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PROGRAM „WYMIEŃ STARE NA NOWE”
Jeżeli posiadacie Państwo stare wyeksploatowane przenośne
mierniki gazów, których naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa,
zachęcamy do skorzystania z naszego programu „wymień stare na
nowe”.
Korzyści płynące z programu:
 bezpłatna utylizacja mierników gazów wszystkich producentów
 15 % rabatu na zakup najnowszej generacji miernika gazów firmy
ISC
 pełna gwarancja (12 lub 24 miesiące)
 dostawa gratis
WYPOŻYCZANIE URZĄDZEŃ
Delta Service jako pierwsza firma wprowadziła na rynek usługę wypożyczania najnowszej generacji mierników gazowych.
Oferta skierowana jest do firm, które nie chcą kupować urządzeń, ale muszą wykonywać np. takie do zadania, jak monitoring
powietrza w likwidowanym zakładzie, wykonanie prac na zlecenie, chwilowa potrzeba, chęć wypróbowania urządzenia.
Obecnie udostępniamy naszym klientom wynajem urządzeń zarówno jedno jak i wielogazowych do pomiaru tlenu - O2, gazów
wybuchowych - LEL, tlenku węgla CO oraz siarkowodoru – H2S.
Istnieje także możliwość wypożyczenia urządzenia do pomiaru innych gazów, takich jak: SO2, NH3, CL2, HCL, HCN, NO, NO2,
PH3, IR-CO2, IR-CH4.
Oferujemy dogodny czasookres wypożyczenia obejmujący tydzień, miesiąc lub dłuższy okres czasu, w zależności od Waszych
potrzeb.
Okres wypożyczenia rozpoczyna się z chwilą otrzymania urządzeń.
Nasze urządzenia skonstruowane są w oparciu o najbardziej zaawansowaną technologię, wykonane z najwyższej jakości
materiałów. Posiadają wymagane dopuszczenia, certyfikaty i atesty. Wypożyczane mierniki są w pełni sprawne, skalibrowane
gazem wzorcowym, naładowane - czyli gotowe do użycia.
W celu otrzymania szczegółowych informacji, czy też zamówienia usługi, prosimy o kontakt:
Delta Service s.j.
ul. Marecka 66 A
05-220 Zielonka
22 781 82 58-60
Fax. 22 781 83 95
zielonka@deltaservice.com.pl
SZKOLENIA
Jak działa sensor elektrochemiczny? Co muszę wiedzieć na temat gazów toksycznych
występujących w moim środowisku pacy? Jaki wpływ mają nowe przepisy na moje codzienne
działania? W jaki sposób prawidłowa konserwacja ułatwia mi posługiwanie się moim
detektorem gazów? Szkolenia prowadzone przez Delta Service pozwalają znaleźć odpowiedzi
na te pytania.
Szkolenia są prowadzone dla klientów, którzy posiadają przenośne mierniki gazów Industrial
Scientific i obejmują takie zagadnienia jak:
 Niebezpieczne gazy
 Posługiwanie się detektorem w przestrzeniach zamkniętych
 Technologia sensorów
 Obsługa detektorów
 Kalibracja i konserwacja
 Ćwiczenia praktyczne
SERWIS FABRYCZNY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Projektując i produkując najwyższej jakości przyrządy do pomiaru gazów, Industrial Scientific zachowuje najwyższe przemysłowe
standardy. Zaangażowanie w jakość nie kończy się w chwili dostarczenia urządzenia do klienta. Nasz Dział Serwisu uważa,
że wszelkie naprawy są niezwykle ważne. W sytuacji zagrożenia życia ludzi nie ma miejsca na kompromis. Każdy przyrząd
traktujemy w serwisie tak, jakby nasze życie od niego zależało. Wielokrotne sprawdzenia oraz cykliczne przeglądy są
koniecznością, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy nastąpi ten moment, gdy czyjeś życie będzie zależało od prawidłowego
działania wykrywacza gazów.
Kiedy przyrząd do pomiaru gazów trafia do naszego warsztatu serwisowego, poddawany jest sprawdzeniu obwodów
elektronicznych i stanu sensorów. Jest to jedyna droga do wykrycia problemu z przyrządem.

