Güvenilirlik

Cevap
verebilirlik

Uzmanlık

Trane Seçimli Sözleşmeleri

HVAC sistemleri için kapsamlı servis sözleşmeleri

Bugün sizin için önemli olanlar
• Optimize edilmiş ekipman işletimi

• Huzurunuzu kaçırmayan sürekli performans

• Düşük bakım maliyetleri

• Faaliyetinizdeki zararların ortadan kalkması

• En aza indirilmiş enerji tüketimi

• Sınırlı duruş süresi

• Bütçeyi sarsmayan masraflar
• Yerel kamu ve çevre mevzuatına uygunluk

Sizin için yapabileceklerimiz

Trane Seçimli Sözleşmeleri sizin ihtiyaçlarınıza,

Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) ile ilgili

edilmiş programlardır. İşletim verimliliği

bütün ekipman ihtiyaçlarınıza, Avrupa, Orta

Doğu, Hindistan ve Afrika bölgelerinde yanıt

HVAC tesisatı ticari

üretiyoruz.

bir yer tutuyor.

Uzun vadeli ilişkimiz sayesinde müşterilerimize,

yükseltmek için

böylece size hizmet etmenin yeni ve daha iyi

faaliyetimde önemli

En iyi sahiplik maliyeti

Servis demek, sizin için önemli olan

sorunlara çözüm getirmek demektir. Isıtma,

“Yatırım yaptığım

Servis güvenilirliği

Şirketin kar marjını

servis programları ve araçları üretiyoruz;

sistemin optimum

yollarını sunuyoruz.

sizin işinize ve sizin uygulamanıza adapte
sağlamak, sistem ömrünüzü uzatmak ve

maliyetlerinizi kısmak üzere tasarlanmışlardır.
“Bir Trane Seçimli Sözleşmesi seçmek, basit
bir stres azaltma stratejisidir.”

performansta daima
çalıştığından emin
olmalıyım.”

Neden bir Trane Seçimli sözleşmesi seçmeniz gerekiyor
Çoğu tesis yöneticisi kuruluşlarının HVAC

Bir Trane servis sözleşmesiyle, ürününüz

sahipleri ve kiracıları, bina sakinlerinin

kalibrasyona kavuşacaktır. Potansiyel

sistemine olan bağlılığının farkındadır. Bina
konforunu sağlamak için HVAC ekipmanlarının
vazgeçilmez olduğunun bilincindedir.

Fakat bakımı düzgün şekilde yapılmamış

düzenli kontrol, önleyici bakım ve uygun
problemler binanızdaki herhangi bir kişi

problemin farkına varmadan düzeltilecektir.

ekipmanlar, gerekli verimlilik düzeyini

Masraflara gelince en güzel sürpriz sürpriz

bakım ihtiyaçlarını tespit etmek için, global bir

seçersiniz ve hangi servislerin ve hangi

sağlayamayabilir. Trane, HVAC sisteminizin

üretim ve dağıtım şirketinin uzmanlığıyla yerel
tecrübeye sahip servis personelini birleştirir.

olmamasıdır. Kendi sözleşme seviyenizi
parçaların kapsam içerisinde olduğunu

bilirsiniz. Trane servis çözümleri yüksek

maliyetli onarım risklerini ortadan kaldırır ve

bakım maliyetlerinizi tahmin etmenize imkan

tanır. Sonuç olarak, bir yandan katma değerli

hizmetlerden oluşan eksiksiz bir portföye sahip
olurken, diğer yandan da tasarruf edersiniz.
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“Servis size yedek

parça sağlamaktan

ibaret değildir. Trane
için bir yaklaşım

tarzıdır. Sizin için

verimli ve güvenilir
servis çözümleri

sağlamaya kendimizi
adamış durumdayız.
Tıpkı makinelerimiz
gibi.”

Trane Seçimli sözleşmeleri
Genişletilmiş servis planlarımızla servis

Trane Seçimli Sözleşmesi sahibi olarak,

yatırımınızı korumayı teklif ediyoruz. Trane

olan özel bir müşteri olarak değerlendirilirsiniz.

çözümü sağlayıcınız olmayı ve HVAC tesisatı
Seçimli Sözleşmeleri sizin özel ihtiyaçlarınıza

uzman servis ve desteği tercihli erişim hakkı

uyarlanmıştır. Dört farklı kapsam seviyesi

Trane’nin servis uzmanları ihtiyaçlarınızı

kapsamlı çözümlere, ihtiyaçlarınıza en uygun

sözleşmeyi seçmenize yardımcı olacaklardır.

sunarlar. Önleyici bakım planlarından tam
kapsamı seçme şansınız var.



dinleyecekler ve uygulamanıza en uygun olan

















Kontrol ziyaretleri









Yıllık Bakım











































Sorumluluk
Günün 24 saati, haftanın 7 günü
Bakım
Önleyici

Öngörücü
Yağ Analizi
Kondenser bataryası, eşanjör temizliği
Boru testi
Kapsam
Kompresör
Bütün parçalar
Tam kapsamlı (parçalar/işçilik/soğutucu
akışkan)



Kullanım süresi yönetimi
İkmal maddeleri değiştirme ünitesi
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7/24* + Bakım
+ ücretsiz kompresör kapsamı
Günün 24 saati, haftanın 7
günü

Bakım

günün 24 saati, haftanın 7 günü servis

karşılamak üzere tasarlanmıştır. Düzenli kontrol

müdahale gerekli olduğunda, deneyimli bir

Önleyici bakım da kapsam içerisindedir ve yağ

Trane Seçimli Sözleşmesi 1, HVAC

Bütün Trane Seçimli Sözleşme müşterileri,

sisteminizin periyodik bakım gereksinimlerini

yardım hattına erişim hakkına sahip. Yerinde

ziyaretleri ve yıllık bakım özelliklerine sahiptir.

Trane teknisyeni, garanti edilen bir yanıt

analizini de içerir.

ulaşacaktır. Servis sözleşmelerimiz öncelikli

Daha fazla verimlilik ve tasarruf için

süresi içerisinde müşterinin bina ve eklerine

servis sunar. Anlaşmada belirtildiği üzere yanıt
verme süresi 2 ila 48 saat arasında olacaktır.

sisteminiz yakından izlenir.

Kesintisiz yardım ve garantili yanıt süresi.
*Uygulandığı yerlerde

Tam kompresör
kapsamı

Müşterilere sürekli gelişen enerji tasarrufu
çözümleri sunmaya kendini adayan Trane,

iklimlendirme pazarında önde gelen kompresör
tasarımcısı ve üretici olmaya devam ediyor.

Teknolojimiz son derece güvenilir olduğu için,
Trane Seçimli Sözleşmeleri'nin dördünde de
kompresör kapsamı sunuyoruz.

Ekipmanınızın en kritik parçaları ücretsiz
olarak kapsam dahilinde.
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Trane Seçimli
Sözleşmeleri

ürün yelpazemizin

tamamına

uygulanabilir.



7/24* + Bakım
+ parça kapsamı
Günün 24 saati, haftanın 7
günü

Parça kapsamı

kontrol etmek, temizlemek ve analiz etmek için

olsun, Trane Seçimli Sözleşmesi 2, ücretsiz

Seçimli Sözleşme 1'de yer alan önleyici

müdahale ve parça değişimini içerir.

bataryası temizliğini de içerir.

Daha kolay bakım maliyeti

HVAC sisteminiz ister küçük bir sorun yaşıyor

Trane Seçimli Sözleşmesi 2, HVAC sisteminizi

olsun, isterse tesis çapında kesinti söz konusu

tasarlanmış, geniş kapsamlı bir bakım planıdır.

kompresör kapsamına ek olarak öncelikli

ve öngörücü bakıma ek olarak kondenser

Erken arıza tespiti ve çalışma süresinin

öngörülebilirliği.

artırılması için sisteminiz yakından izlenir
ve temizlenir.

*Uygulandığı yerlerde
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7/24* + Bakım
+ tam kapsam
Bakım

Tam kapsam

düzeltmek ve HVAC sisteminizi maksimum

değişimi ve ücretsiz kompresör kapsamına ek

Trane Seçimli Sözleşmesi 3, önlemek,
performansta tutmak için tasarlanmış

tam kapsamlı bir bakım planıdır. Kontrol
ziyaretlerinden sistem analizine, bütün

ekipman ve işletim ihtiyaçlarınızı karşılar.
Seçimli Sözleşme 2'de yer alan önleyici

Trane Seçimli Sözleşmesi 3, tam parça

olarak, soğutucu akışkanı ve işçiliği de kapsar.
100% bütçe dostu bakım –
İlave masraf yok.

*Uygulandığı yerlerde

ve öngörücü bakıma ek olarak ısı eşanjörü
borusu testini de içerir. Trane Seçimli

Sözleşmesi 3, bir yandan ekipman ömrünüzün
uzamasını sağlarken diğer yandan da işletim
maliyetlerinizi düşürür.

Her şey dahil önleyici ve öngörücü bakım,
verimi en yüksek seviyede tutar.



7/24* + Bakım + tam kapsam +
kullanım süresi yönetimi
Kullanım süresi yönetimi:
optimum servis sözleşmesi
Trane Seçimli Sözleşmesi 4, en ileri
kapsamı sunar. Özel olarak eskiyen

ürünler için tasarlanmış olan bu Kullanım
Ömrü planı, Trane Seçimli Sözleşmesi

3'te sunulan bütün avantajları içermekle
kalmaz, sözleşme süresi boyunca

ekipman değişimlerinizi de kapsar.
Kanıtlanmış güvenilirlik: tam bir gönül
rahatlığı sağlar.

*Uygulandığı yerlerde
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Sözleşme ne kadar uzun olursa,
tasarrufunuz da o kadar çok olur!
Bir Trane Seçimli Sözleşmesi satın almanın
yararları tartışmasızdır. Bir Trane Seçimli

Sözleşmesi müşterisi sadece öncelikli yanıt,

bakım ve parça kapsamı elde etmekle kalmaz,
verimli bir plan ve tasarruf şansına da sahip
olur. Bir Trane Seçimli Sözleşmesi ile hem

yönetim maliyetlerinizi kayda değer miktarda
düşürür, hem de yerinde işçilik ve dışarıda

%25'e varan tasarruf sağlarsınız. Sözleşme
süreniz ne kadar uzun olursa, tasarruf
miktarınız da o kadar artar, eskiyen

ekipmanınızı destekleme işini Trane üstlenir.
Yıllardır yatırımınızın daima optimum
performansta çalışması için çaba
harcıyoruz.

bakım harcamalarınızı azaltırsınız; bu sayede

Sürekli bakım maliyetleri

İyileştirilmiş sahiplik maliyeti

Servis ücreti

Enerji tüketimi % 34
Planlanmamış
bakım maliyetleri

Trane Seçimli
Sözleşmeleri
1

2

3

4

5

6

7 Yıllar

Bakım % 47
Tasarruf % 19
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Komple bina çözümleriniz

Güncelleme ve İyileştirme

verimli ve güvenilir komple servis çözümleri

kullandığınız sisteminiz enerji ve maliyet

Trane olarak aynen cihazlarımızda olduğu gibi
sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Elite Start™

Trane cihazları fabrikada eğitim almış uzman
teknisyenler tarafından işletmeye alınır.

Cihazınızın Trane tarafından işletmeye alınması
sistemin hem doğru şekilde devreye alındığını
hem de gereksinimlerinize göre çalışması için

Trane konfor veya endüstriyel amaçlı

tasarrufu yapabilmeniz için Trane Bakım
Servisleri güvenilirlik, enerji tasarrufu ve
çevreye saygı konusunda ihtiyaçlarınızı

karşılayan güncel ürünlerden oluşan geniş bir
ürün grubu sunar.

Bizimle irtibata geçin – size yardım
etmek için buradayız

ayarlandığı anlamına gelir.

Binanızı işletmenize yardım edebiliriz

Çalıştırma ve bakım

olabilirsiniz. Avrupa, Orta Doğu, Hindistan

verimlilikte kalması için Trane Seçimli

Trane alanındaki en kapsamlı servis ağlarından

komple bina servis çözümleri sunar. Trane,

servis uzmanı ihtiyaçlarınıza en çok uyan ve

teknik uzmanlığını ve bunun için gerekli olan

rahatlığı sağlayan Trane Seçimli Sözleşmesi'ni

– böylece kendi ana işinize konsantre

Binanızın çalışmasının her zaman en yüksek

ve Afrika'daki 120'den fazla servis noktası ile

Sözleşmeleri ve Trane Kontrol Servisleri

birine sahiptir. Trane'i aradığınızda bir Trane

sisteminizin bakımını ve onarımını yapmak için

aynı zamanda size tam bir verimlilikle gönül

yedek parçaları sunar. Trane gelişmiş lojistik

belirlemenizde size yardımcı olacaktır.

parçaları süratle tedarik etmekte ve güvenilir

Bizi arayın, konuşalım ve çözümü bugünden

ağı ile Trane'e özel ve genel tüm HVAC yedek
servis hizmetleri sunmaktadır.

başlatalım.

Trane dünyanın dört bir yanındaki evlerin ve binaların performanslarını optimize eder. Güvenli, konforlu ve enerji tasarruflu
ortamların oluşturulması ve sürdürülmesi konusunda dünya lideri Ingersoll Rand'ın iş deneyimi ile Trane gelişmiş
kontrol cihazları ve HVAC sistemleri, kapsamlı bina servisleri ve parçaları konusunda geniş bir portföy sunmaktadır.
Daha fazla bilgi için www.Trane.com adresini ziyaret edin.
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