SERWIS APARATURY DO
LOKALIZACJI USZKODZEŃ
I DIAGNOSTYKI KABLI
OBSŁUGA SAMOCHODÓW POMIAROWYCH ORAZ APARATURY PRZENOŚNEJ
W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, NAPRAW, KONSERWACJI I KALIBRACJI

FABRYCZNY
I AUTORYZOWANY

power-arbor.pl

W power arbor dokładamy wszelkich starań aby eksploatowana aparatura pomiarowa utrzymywała swoje parametry
funkcyjne na najwyższym poziomie. Oferujemy autoryzowany serwis urządzeń i samochodów pomiarowych do prób
napięciowych, badań diagnostycznych oraz do lokalizacji uszkodzeń kabli.

Serwis aparatury pomiarowej
Jako Autoryzowane Centrum Obsługi i Serwisu zajmujemy się kompleksową obsługą
systemów pomiarowych producentów :
POWER ARBOR, ONSITE HIGH VOLTAGE, SEITZ INSTRUMENTS
oraz producentów takich jak :
BAUR, Seba KMT; Hagenuk KMT; Seba Dynatronic; Robotron itp.
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Dostarczamy kompletne systemy do lokalizacji uszkodzeń kabli i diagnostyki
oraz urządzenia przenośne:
systemy VLF i DAC w tym zespolone (wielomodowe),
urządzenia probiercze AC i DC, wykrywacze kabli, trasery i geofony,
identyfikatory, akcesoria łączeniowe, urządzenia do badania oleju z analizatorami tan δ włącznie.

Świadczymy specjalistyczne usługi w zakresie napraw pogwarancyjnych, zarówno sprzętu przenośnego jak i wozów
pomiarowych. Wykonujemy coroczne przeglądy okresowe a także instalacje posiadanej aparatury do nowych pojazdów
raz z kompletną zabudową sprzętu pomiarowego.
Instalujemy systemy zasilania własnego Travel Power oraz niezależne ogrzewania postojowe typu Webasto.
Nasz doświadczony personel odbył szkolenia serwisowe w zakresie napraw i przeglądów, począwszy od systemów
Unisat, City, R20; R30, Compact, Vario, Hitec, Classic, do najnowszych systemów pomiarowych Centrix, systemów ETL
oraz systemów DAC/OWTS/MultiMode i TDS.
Cześć urządzeń produkujemy samodzielnie. Dzięki temu możliwe jest modernizowanie każdego
eksploatowanego już systemu pomiarowego w nowe urządzenia czy odbiorniki. Zapewniamy serwis w zakresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

W power arbor wykonujemy zabudowy aparatury do pojazdów w kompletne laboratoria pomiarowe. Realizujemy usługi
przeniesienia istniejącej aparatury z wyeksploatowanego pojazdu do nowego transportera z przeglądem aparatury, jej
konserwacją, naprawą, modernizacją wraz z pełną adaptacją pojazdu do potrzeb przyszłego laboratorium.

Przedział operatorski przed przeniesieniem i w trakcie
zabudowy do nowego pojazdu

Przedział WN przed i po przeniesieniu

Zabudowy dowolnego typu pojazdu
Posiadamy rozległe doświadczenie pozwalające nam na mobilną obsługę serwisową
u klienta na jego życzenie. Dysponujemy bazą serwisu stacjonarnego wyposażoną
w profesjonalne narzędzia i urządzenia. Posiadamy dostęp do oryginalnych części
zamiennych. Reagujemy szybko i profesjonalnie.
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Siedziba serwisu stacjonarnego :
ul. Lubelska 37D, Hala 1, 10-408 OLSZTYN, Tel. +48 693 491 444, Tel. +48 690 125 555
info@power-arbor.pl

Najlepsze programy obsługowe

ZESPÓŁ POWER ARBOR
ZAPRASZA PAŃSTWA
DO WSPÓŁPRACY!
KONTAKT:
Power Arbor sp. z o.o.
Ul. Ciasna 6, 00-232 WARSZAWA, Poland
tel. +48 661 864 460, +48 736 811 333
info@power-arbor.pl, www.power-arbor.pl
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