
Převezmeme od vás veškeré činnosti spojené s objednáváním a dovozem plynů.
Bez vašeho zásahu bude ve vašem zásobovacím systému vždy dostatek plynu.

Využití služby SECCURA® vyloučí možnost lidského pochybení při zajišťování
objednávek plynu a následného zastavení výroby nebo ohrožení lidských životů
z důvodů nedostatku plynu v zásobovacím systému ve zdravotnictví. Zásoba
plynu i funkce systému je průběžně vyhodnocována naším servisním střediskem.

Ve vašem zásobovacím systému bude vždy takové množství plynu, které 
s dostatečnou rezervou odpovídá vaší aktuální spotřebě.

Naši zkušení odborníci vám rádi poskytnou potřebné informace o konkrétních
aplikacích a zařízeních, i o možnostech optimalizace vašeho zásobovacího 
systému.

Při zjištění nestandardních odchylek chování zásobovacího systému zajistí
naše servisní středisko preventivní kontrolu zařízení.

Tím, že své vedlejší aktivity přenesete na nás, uspoříte náklady i čas pro vaše
klíčové podnikatelské aktivity.

Využitím další služby ACCURA® získáte přes webové rozhraní aktuální i historické
informace o spotřebě plynů a funkci zásobovacího systému. 
(Více se dočtete v našem letáku „ACCURA® - spotřeba plynů pod vaší plnou
kontrolou“).

Přenesení dosavadních činností 
na dodavatele

Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti
zásobování 

Optimalizace zásoby plynu

Odborné poradenství při využití plynů
a optimalizaci zásobovacího systému

Nepřetržitý servis

Úspora času a nákladů

Přehled o spotřebě, zásobách plynů 
a funkci zásobovacího systému

Jaké jsou přínosy služby SECCURA
®

pro její uživatele?

SECCURA®.
Automatické zásobování kapalnými plyny.



Jak probíhá SECCURA®

- automatické zásobování kapalnými plyny?

Řídící jednotka sleduje množství a tlak 
plynu v zásobovacím systému a údaje 
přenáší do Servisního střediska 
společnosti Linde Gas.
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1.

Zásobovací vůz kvalifikovaně
doplní plyn do zásobovacího
systému zákazníka, prověří 
těsnost a funkci systému.

4.

Údaje o množství, tlaku 
plynu a jejich změnách jsou 
průběžně vyhodnocovány  
Servisním střediskem 

společnosti Linde Gas.

2.

Využitím další služby ACCURA®

získá navíc zákazník přes webové 
rozhraní přístup k informacím 
o spotřebě plynů i funkci 
zásobovacího systému.

6.
Operátor Servisního 
střediska společnosti 
Linde Gas vysílá na základě 
přenesených údajů 
v optimálním okamžiku
zásobovací vůz.

3.

Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00  Praha 9
Zákaznické centrum: 800 121 121, www.linde-gas.cz, info@cz.linde-gas.com

Servis  zákaznických zařízení

Při zjištění nestandardní odchylky 
chování zásobovacího systému vydává
operátor Servisního střediska společnosti
Linde Gas pokyn k provedení preventivní
kontroly zásobovacího systému.
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