
SECCURA® automaatne gaasitarne on AGA teenus balloonide või balloonipakettide haldamiseks. AGA tellib 
kaugseire teel automaatselt vajaliku gaasi ja tarnib selle teie jaotuskeskuse juurde, nii et te ei pea pidevalt 
jälgima laoseisu ning esitama uusi tellimusi. AGA töötaja ühendab balloonid või paketid teie jaotuskeskusega.

Teenus aitab vähendada muret seoses gaasi kättesaadavusega, lisaks sellele vähendab kulusid ja lisab mu-
gavust. Kuna teenus võimaldab olemasolevaid ressursse ümber suunata, annab see teile vabamad käed oma 
tootmistegevusele keskendumiseks.

SECCURA® automaatne gaasitarne on teie jaoks õige lahendus, kui kasutate balloonide ja balloonipakettide 
tsentraalset gaasijaotuse süsteemi ning soovite edaspidi tagada katkematu gaasivarustuse. See on eriti vaja-
lik, kui tahate vähendada gaasi tellimiseks ja käitlemiseks kuluvat aega.

Suurem töökindlus
→ AGA jälgib gaasi taset ja planeerib gaasitarned
→ Väheneb gaasi lõppemise ja tootmiskatkestuste oht

Ohutum töökeskkond
→ Minimaalne gaasilekete oht 
→ Balloone ja pakette vahetavad AGA kogenud veokijuhid
→ Väheneb gaasi käitlemise vajadus

Täiendav mugavus 
→ Te ei pea ise gaasitaset jälgima, gaasi tellima ega balloone ja pakette vahetama

Väiksemad kulutused
→  Kuna AGA võtab gaasiballoonide tellimise ja vahetamise enda hooleks, saate keskenduda ettevõtte 

põhitegevusele
→ Väheneb ressursivajadus gaasi haldamiseks ja käitlemiseks  
→ Väheneb varuballoonide vajadus

Vältige tootmishäireid. 
Usaldage gaasitarned meie hoolde.

Mis on SECCURA® 
automaatne gaasi tarne?

Kas teenus on minu jaoks 
sobiv lahendus?

 
 
 

Mis kasu ma sellest saan?

 

 → SECCURA® – automaatne gaasitarne.

® SECCURA on Linde Groupi registreeritud kaubamärk.



 SECCURA® automaatse gaasitarne teenus hõlmab järgmisi etappe vastavalt alltoodud joonisele. 
1. Elektrooniline seireseade kontrollib pidevalt gaasi taset teie poolautomaatses ümberlülitatavas  
 gaasikeskuses. Kui rõhk näitab, et balloon on tühi, lülitub keskus automaatselt ümber  
 ühendatud täisballoonile ja AGA-le saadetakse automaatne teade. 

2. AGA planeerib graafikusse järgmise tarne. 

3. Uued balloonid või paketid jõuavad teie ettevõttesse eelnevalt kokkulepitud perioodi jooksul. 

4. Eriväljaõppega veokijuht eemaldab tühjad balloonid või paketid, ühendab täidetud balloonid ja vahetab ka  
 vajadusel tihendid ning jälgib, et need vastavad kasutatava gaasi tüübile. 

Võtke ühendust AGA-ga, et hinnata  SECCURA® automaatse gaasitarneteenuse kasutamise võimalust oma 
ettevõttes. AGA abistab tehniliste nõuete täitmisel, nagu näiteks rõhuandurid ja jaotusmagistraal, ning paigal-
dab vajaliku seireseadme.

Kui soovite suuremat kontrolli, võib teenust kasutada koos ACCURA® gaasihaldussüsteemiga – meie interneti-
teenusega, mis annab teile ülevaate laoseisust, parandab kulude jälgimist ning toetab gaasitarbimise seiret ja 
hindamist. 

Kui kasutate veeldatud gaasi, võib SECCURA® automaatne gaasitarne abiks olla ka mahutiga töötamisel.

Võtke meiega ühendust lisainformatsiooni saamiseks meie teenuste ja toodete kohta, mis aitavad teil suuren-
dada ohutust ja mugavust ning vähendada kulusid. 

Kuidas see töötab? 

 
 

Mida on vaja teenuse 
käivitamiseks?
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Balloonide 
asendamine

Gaasikeskus koos 
seireseadmega

JaotuskeskusGaasivedu
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 → Vältige tootmishäireid. Usaldage gaasitarned meie hoolde.

Eesti AGA, www.aga.ee
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