
AUDYT SIECI PROFIBUS / PROFINET



Skutki obniżenia odporności niekoniecznie ujawniają się od razu. W konsekwencji mogą jednak 

doprowadzić do poważnego zakłócenia komunikacji generując straty w produkcji.

Audyt sieci PROFIBUS lub PROFINET pozwala na sprawdzenie jakości oraz stabilności działania 

komunikacji. Tym samym potencjalne źródła zakłóceń mogą zostać zidentyfikowane i usunięte zanim 

będą miały wpływ na produkcję!

W ramach przeprowadzanych przez naszych certyfikowanych ekspertów audytów 

instalacji przygotowujemy szczegółowy i obiektywny raport, zawierający wyniki 

oceny wizualnej, dokonanych pomiarów oraz testów instalacji wraz z interpretacją 

wyników, informacjami o zauważonych błędach i proponowanych zmianach.

PROFIBUS i PROFINET to dopracowane i stabilne technologie wykorzystywane przez ostatnie dwie dekady 

w większości maszyn oraz linii produkcyjnych na całym świecie. 

Odporność sieci PROFIBUS I PROFINET na różnego rodzaju zakłócenia spotykane w środowisku 

produkcyjnym może obniżyć się w efekcie:

Audyt nawet rozbudowanej sieci zwykle nie trwa dłużej niż kilka godzin. 

Drobne problemy są eliminowane przez naszych specialistów w trakcie realizacji 

audytu.

W przypadku konieczności dokonania większych zmian sposób ich realizacji 

opisywany jest w raporcie. Modyfikacje mogą zostać zrealizowane przez naszych 

specjalistów w dogodnym terminie lub przez Klienta w ramach własnych możliwości.

Błędów instalacyjnych popełnionych w czasie budowy lub modyfikacji instalacji

Degradacji infrastruktury sieciowej w wyniku jej eksploatacji 

Pojawienia się nowych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych np. przy 

rozbudowie lub zmianach w instalacji

RAPORT – WIARYGODNY 
I KOMPLETNY PUNKT ODNIESIENIA

PRAWIDŁOWO UTRZYMANA INSTALACJA 
OZNACZA DUŻĄ ODPORNOŚĆ NA ZAKŁÓCENIA

Zrealizowaliśmy już ponad 1000 audytów sieci w kraju i zagranicą

NIE CZEKAJ NA AWARIĘ 
DZIAŁAJ PREWENCYJNIE

TWOJA SIEĆ W DOBRYCH RĘKACH
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"Doświadczenie ekspertów firmy INTEX 
pozwoli zlokalizować i usunąć problemy 

w sieci PROF/BUS niezależnie od 
okoliczności. ,, 

"Eksperci INTEX wykazali się zarówno 
szeroką wiedzą i doświadczeniem,jak 
również zdolnościami szybkiej i trafnej 

diagnostyki warstwy fizycznej oraz 
protokołu. ,, 

"Polecamy wszystkim zainteresowanym usługi firmy INTEX, zarówno gdy do wykonania jest

okresowe sprawdzenie stabilności sieci, stworzenie projektu, wykonanie diagnostyki,jak i 
dokonanie kompleksowego audytu bardzo rozległego obiektu 

- takiego jak w naszym przypadku. ,,

Zadzwoń po wycenę dla Twojej instalacji 

32 230 75 16 www.intex.com.pl 
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