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Kompresörünüzü en iyi 
durumda tutun
Trane kompresörlerine uzun bir çalışma süresi 

sağlamak için, sistem yağı ve vibrasyonu 

düzenli olarak analiz edilir. Bu testler, dahili 

sistem komponentlerinin mevcut durumunun 

detaylı bir resmini oluşturur. Zaman içinde, 

ekipmanın "aşınma trendi"nin oluşturulmasına 

da yardımcı olur. Bu, servis uzmanlarımızın, 

kompresörünüzün küçük çaplı bir bakıma 

mı yoksa adamakıllı bir elden geçirmeye mi 

ihtiyacı olduğunu anlamalarını sağlar.

R'newal hizmeti kompresörünüzün 
yeni-gibi özelliklere ve çalışma 
şartlarına dönmesini sağlar:
•  Kapsamlı temizlik: söküldükten sonra 

bütün kompresör parçaları 90°C'de 

ultrasonik ve yüksek basınçlı 

temizlikten geçer. 

• Açıklık ölçümleri: deliklerin, rotorların, 

millerin ve kapasite kontrol sisteminin 

detaylı kalibrasyonu.

• Mekanik parçalar: optimum çalışma 

durumuna getirmek için gerekli yerlerde 

taşlama ve parlatma.

• Motor: kapsamlı elektrik testleri, yeniden 

cilalama veya değiştirerek yeni motor takma.

• Orijinal kalitede parça değiştirme: 
yataklar, contalar, tek yönlü vana, kapasite 

kontrol vanası, dudaklı keçe, motor 

terminalleri, çarklar.

• Yeniden montaj: aynı sonuçları elde etmek 

için orijinal teknik özelliklere uyarak.

• Paketleme: kompresör boyanır ve çalışma 

sahanıza nakil için paketlenir.

Minimum sıkıntı, maksimum 
avantaj
Su chiller'inizi yılın daha soğuk aylarında 

daha az kullanıyor olabileceğinizi biliyoruz. 

Bu yüzden Trane R'newal, takviminize uyacak 

şekilde ayarlanabilir. Tam kompresör bakımı 

genelde 3 haftadan daha kısa sürer ve 

gerekliyse geçici değiştirmeler ayarlanabilir.

Bina sahipleri için Trane Care özel servis çözümleri işletme 
verimliliğini, enerji ve çevre duyarlılığını hedefl er. Trane R’newal 
programı, chiller'inizin kompresör performansını ve güvenilirliğini 
yeni ürün düzeyine çıkarmak için tasarlanmış kapsamlı bir servis 
çözümüdür.

Bakım yapılmaması çeşitli türde arızalara yol açabilir 
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Para tasarrufu
Arızalı bir motoru ya da kompresörü 

değiştirmeniz gerekseydi, bu sizin için Trane 

R'newal'a göre iki kat daha fazla maliyetli 

olurdu. Bir tam su chilleri'ni değiştirmeniz 

gerekseydi, bunun maliyeti R'newal'ın 4 

katına kadar bir bedele karşılık gelirdi. 

Bakım tasarrufu
R'newal ile planlanmamış bakım 

aramalarından kurtulabilirsiniz. 

Kompresörünüz yenisiyle aynı şartlara 

getirildiği için beklenmeyen yıkıcı arıza 

olasılığı ortadan kalkar.

Enerji tasarrufu
Yenisiyle aynı şartlara getirilen kompresörde, 

bütün ekipman parçaları optimum verimlilik 

seviyelerinde çalışır. Bu da enerji maliyetlerini 

asgaride tutar.

R'newal bütün bir tesisatınızın 
emniyetine yardımcı olur
Ekipman arızası çok kötü sonuçlara yol açabilir. İnsani bakımdan, bina 
sakinlerine rahatsızlık verebilir, bu da memnuniyetsizliklere ve şikayetlere  
yol açabilir.  
Mali bakımdan, kabarık tamir ve yenileme maliyetleri anlamına gelebilir. 
Fakat Trane R’newal ile, bütün bunlardan sakınmak mümkündür.

Bütün bu tasarruflar, dünya çapında 
ekipmanınıza profesyonel bakım sunan 
Trane Bakım Servisleri ile sağlanır.

Riskli arıza azaltma ve gönül 
rahatlığı
Trane R'newal hizmeti ileri derecede kalifiye 

teknisyenler tarafından sağlanır. Her bir 

kompresöre, orijinal teknik özellikler ve yedek 

parçalar kullanılarak en üst seviyede dikkat 

ve itina ile yaklaşılır. İşi biten kompresörler 

‘yeni gibi’ statüsü kazanır ve Trane Seçme 

Sözleşmesi'ne uygun hale gelir. 

Katma değerli hizmetlerin bu eksiksiz 

portföyü HVAC sisteminize geniş çaplı bir 

kapsanabilirlik sağlar. Önleyici bakım ve 

hatasız kalibrasyonla ekipmanınız düzenli 

olarak kontrolden geçecektir. 
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Trane Bakım Servisleri
Trane Care, müşterilerimizin önceliklerini göz 

önünde bulunduran çok kapsamlı güncel bir 

ürün gamı sunar. Trane servis uzmanlarına 

hedefl erinizi analiz etme ve size binanızın 

ihtiyaçlarına en uygun önerileri sunmaları 

konusunda güvenebilirsiniz.

Trane Care servis uzmanları, binanızın 

verimliliği, meslek sağlığı, konfor, güvenlik 

gibi karmaşık durumların yönetiminin yanı 

sıra ulusal ve yerel mevzuat ile uyumluluk 

konusunda da bina sahiplerine ve 

yöneticilerine tavsiyelerde bulunabilir.

Trane Care ile soğutma ve ısıtma sisteminizin 

performansını yeni bir sistemin performansına 

erişecek kadar yükseltmenizi sağlıyoruz. Trane 

Care güvenilirlik servisleri bozulma riskini azaltır, 

işletimi geliştirir ve ekipman ömrünü uzatır.

Trane Care, mevcut sisteminizin enerji 

verimliliğini optimize etmek ve anında tasarruf 

sağlamak için uygun maliyetli öneriler sunar.

Güvenilirlik

Trane'i arayın
Trane'i bugün arayın ve bir global liderin 

tecrübesinden ve deneyimli servis 

profesyonellerinden ve kaynaklarından 

faydalanın. Avrupa, Orta Doğu, Hindistan 

ve Afrika'daki 120'den fazla servis noktası 

ile Trane alanındaki en kapsamlı servis 

ağlarından birine sahiptir. 

Teknisyenlerimiz aşağıdaki özelliklere sahiptir:

• Ekipman ve kontrol cihazlarının geçmişi 

hakkında bilgi

• Ekipman ve kontrol cihazlarına servis 

verilmesi konusunda derinlemesine 

deneyim

• En son teknolojiye ve desteğe erişim

Bizi arayın, konuşalım.
Enerji

Çevre

Ingersoll Rand (NYSE:IR), ticari, meskun ve endüstriyel pazarlarda, güvenilir, konforlu ve verimli ortamlar yaratmada ve 
sürdürmede dünya lideridir. Çalışanlarımız ve —Club Car®, Hussmann®, Ingersoll Rand®, Schlage®, Thermo King® ve 
Trane®'in de aralarında bulunduğu— marka ailemiz, evlerde ve binalarda havanın kalitesini ve konforunu artırmak, gıdaları ve 
çabuk bozulan maddeleri taşımak ve korumak, evleri ve ticari mülkleri güvenli kılmak ve endüstriyel üretkenliği ve verimliliği 
artırmak için birlikte çalışır. Biz, kendisini şirketimiz bünyesinde ve müşterilerimiz için sürdürülebilir ticari uygulamalara adamış, 
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