Nasza technologia. Wasz sukces
Pompy Armatura Serwis

Wszystko z jednej ręki: Twój partner
w zakresie pomp, armatury i serwisu
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Spektrum usług

Jesteśmy Twoim partnerem przez
cały cykl życia produktu

Produkty
i Systemy
Rozruch

Remont
i wycofanie
z użycia
Eksploatacja

Naprawa
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Wszędzie tam, gdzie ciecz jest transportowana a jej przepływ
regulowany lub odcinany, klienci na całym świecie korzystają z pomp
i armatury firmy KSB. Nie ma na rynku takiego szerokiego zakresu
produktów i usług serwisowych jaki proponuje KSB, łącząc zrozumienie
branży z jednoczesną fachową wiedzą techniczną, szybkością działania
oraz nowatorskimi i innwacyjnymi rozwiązaniami.
Jesteśmy zawsze blisko naszych klientów, gotowi odpowiedzieć na
wszystkie pytania, uzupełniając w ten sposób wachlarz korzyści
płynących ze współpracy z nami.
Zapewniamy profesjonalną i wszechstronną obsługę klienta przez cały cykl życia
produktu. Oferujemy szeroki asortyment pomp i armatury do większości zastosowań,
techniczny know-how oraz niestandardowe usługi serwisowe i części zamienne
dostosowane do potrzeb klienta.
KSB: symbol nowoczesnej technologii.

Zakres naszych produktów i usług obejmuje
następujące zastosowania:
Przemysł: Przemysł chemiczny · Technika obróbki i zabezpieczenia
powierzchni · Nośniki ciepła i obiegi chłodnicze · Procesy
ogólno-przemysłowe · Przemysł spożywczy i produkcja napojów ·
Przetwórstwo ropy naftowej i gazu · Przemysł stoczniowy
Technika budowlana: Zaopatrzenie w wodę · Kanalizacja·
Ogrzewanie · Wentylacja · Klimatyzacja

Energetyka: Elektrownie i Elektrociepłownie konwencjonalne
· Elektrownie i Elektrociepłownie parowo-gazowe · Elektrownie
atomowe · Odnawialne źródła energii

Górnictwo: Kopalnie głębinowe i odkrywkowe ·
Niekonwencjonalne kopalnie ropy i gazu · Refulery ·
Hydrotransport

Woda / ścieki: Ujęcia wody · Uzdatnianie wody · Przesył wody
· Melioracje· Transport ścieków · Oczyszczanie ścieków
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Produkty i Systemy

Produkujemy pompy dla szerokiego wachlarza
zastosowań, spełniające wszelkie wymagania
Każda pompa firmy KSB do wody, oleju, napojów albo

Nasze produkty i systemy – pompy:

substancji stałych, takich jak piasek i rudy, to klasa sama

■■

Pompy odśrodkowe jedno- lub wielostopniowe

w sobie. Wykonane z wysokiej jakości materiałów pompy

■■

Pompy głębinowe

zapewniają niezawodną pracę i długą żywotność, zaś

■■

Pompy zatapialne

bezkonkurencyjne na rynku współdziałanie pomiędzy

■■

Mieszadła

systemami pompowymi i techniką napędową gwarantuje

■■

Pompy do szlamu

maksymalną rentowność. Dzięki naszemu projektowi

■■

Komponenty i rozwiązania w zakresie automatyki

efektywności energetycznej FluidFuture® Państwa urządzenia
osiągają maksymalny poziom energooszczędności.
Ponadto zapewniamy wsparcie już na etapie planowania
i projektowania technicznego. Jesteśmy na wyciągnięcie ręki
przez cały cykl życia naszych produktów. W razie potrzeby
nasi wysoko wykwalifikowani specjaliści serwisowi zjawią się

Twoje korzyści:
■■

Sprawdzone systemy sterowania złożone z wielu
elementów

■■

„Szyte na miarę” produkty dla każdego zastosowania

■■

Maksymalna rentowność osiągana dzięki wysokiej efektywności energetycznej i długiej żywotności produktów

u Państwa w mgnieniu oka.

oraz szerokiemu zakresowi usług serwisowych
■■

Projekt efektywności energetycznej FluidFuture®
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Oferujemy armaturę dla specjalnych zastosowań
oraz do zadań szczególnych
Armatura musi sprostać szczególnym wymaganiom, tzn. być

Nasze produkty i systemy – zawory:

odporna na wysokie ciśnienie, ekstremalne temperatury lub

■■

agresywne, wybuchowe i toksyczne media. Dzięki naszemu ponad

Zawory, zasuwy, zawory kulowe, przepustnice, zawory
membranowe i filtry siatkowe

140-letniemu doświadczeniu w branży oraz ciągłym inwestycjom

■■

Napędy i pozycjonery

w badania rozwojowe, które dostarczyły wielu przełomowych

■■

Komponenty i rozwiązania przeznaczone dla automatyki

rozwiązań, armatura KSB jest niezawodna w 100%.
Nasza armatura wyznacza standardy w wielu obszarach, takich
jak: solidność wykonania, wszechstronność oraz precyzja. Z kolei
zoptymalizowane pod względem efektywności energetycznej
przepustnice i zawory grzybkowe, poprzez zapewnienie znacznego
zmniejszenia strat ciśnienia, odgrywają kluczową rolę w naszym
projekcie efektywności energetycznej FluidFuture®. Na szczególną
uwagę zasługują również łatwe w obsłudze zawory grzybkowe
pozwalające zaoszczędzić do 50% kosztów energii w porównaniu

Twoje korzyści:
■■

Kompleksowy dostawca pomp i armatury zapewniający
swoim klientom pełen zakres obsługi

■■

Niestandardowe produkty i systemy sterowania dostosowywane do potrzeb klienta

■■

Autorskie rozwiązania KSB w dziedzinie automatyzacji

■■

Szerokie portfolio i ciągły postęp techniczny

■■

Projekt efektywności energetycznej FluidFuture®

do dławiących zaworów regulacyjnych.
Doskonałym uzupełnieniem naszego szerokiego programu
produkcji pomp jest produkcja ponad miliona zaworów rocznie
– od zasuw przez zawory grzybkowe oraz kulowe, do przepustnic
AMRI. Nasze inteligentne pozycjonery i sterowniki wyznaczają
standardy w obszarze sterowania armaturą oraz stanowią
dopełnienie oferty KSB jako kompleksowego dostawcy.

Produkty i Systemy
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Uruchomienie / Rozruch

Niezawodny rozruch systemu
zgodny z zamówieniem – za każdym razem
Nasze doświadczenie i doskonale skoordynowane procedury

bierzemy na siebie nie tylko prawidłowy dobór pomp, ale

działania gwarantują, iż od samego początku poczują Państwo,

również nadzór nad projektem, niezależnie od tego, czy jest

że znaleźli się we właściwych rękach. Każde zamówienie – bez

to pojedynczy agregat pompowy, czy duży układ pompowy.

względu na to czy jest to instalacja pomp i armatury czy całego
układu pompowego – realizujemy zawsze zgodnie z ustalonym

Uruchomienie / Rozruch:

harmonogramem. W projektach, które realizujemy po raz

■■

Kontrola dostawy zestawów pompowych

pierwszy rozważamy każdy krok dwa razy, aby uniknąć

■■

Analiza wymagań i warunków na instalacji

błędów w instalacji czy w fazie rozruchu, mogących

■■

Nadzór nad wszystkimi procedurami i czynnościami zwią-

doprowadzić do opóźnień w uruchomieniu całych systemów.
Mając poczucie odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa,

zanymi z montażem
■■

Kontrola przecieków

■■

Prawidłowe osiowanie agregatu pompowego przy użyciu
urządzenia laserowego

■■

Uruchomienie
/ Rozruch

Sprawdzenie zainstalowanej aparatury kontrolno-pomiarowej

■■

Konserwacja w przypadku opóźnienia w czasie uruchomienia / rozruchu

■■

Instruktaż i szkolnie dla pracowników obsługi

Twoje korzyści:
■■

Niezawodność i bezpieczeństwo zapewnione przez
doświadczonych specjalistów KSB posiadających wiedzę
i własny know-how

■■

Optymalizacja kosztów poprzez aktywne planowanie
i profesjonalne wdrożenie

■■

Jedna, dedykowana osoba kontaktowa w KSB, również w
sprawach produktów pochodzących od innych producentów
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Eksploatacja

Z nami pozostaniesz na drodze do sukcesu
– niezależnie od stawianych wyzwań
Nasze pompy i armatura spełniają najwyższe standardy i zostały
zaprojektowane tak, aby działać niezawodnie i bezpiecznie przez
długie lata. Należy jednak pamiętać, że pracują one często
w niezwykle trudnych warunkach, czego konsekwencją jest ich

Eksploatacja

naturalne zużycie. W takich sytuacjach ewentualne ryzyko
awarii lub przestojów może zostać zminimalizowane, dzięki
skorzystaniu z naszego fachowego i doświadczonego serwisu
oraz zastosowaniu oryginalnych części zamiennych.
Nasi specjaliści regularnie kontrolują oraz serwisują wszystkie
istotne elementy instalacji – w zależności od tego, co zostało
uzgodnione. Indywidualna obsługa serwisowa oparta
o kompleksowe umowy ramowe w ramach programu TPM®
(Total Pump Management) oferuje Państwu spersonalizowaną
obsługę serwisową i części zapasowe. Dodatkowo, aby
zmniejszyć koszty i zwiększyć wydajność, sprawdzamy również
efektywność układów pompowych, np. w ramach SES (System
Efficiency Service®)

Eksploatacja:
■■

Inspekcje serwisowe

■■

Optymalizacja koniecznych zapasów części zamiennych

■■

Wydłużenie gwarancji

■■

Zarządzanie przeglądami i inspekcjami

■■

Umowy ramowe

■■

Analizy i audyty efektywności energetycznej z wykorzystaniem SES (System Efficiency Service®) lub PumpMeter

■■

Pełnienie roli podwykonawcy

Twoje korzyści:
■■
■■

■■

■■

■■

Kontrola i konserwacja „z jednej ręki”
Fachowa wiedza i doświadczenie również w zakresie produktów innych producentów
Wysoka niezawodność działania poprzez terminową
wymianę części
Profesjonalne doradztwo zapewniające najlepsze rozwiązania
Większa efektywność i optymalizacja kosztów dzięki analizie przy użyciu nowoczesnych metod
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Naprawa

W mgnieniu oka przywrócimy urządzenia
do stanu sprzed awarii – zawsze i wszędzie
Gdy pompy i armatura mają przestój spowodowany awarią,

Ciągłe szkolenia gwarantują, że każdy z naszych pracowników

wymagane jest natychmiastowe działanie i szybka reakcja.

jest zawsze na bieżąco zgodnie z obowiązującym stanem techniki.

Nasze centra serwisowe koordynują pracę mobilnych

Oferujemy kompleksowy zakres usług serwisowych, począwszy od

serwisantów, którzy szybko zjawią się na miejscu u klienta,

kontroli i napraw pomp oraz armatury niezależnie od ich marki,

i jeśli zajdzie taka konieczność otrzymają dodatkowe wsparcie

poprzez dostosowanie ich do zmieniających się warunków na

naszych centrów serwisowych lub zostaną wzmocnieni

instalacji, kończąc na wdrożeniach ich optymalizacji.

o dodatkowy personel oraz konieczne części zamienne

Wykonujemy również profesjonalne przeglądy, konserwacje

i narzędzia specjalne. Po naprawie możliwe jest także

i naprawy w naszych centrach serwisowych.

sprawdzenie parametrów agregatów pompowych poprzez
przeprowadzenie próby na stanowisku testowym.

Naprawa:
■■
■■
■■

■■
■■

Naprawy na miejscu lub w centrum serwisowym KSB
Sieć serwisowa na całym świecie
Modernizacja jako alternatywa dla zakupu nowego produktu
Oryginalne części zamienne
Serwisowanie i inżynieria odtworzeniowa
– w szczególności dla produktów innych marek

Twoje korzyści:
■■

Naprawa

■■

■■
■■

Jedna, dedykowana osoba kontaktowa w KSB w sprawach
pomp, mieszadeł i armatury
Szybka pomoc dzięki obecności w regionach i wykorzystywaniu mobilnych serwisantów
Elastyczność, gdy są potrzebni dodatkowi pracownicy
Bezpieczeństwo i niezawodność poświadczona posiadaniem koniecznych uprawnień i certyfikatów
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Przebudowa i wycofanie z użycia

Robimy miejsce na nowe
– zgodnie z Państwa
potrzebami
Nasz zakres usług obejmuje także przebudowę oraz wycofanie

Przebudowa
i wycofanie
z użycia

z użycia instalacji. Jeśli część instalacji powinna być usunięta
i zastąpiona nowocześniejszymi elementami lub, gdy całe
instalacje powinny być całkowicie zamknięte i wycofane
z użycia, przygotujemy ofertę dostosowaną do Państwa
indywidualnych potrzeb. KSB zajmuje się opracowaniem planu
demontażu, jego rzeczywistym wykonaniem, projektowaniem
nowych i zamiennych instalacji oraz prawidłową utylizacją,
przebudowa lub recyklingiem. Zapewniamy również
odpowiednie, czasowe składowanie pojedynczych elementów
instalacji, które zamierzają Państwo wykorzystać w przyszłości.

Przebudowa i wycofanie z użycia:
■■

Modyfikacje na skutek zmiany warunków

■■

Rozwiązania modernizacyjne

■■

Nowe wersje produktów

■■

Profesjonalna likwidacja całych instalacji

■■

Działania związane z konserwacyją

■■

Szybkie i bezpieczne usunięcie elementów instalacji

■■

Przyjazna dla środowiska utylizacja lub recykling

■■

Planowanie i projektowanie nowych instalacji

Twoje korzyści:
■■

Jedna, dedykowana osoba kontaktowa, począwszy od
planowania, aż do wycofania z użycia

■■

Indywidualne i kompleksowe rozwiązania remontowe

■■

Jakość potwierdzona certyfikatem

■■

Potwierdzony dowód utylizacji odpadów
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Zastosowania

Wykorzystujemy naszą wiedzę
i doświadczenie w różnorodnych
zastosowaniach
Nasza fachowość, elastyczność oraz wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie
badań rozwojowych sprawiły, że klientami firmy KSB są przedstawiciele
wszystkich sektorów, od procesów przemysłowych i transportu wody
na produkcji energii kończąc.
Doceniamy to zaufanie i robimy wszystko, aby pozostać Państwa niezawodnym
partnerem. Postrzegamy siebie jako kompleksowego dostawcę zaspokajającego wszystkie
potrzeby klienta oferując pompy, armaturę i usługi serwisowe oraz systemy sterowania.
U nas znajdziecie Państwo to, czego szukacie – najnowszy produkt wraz z dokumentacją
techniczną w języku polskim lub „skrojone na miarę” usługi serwisowe.

Przemysł

Technika instalacyjna

Energetyka

Czy to ekstremalne temperatury, wyso-

Pompy, armatura i zestawy kompakto-

Nasze portfolio czyni nas światowym

kie ciśnienia lub abrazywne, korozyjne

we oraz hydroforowe firmy KSB są

liderem wśród dostawców dla elek-

i zawierające ciała stałe media, nasze

wykorzystywane w przemyśle, budyn-

trowni. Oprócz zastosowań w elek-

produkty sprostają praktycznie każde-

kach mieszkalnych, biurach, halach

trowniach i elektrociepołowniach kon-

mu wyzwaniu.

wystawienniczych i na lotniskach.

wencjonalnych oraz parowo-gazowych
oferujemy również innowacyjne rozwiązania dla skutecznego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
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Twoje korzyści:
■■

Szeroki asortyment produktów dla praktycznie wszystkich zastosowań

■■

Własny dział badawczo-rozwojowy do testów oraz pozyskiwania
nowych rozwiązań

■■

Jedna, dedykowana osoba kontaktowa przez cały cykl życia produktu

■■

Kompleksowy serwis i oryginalne części zamienne

■■

Rozwiązania w zakresie automatyzacji i napędu w celu optymalizacji systemu

■■

Seminaria i szkolenia praktyczne

■■

Projekt efektywności energetycznej FluidFuture®

Górnictwo

Woda / ścieki

Niezawodny transport cieczy w formie

Szeroki wybór pomp i armatury oraz fachowa wiedza techniczna pracowników

pulpy zmieszanej z substancjami stały-

firmy KSB umożliwiają Państwu skuteczną i efektywną realizację warunków ustalo-

mi o bardzo dużej abrazywności, taki-

nych dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Należymy do ekskluzyw-

mi jak: tłuczeń fosforanowy, piaski

nego grona zaledwie kilku dostawców na całym świecie, którzy zapewniają kom-

bitumiczne, rudy miedzi lub żwir

pletne rozwiązania dla wszystkich etapów obiegu wody – od zaopatrzenia w wodę,

zapewniają specjalistyczne pompy pro-

do oczyszczania ścieków.

dukowane przez naszą amerykańską
spółkę zależną GIW Industries Inc.

KSB Pompy i Armatura Sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1D
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 22 / 31 12 300
fax: 22 / 673 08 95
e-mail: info@ksb.pl
Centrum Serwisowe KSB „Południe“
ul. Graniczna 58
44-178 Przyszowice
tel.: 22 / 31 12 400
fax: 22 / 31 12 401
e-mail: serwis.poludnie@ksb.pl
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