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Varalaitepalvelu

Nopea vasteaika kriittisissä häiriötilanteissa
Usein suurimmat viiveet häiriötilanteiden selvittämisessä johtuvat
varalaitteiden saatavuushaasteista. Varalaitepalvelun avulla häiriötilanteisiin 
pystytään vastaamaan niiden vaatimalla nopeudella. ABB säilyttää asiakkaan 
tärkeimpien toimintojen varalaitteet. Varalaitteet lähetetään viimeistään 1h 
sisällä asiakkaan yhteydenotosta.*

* Yllättävän häiriön kustannus teollisuussektorin asiakkaalle keskimäärin
15 000 euroa/ h

Optimoi kunnossapito- ja varastointikuluja oikean
valikoiman avulla  
Varalaitepalvelu optimoi asiakkaan kunnossapito- ja varastointikuluja 
pitämällä yllä ajantasaista varastoa. Toimitusvirheitä ei tule, sillä asiakkaan 
toiminnan kannalta kriittisiksi määritellyt laitteet ovat aina saatavilla ja 
käyttökuntoisia. ABB vastaa varastoinnista, jolloin asiakkaan tilat ja resurssit 
eivät ole sidottuja varaston ylläpitoon. Varalaitteiden takuu alkaa vasta kun ne 
toimitetaan asiakkaalle.

Mille laitteille palvelu on tarkoitettu
Varalaitepalvelu on tarjolla kaikille taajuusmuuttajille
joille löytyy yhteensopiva laite varalaitepalvelun
laitekannasta. Valmistajasta riippumatta. 

Haluatko apua?
Ota meihin yhteys.

www.abbhuolto.fi

Miksi juuri varalaitepalvelu?

ABB:n varalaitepalvelun 
avulla asiakas voi selvittää 
häiriötilanteet 24/7 
hyödyntäen asiakaskohtaisesti 
määriteltyä laitteistoa.
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Varalaitepalvelun palvelukuvaus
Tarve varalaitepalvelulle
Tarpeen palvelulle tunnistaa joko ABB:n asiantuntija tai asiakas itse. Asiakas haluaa usein varmistaa sopivien varaosien
saatavuuden, nopeamman ABB:n vasteajan häiriötilanteissa tai hän ei halua käyttää omia tiloja ja työntekijöiden aikaa
varalaitteiden hallintaan. 

Tilannekartoitus
ABB:n asiantuntija kartoittaa asiakkaan taajuusmuuttajien kunnon ja tarpeen varalaitteille sekä laitteen kriittisyyden 
asiakkaan toiminnan kannalta. Jos asiakkaalla ei ole tarkkaa tietoa laitteistosta, asiantuntija suosittelee laajemman 
laitekannan elinkaarikartoituksen (LCA) tekemistä. Laitekannan elinkaarikartoituksella saadaan tarkempi tieto laitteiston 
kunnosta ja suositeltavista toimenpiteistä. 

Ratkaisuehdotus
Kartoituksen pohjalta ABB:n asiantuntija laatii yhteistyössä asiakkaan kanssa ratkaisuehdotuksen. Ehdotus sisältää 
listauksen niistä laitteista, jotka kannattaa pitää nopeasti saatavilla.

 Varalaitepalvelua suositellaan mm. asiakkaan kriittisiin toimintoihin sidotuille taajuusmuuttajille. Palvelun avulla   
 asiakkaalle varmistetaan kriittisen laitteen saatavuus halutussa vasteajassa.

Säilytys ja ylläpitö
ABB tilaa sovitut osat. Useimmiten varaosat ja -laitteet säilytetään ABB:n varastossa. Osat leimataan asiakkaan nimellä
ja varastoidaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Vuosittain ABB:n asiantuntijat tekevät varastoinventaarion. Inventaarion yhteydessä varmistetaan, että laitteet ja osat ovat 
ajan tasalla. Lisäksi tarkastetaan osien pakkaukset ja sinetit sekä varastointiolosuhteet.

Seuranta
Asiakkaan kanssa pidettävissä seurantapalavereissa tarkastellaan varalaitekanta ja arvioidaan mahdolliset muutostarpeet.

Häiriötilanteessa
 Yhteydenotto - Asiakas ottaa yhteyttä ABB:hen. Varastossa oleva laite lähtee asiakaskohtaiseen sopimukseen   
 määritellyn vasteajan mukaisesti asiakkaalle. ABB täydentää varastoa sopimuksen mukaisesti.
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Lisätietoa 
ABB Palvelukeskus (24/7): 010 22 21999

: FI-service.sahkokaytot@abb.com

www.abbhuolto.fi
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Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

• Asennus
• Käyttöönotto

LISÄTILAUKSESTA

• Varmista varalaitepalvelun ohjeistus omalle 
henkilökunnalle ABB:n ohjeiden mukaisesti

• Pitää ABB ajantasalla mahdollisista 
laitekanta ja varalaitemuutoksista

• Huolehtia vikaantuneen tai vanhan laitteen 
ohjeiden mukaisesta palautuksesta ABB:lle

ASIAKKAAN VASTUUT

Varalaitteiden hallinta


