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ANAC WEB vám poskytuje rychlý a uživatelsky 
přívětivý přístup k diagnostice a rozsáhlé funkce 
pro optimální správu všech analýz:

Přístup k provedeným diagnózám v reálném čase

Výsledky lze exportovat do softwaru údržby TIG 6

Výsledky k dispozici ve formátu PDF nebo Excel

Historie aktivit

Grafické znázornění vývoje prvků

Požadavky na správní a analytické údaje

On-line registrace nové techniky

Rychlý přístup k výsledkům  
v bezpečném extranetu Optimalizace mazání 

Analyzovaný 
olej

Maximální 
ochrana 

a spolehlivost 
vašich zdrojů

Optimální 
produktivitaPrůmyslová řešení Total

Bezpečnostní listy jsou k dispozici na quickfds.com

Klíčový hráč
S naší výrobou, dodavatelským řetězcem

a obchodním zastoupením ve více
než 150 zemích, Vám dodáváme

kompletní řadu maziv.

Podpora a partnerství
Díky našemu místnímu technickému
zastoupení, Vám TOTAL zajišťuje 
vysokou úroveň služeb
optimalizovaných pro snižování
vašich nákladů na údržbu.

Inovace a výzkum
investujeme do biotechnologií 
pro nalezení nejvhodnější látky 
k dosažení energetické 
účinnosti pomocí receptur  
vyvíjených v našich 
výzkumných centrech.

Reference & OEM
TOTAL Lubricants spolupracuje

s výrobci zařízení, strojů
a vybavení abychom vytvořili 

pokročilé technologické produkty  
pro optimální výkon a ochranu 

Vašich zařízení.

Kvalita a životní prostředí
Certifikace maziv TOTAL ISO 9001 zajišťuje náš

dlouhodobý závazek kvality. Od původních fází vývoje 
se zaměřujeme na vytváření produktů s minimálními 

toxickými riziky a dopadem na životní prostředí.

dobrých  
důvodů pro 
volbu značky  
TOTAL

www.total.cz/prumyslove-oleje 
/nase-sluzby/anac-indus
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Nezbytný nástroj pro 
optimalizaci provozních 
nákladů.

Olej ve vašem zařízení obsahuje 
důležité informace o vlastních 
pracovních podmínkách.

Vzorek oleje je odebrán bez 
jakékoli demontáže nebo 
zastavení, aby se zabránilo:

• neplánovaným odstávkám

• neplánovaným zásahům

• finančním ztrátám

Ušetřete předvídáním 
Program analýzy na míru umožňuje přechod od nápravných 
opatření k prediktivní údržbě.

Naplánujte si odstávky výroby a provádějte údržbu v optimální 
době. Prodlužte životnost součástí a maziv na maximum. 
Souhrnně řečeno: Zlepšete produktivitu zařízení a zároveň 
minimalizujte náklady na údržbu.

Vyberte si spolehlivost 
Analýzy ANAC INDUS jsou prováděny v našich vlastních 
laboratořích a těží z téměř 40 let zkušeností v diagnostice 
průmyslových olejů. Známe složení maziv, která používáte, 
takže zvládneme, jak posoudit jejich vlastnosti.

Protože je každý průmyslový proces jedinečný, naši odborníci 
vám doporučí nejvhodnější analytický program pro vaše 
zařízení a jeho provozní podmínky.

Zaručená efektivita 
Poskytujeme kompletní analytickou soupravu včetně vzorko-
vacích lahví, registračních štítků a předtištěných poštovních 
obálek.

Provedete své analýzy a poté si prohlédnete příslušné 
diagnózy na bezpečném extranetu. Výsledky jsou také 
zaslány e-mailem.

Program údržby TIG 6 automaticky přenáší výsledky analýz 
do databáze TIG, což umožňuje sledovat historii analýz 
a plánovat činnosti údržby.

Technické údaje jsou v tomto dokumentu poskytovány pouze pro informační účely. 
Total Lubrifiants si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění změny 
poskytovaných služeb za účelem jejich zlepšení nebo začlenění regulačních změn.

Diagnózy ANAC INDUS  
v 9 jazycích.

Výsledky a komentáře jsou k dispozici v 
ČEŠTINĚ, FRANCOUZŠTINĚ, ANGLIČTINĚ, 
NĚMČINĚ, HOLANDŠTINĚ, ŠPANĚLŠTINĚ, 
ITALŠTINĚ, PORTUGALŠTINĚ A 
MANDARÍNŠTINĚ.

Snadno použitelná služba!

Referenční údaje 

Obecné vlastnosti

Aditiva

Prvky opotřebení

Prvky znečištění

Připomínky našich specialistů 
na průmyslová maziva

Referenční údaje o stroji 
(databáze strojů a zařízení)

Celková diagnóza

Analyzované mazivo

Reference zákazníků

Předchozí analýzy

Barvy měřených 
charakteristik

Výhody, které přináší ANAC

Předvídání 
a plánování 
činností údržby 
umožňuje optimální 
načasování zásahů.

Optimalizace 
intervalů výměn 
a prodloužení 
životností strojní 
techniky.

Maximální 
spolehlivost 
a výkonnost  
vašich zdrojů. 

Snížení  
provozních  
nákladů.

Ucelená řada analýz olejů
Řešení pro všechny průmyslové aplikace.

ŘADA POUŽITÍ

 � CLASSIC 
 � KF

Hydraulický olej (kromě nehořlavých)

Ložiska

Kompresorový olej (kromě chladicích kompresorů)

Převodový olej

Obecná analýza průmyslového oleje

 � TURBINE Turbínový olej

 � FRIGO Olej pro chladicí kompresory

 � CALO Teplonosný olej

 � TREMPE Kalicí olej

 � ANAC COOLANT Chladivo

 � ANAC GAS Olej pro plynové motory (zemní plyn, skládkový plyn, bioplyn)

 � ANAC EXPERT* Olej do motorů, převodovek a dalších mechanických součástí vozidel

 � ANAC WIND Olej pro převodovky větrných turbín

 � SOLUBLE CHECK Obráběcí kapalina na vodní bázi

*ANAC EXPERT zahrnuje také analýzy oleje leteckých pístových motorů.
Další informace naleznete v technických listech služeb analýzy olejů.


