lahendusi Teie uutele ideedele ükskõik millistes 
 tegevusvaldkondades – just see teeb meid omal alal parimaks.

AGA – ideas become solutions.

AGA hooldusleping.
Seadmete ohutu ja efektiivse töö garantii.

Hapnik on nähtamatu ja lõhnatu gaas, mis on meid ümbritseva 
õhu koostisosa. Juba mõneprotsendiline hapnikusisalduse 
suurenemine kiirendab põlemist märkimisväärselt, mistõttu 
on oluline teadvustada hapniku kasutamisega seotud riske. 
Õhu hapnikuga rikastumine võib Teile märkamatult tekkida nii 
hapnikuvooliku lekkimise, hooletu ühendamise, kui puuduliku 
õhutuse tõttu lõikamis- ja keevitusprotsesside ajal.

Ohutuse suurendamiseks gaasiga keevitamisel, leeklõikamisel, 
jootmisel jm töödel on AGA välja töötanud lõhnastatud hapniku 
ODOROX®. Lekke tekkides hoiatab Teid kohe iseäralik lõhn ning 
saate vajalikud abinõud õigeaegselt kasutusele võtta.

Ohutus on peamine.



Sõlmige hooldusleping, see 
tagab Teie seadmete ohutu 
ja kindla töötamise.

Kontrollmärgis – kvaliteedi 
ja garantii kinnitus. 

Gaaside käsitlemine hõlmab rõhu alla olevaid süsteeme nii 
tuleohtlike kui inertsete gaasidega, mis peavad vastama 
kehtestatud nõuetele. Seepärast on oluline, et võiksite end 
igapäevatöös tunda turvaliselt ning teadmisega, et kõik töö 
ohutuks läbiviimiseks vajalikud seadmed on pidevalt kontrollitud 
ja töökorras.

Kasutage„võtit“, et vaadata filmi hoolduslepingust.

Gaaside kasutamine tootmises seab kõrged nõudmised 
tootmistegevusega seotud ohutusele, mistõttu on oluline, et 
gaasivarustussüsteem töötaks tõrgeteta. Tänu AGA põhjalikele 
teadmistele ja kogemustele gaaside valdkonnas oleme valmis 
andma garantii, et tagada Teie tootmise töökindlus ja ohutus.

Personali ohutusalase pädevuse tõstmiseks viib AGA vastavalt 
Teie vajadusele läbi ohutusalaseid koolitusi.

Hoolduslepinguga pakub AGA võimalust võtta Teie gaasivarustusahel 
oma kontrolli alla, mis tähendab kogu süsteemi ja seadmete 
regulaarset hindamist ning remondi- ja hooldustöid. 

Hooldustööde läbiviimisel varustame kontrollitud komponendid 
kontrollmärgistega ja väljastame hooldusraporti, mis annab garantii 
töö professionaalsele teostusele.

Hooldusleping sisaldab
väliste kahjustuste olemasolu visuaalset  
järelevaatust ja ühenduste lekkekontrolli.

Kontrollitakse: 
 → Siltide ja märgistuse olemasolu
 → Gaasiballoonide kinnitusi
 → Kõrg- ja madalsurvetorustikku
 → Regulaatoreid
 → Ohutusseadmeid ja ülerõhuklappe
 → Sulgventiile ja kuulkraane

Seadmete korrasoleku kontrollimine: 
 → Gaasikeskused ja -väljavõtupunktid 
 → Ohutusseadmed 

Koostatakse: 
 → Hooldusraport

Võti


