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TOOL CARE
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Aşınma, yıpranma, proses değişiklikleri 
ve hatta cihazın çalışma ortamı, 
bağlantı noktalarınızdaki sıkma 

kuvvetini etkileyebilir.

Kalibrasyon neden 
önemlidir?

Faydaları
   Minimum hatalı üretim

   Yanlış OK sonuç riskini azaltır

   ISO gereksinimlerini karşılar

   Gerekli durumlarda raporlama imkanı
Yüksek kalite ile 

üretiminizin verimliliğini 
artırır

Güvenilir ve izlenebilir
sıkma proseslerini 

sağlar

Cihaz kalibrasyonu

Yüksek kaliteye ulaşın

 Uluslararası geçerliliği olan sertifika

 İsteğe bağlı düzenleme

  Desoutter atölyede veya sahada 
kalibrasyon 

   Ulusal standartlarda izlenebilirlik

   10 yıl boyunca 7/24 sertifikalara erişim 
imkanı

   Bir sonraki kalibrasyon tarihinin 
bildirilmesi

NEDEN 
DESOUTTER’İ 
SEÇMELİSİNİZ?

   Uluslararası Laboratuvar 
Akreditasyon Birliği (ILAC) 
tarafından yetkilendirilen 
laboratuvarlarımız

   Düzenli olarak eğitim 
alan ve alanında yetkin 
teknisyenlerimiz

   Doğru cihaz kullanımı, 
yazılım desteği ile hataların 
düzeltilmesi

   Cihazınızın tüm 
sertifikalarına, dijital 
uygulamalarımızdan 7/24 
ulaşım imkanı

   Kalibrasyon bitiş tarihinizin 
hatırlatılması

* ILAC (Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği) tüm sanayileşmiş ülkeler tarafından imzalanan bir antlaşmadır. Üye 
devletlerin akredite laboratuvarlarından alınan sertifikalar, diğer ILAC üye ülkeleri tarafından kabul edilmektedir.

Akredite kalibrasyon
Sıkma işlemleriniz için 
güvenilirlik & izlenebilirlik

   0,05 Nm’den 2000Nm’ye kadar 
geniş tork aralığı

   ILAC* tarafından tanınan 
akreditasyon sözleşmesi

   ISO / IEC 17025 standartlarına 
uygun

   Tanımlanmış ölçüm aralıklarında 
kontrol

   Ekipmanda kalibrasyon 
katsayısının ayarlanması

   10 yıl boyunca 7/24 sertifikalara 
erişim imkanı

   Bir sonraki kalibrasyon tarihinin 
bildirilmesi

Bizi ziyaret edin: www.desoutter.com.tr/servis

DESOUTTER SERVİS ÇÖZÜMLERİ HAKKINDA 
DAHA FAZLA BİLGİ

KURULUM İSTEĞE ÖZEL SERVİS ÇÖZÜMLERİ

SMART START PRODUCTION 
BOOST

Devreye alma
Hataların önlenerek ve izlenebilirlik 
sağlanarak ihtiyaçlarınızın doğru karşılanması 
için Delta Cart ve WLAN Delta Wrench gibi 
kalite kontrol ekipmanlarının kurulumu yetkin 
ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Performance Validation
Olası yanlış OK sonuçları tespitini yapar ve 
sıkım proseslerinde iyileştirebilecek öneriler 
sunar.

TMSS 
Track My Service Status

Ürünlerinizin kalibrasyon durumunuzu 
online kontrol edin, sertifikalarınızı indirin 
ve cihazlarınızın bakımı hakkında servis 
verilerine erişin.

Düzenli servis planı sayesinde cihazlarınız daha az 
arıza ile daha uzun ömürlü çalışır ve üretiminizde 
verimlilik artar

ARIZALAR AZALIR CİHAZIN ÖMRÜ ARTAR

Basic Care
Koruyucu bakım ve kalibrasyon

Peace of Mind
Smart Care + on site teknisyen desteği

Smart Care
Basic Care + tam kapsamlı servis desteği

TOOL CARE

DESOUTTER KALİBRASYON ÇÖZÜMLERİ

CİHAZLARINIZIN BAKIMI
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