
Η συντήρηση 
είναι μέρος της στρατηγικής της επιχείρησης 

και οφείλει να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες.
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η εταιρεία μας
Η AdMeS εδρεύει στα Χανιά της Κρήτης και 
δραστηριοποιείται στο χώρο της Ναυτιλίας, της 
Βιομηχανίας και της Ενέργειας προσφέροντας 
υπηρεσίες προβλεπτικής συντήρησης Μ.Κ.Ε. 
παγκοσμίως.

σκοπός
Ο σκοπός της εταιρείας μας είναι η παροχή 
εξειδικευμένων λύσεων στα προβλήματα των 
πελατών μας.

Παρέχουμε αξιόπιστες, σε σύντομο χρονικό 
διάστημα και επιστημονικά τεκμηριωμένες λύ-
σεις στη Ναυτιλία τη Βιομηχανία και την Ενέρ-

γεια, στους τομείς ενασχόλησης μας.

η φιλοσοφία μας
Η φιλοσοφία της εταιρείας μας στηρίζεται στο 
χτίσιμο μιας προσωπικής σχέσης με τον πελά-
τη, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις, ανησυ-
χίες, ιδιαιτερότητες, προβλήματα προκειμένου 
να ικανοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις απαιτή-
σεις του, προσφέροντας τις πλέον αξιόπιστες 
και σύγχρονες λύσεις.

Χρυσοπηγής 34
731 34 Χανιά
T: 28210 91790
F: 28210 75136
E: info@admes.gr

www.admes.gr
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ΠαροΧή εξειδικευμενων 
μήΧανολογικων υΠήρεσιων 
στή ναυτιλια, βιομήΧανια

και ενεργειαL. R Higging, 1995

Η Συντήρηση είναι
 Επιστήμη, Τέχνη και Φιλοσοφία

 Tαχύτητα και αξιοπιστία αποτελεσμάτων

 Πολυετής εμπειρία στη βιομηχανία και τη 
ναυτιλία

 Χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας

 Διαρκής επιμόρφωση των στελεχών

 Μείωση κόστους συντήρησης

 Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα – 
φορείς σε ερευνητικά προγράμματα

πλεονεκτήματα συνεργασίας με την ΑdMeS
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 Προβλεπτική Συντήρηση (CBM) 

 Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ)

 Ζυγοστάθμιση

 Ευθυγράμμιση

 Μηχανολογικές μελέτες

 Μελέτες συντονισμού

 Περιβαλλοντικές μελέτες

 Εκπαίδευση - Σεμινάρια

παρεχόμενες υπηρεσίες 

Αν δεν πρόκειται να χαλάσει, 
μη το συντηρήσεις.

Αλλά όταν χρειαστεί, κάντο σωστά.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της μεθόδου του CBM είναι:
  Ανάλυση κραδασμών (Vibration Monitoring)
  Ανάλυση Λιπαντελαίου (Oil Analysis)
  Θερμική Απεικόνιση (Infrared Thermography Analysis)
  Ανάλυση Υπερήχων (Ultrasonic Analysis)
  Προσομοίωση παραμόρφωσης (Simulation of deflection)

Η εταιρεία εφαρμόζει τον ΜΚΕ σε υλικά, εξαρτήματα και συγκολλήσεις.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι:

  Οπτικός Έλεγχος (Visual Testing – VT)

  Έλεγχος με Διεισδυτικά Υγρά (Penetrant Testing – PT)

  Έλεγχος με Μαγνητικά Σωματίδια (Μagnetic Particle Testing – MPT)

  Έλεγχος με Υπερήχους (Ultrasonic Testing – UT)

  Έλεγχος με Δινορεύματα (Eddy Current Testing – ECT)

  Έλεγχος με Ραδιογραφία (Radiographic Testing – RT)

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας μπορεί να αναλάβει ειδικά καθήκο-
ντα και ευθύνες στον τομέα των ΜΚΕ όπως:

  Ερμηνεία προτύπων, προδιαγραφών και διαδικασιών ΜΚΕ και μετατροπή τους 
σε πρακτικές οδηγίες δοκιμών, προσαρμοσμένες στις πραγματικές συνθήκες 
εργασίας.

  Επανεξέταση συστήματος ελέγχου / διασφάλισης ποιότητας όσον αφορά 
εφαρμοζόμενους ΜΚΕ.

   Έλεγχος / Επαλήθευση διαδικασιών συγκόλλησης και προσόντων 
συγκολλητών.

  Ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δοκιμών σύμφωνα με ισχύοντες 
κώδικες, πρότυπα και προδιαγραφές.

  Καταγραφή και αναφορά αποτελεσμάτων ΜΚΕ.

Ζυγοστάθμιση από την AdMes, σας εξασφαλίζει:

  Ότι δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση του μηχανήματος.

  Γρήγορο και ακριβή εντοπισμό σημείων αζυγοσταθμίας.

  Μείωση του χρόνου παραμονής μηχανήματος εκτός λειτουργίας.

  Εξάλειψη λαθών κατά την άρμοση τού μηχανήματος.

  Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τη μεταφορά και τη ζυγοστάθμιση σε 
μηχανές ζυγοστάθμισης.

Οι ευθυγραμμίσεις που εκτελεί η AdMeS έχουν τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής:

  Σε όλο το νέο συνδεδεμένο εξοπλισμό.

  Μετά από γενική επισκευή του εξοπλισμού.

  Με την εμφάνιση κάποια δόνησης στο σώμα της μηχανής.

  Σε οποιοδήποτε αξονικό σύστημα.

προσφέροντας τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  Αύξηση της διαθεσιμότητας και της παραγωγικότητας του μηχανήματος.

  Αύξηση της διάρκειας ζωής των εδράνων.

  Βέλτιστη χρήση του εδράνου κύλισης.

  Ελαχιστοποίηση κινδύνου σοβαρών βλαβών σε όλο τον εξοπλισμό.

  Εξοικονόμηση ανταλλακτικών.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η προγνωστική συντήρηση 
μπορεί να εφαρμοστεί σε 
όλα τα περiστρεφόμενα 
μηχανήματα, είτε αυτά ενερ-
γούν αυτόνομα, είτε είναι 
ένα κομμάτι μιας σειράς 
μηχανημάτων μαζικής παρα-
γωγής.

  Ηλεκτροκινητήρες AC/DC

  Γεννήτριες

  Μηχανές

  Κιβώτια Ταχυτήτων

  Αεριοστρόβιλοι

  Ανεμογεννήτριες

  Αξονικά Συστήματα

  Ατμοστρόβιλοι

  Υπερπληρωτές

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Δεν απαιτείται η διακοπή λειτουργίας των 
μηχανημάτων.

 Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη 
λειτουργική κατάσταση μηχανημάτων.

 Μη καταστροφικός έλεγχος.

 Διατηρεί τη βέλτιστη διαθεσιμότητα.

 Εξασφαλίζει τη διαχείριση ρίσκου 
απρόβλεπτης βλάβης.

 Αυξάνει την απόδοση και την αξιοπιστία.

 Μειώνει τις δευτερογενείς βλάβες.

 Μειώνει το κόστος συντήρησης (70%-90%).

 Μειώνει το κόστος επισκευής (70%-90%).

 Μειώνει τα αποθεματικά των ανταλλακτικών.

 Επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των 
μηχανημάτων.

 Αυξάνει την αξιοπιστία της εγκατάστασης.

 Αυξάνει την υγεία και την ασφάλεια του 
προσωπικού.

 Υποδεικνύει τον τρόπο αποφυγής μελλοντικής 
βλάβης.

προβλεπτική συντήρηση CBM μη καταστροφικός έλεγχος (μκε)

ζυγοστάθμιση ευθυγράμμιση

Χρήση εξειδικευμένων μετασχηματισμών ψηφιακού σήματος 
για την ανάλυση / επίλυση περίπλοκων προβλημάτων.

Η εκπόνηση μελετών γίνεται με τη χρήση 
εξειδικευμένων υπολογιστικών προγραμμάτων.

Η AdMeS χρησιμοποιεί σύγχρονες συσκευές ευθυγράμμισης 
με χρήση laser.

Η ΑdMeS εφαρμόζει την επιτόπια ζυγοστάθμιση με χρήση 
δίσκου ο οποίος αποτελεί κατοχυρωμένη πατέντα της, 

μειώνοντας χρόνο και κόστος.
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