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Eksport od 1956 roku
Rozwój dzięki innowacjom
Innowacyjne systemy chłodzenia firmy KOMA zapewniają efektywne,
ale przede wszystkim ekonomiczne procesy produkcyjjne. Rosnące
koszty eksploatacyjne i coraz bardziej rygorystyczne normy higieny stały
się nieustannym wyzwaniem. Współczesne, bardzo wysokie wymagania
dotyczące jakości i standardów higieny są zgodne z systemami KOMA i
pomagają osiągnąć wymogi higieniczne, poprawić wyniki oraz obniżyć
koszty energii i eksploatacji. Dzięki naszym systemom gwarantujemy jakość
produktów końcowych. W wyniku intensywnej współpracy z naszymi
klientami, możemy w praktyce wykorzystać wiedzę i doświadczenie. Na
całym świecie uznane i wiodące firmy każdego dnia czerpią korzyści z
instalacji i systemów KOMA.

Nieustannie pracujemy nad udoskonaleniem konstrukcji
naszych systemów. W tym celu mamy niezależny dział rozwoju z centrum technicznym, zajmujący się testowaniem nowych
rozwiązań przed wprowadzeniem ich na rynek. Nasi klienci
oczekują najwyższych standardów w kwestii jakości usług
KOMA. Naszym zamiarem jest zaspokojenie tych wymagań
każdego dnia, abyśmy mogli wspólnie osiągnąć sukces.
Systemy i instalacje KOMA używane są na całym świecie - na
każdym kontynencie. Wraz z hasłem “Ś
wiat to nasze miejsce
pracy”czekamy na przyszłość z całkowitą pewnością siebie.

Otwarcie w 1938 roku
KOMA - Koeltechnische Onderneming Mathieu Aarts
K OMA to rodzinna firma posiadająca holenderskie korzenie,
działająca w branży produkcji maszyn i urządzeń od 1938
roku. Podstawą jej działalności jest produkcja systemów
chłodniczych, projektowanych i instalowanych na zamówienie.
Szczególna wiedza firmy dotyczy również najistotniejszych
warunków - temperatury, objętości powietrza i wilgotności
względnej - wewnętrznie określanych jako formuła TLR.

Odnalezienie idealnego balansu pomiędzy tymi trzema czynnikami sprawia, że wszystkie systemy K OMA zapewniają
zrównoważone warunki chłodzenia i garowania, zarówno dla ryb,
mięsa, owoców, warzyw, pizzy, leków, sera, produktów gastronomicznych czy piekarniczych. K OMA oferuje rozwiązania
dostosowane do wszystkich wyżej wymienionych produktów.
Podobny sposób myślenia, inspirowanie i zorientowanie na
Klienta to motto firmy K OMA od momentu powstania.

Oddziały na całym świecie
KOMA zarządza oddziałami na całym świecie: w Niemczech, we Włoszech, Japonii, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach
Arabskich, Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii. Wszyscy nasi pracownicy przechodzą intensywne i regularne szkolenia w
siedzibie w Roermond w Holandii, aby być na bieżąco w szybko zmieniającym się świecie systemów chłodniczych.

Znamy się na chłodzeniu
KOMA - ogólnoświatowy partner
W świecie produkcji żywności wszystko opiera się na smaku.
KOMA uważa za istotne nie tylko możliwości chłodzenia, ale
także to, w jaki sposób można je zintegrować z procesami
produkcyjnymi. W jaki sposób technologia łączy się ze
smakiem?

W jaki sposób można zagwarantować maksymalną elastyczność
w procesie produkcji i jaka jest najwyższa możliwa
efektywność kosztowa przy największych oszczędnościach?
KOMA nieustannie poszukuje innowacji. Sam sukces nie jest
dla nas wystarczający. Chcemy również odgrywać wiodącą rolę
w technologii przechowywania.

Mrożenie szokowe,
przechowywanie, garowanie
Wy dajne s ystemy c hłodzące
Dzisiaj i w przyszłości przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstem spożywczym będą jeszcze bardziej rygorystycznie sprawdzać
zgodność urządzeń ze standardami higieny. Nawet obecnie
temperatura musi być zarejestrowana, a jej autentyczność
potwierdzona. Standardy K OMA zapewniają to w nowych systemach. Dokumentacja wykonywana jest automatycznie.
K OMA zajmuje się produkcją i rozwojem systemów chłodniczych od dawna, nie tylko od momentu, kiedy władze organizacji zajmujących się branżą spożywczą, zaczęły publicznie
skarżyć się na higienę w niektórych przedsiębiorstwach.
Myśleć wraz z klientem i inspirować go, zamiast kroczyć
utartymi ścieżkami - to motto firmy K OMA od momentu
założenia w 1938 roku. Wzrost kosztów operacyjnych i coraz
bardziej rygorystyczne standardy higieny są nieustannym
wyzwaniem w branży piekarniczej. Współczesne, niezwykle
wysokie wymagania dotyczące jakości i standardów higieny,
zgodne z systemami K O MA , pozwalają osiągnąć
normy higieny, poprawić jakość i obniżyć koszty energii.

K OMA montuje drzwi w obudowie, dzięki czemu oferuje higienicznie czyste rozwiązanie, rezygnując tym samym z konwencjonalnych, niehigienicznych uszczelnień, stosowanych na rynku.
Aktualnie K OMA oferuje w standardzie urządzenia wykonane ze
stali nierdzewnej, z zabezpieczeniami przeciw uderzeniom oraz
specjalne uszczelki, chroniące przed zagnieżdżeniem się szkodników. Urządzenia zaprojektowane są tak, aby nie było w nich
kątów, w których gromadzi się brud, a ściany można wyczyścić
za pomocą wilgotnej ścierki. Istotne są również takie elementy,
jak ściany ciśnieniowe możliwe do zdjęcia bez użycia narzędzi,
zdejmowane wentylatory, zdejmowane wanny, podłączenia,
cykle czyszczenia wanny zapisywane w komputerowym systemie
sterowania.
Kolejne strony to wprowadzenie do naszego asortymentu. W
przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości,
zawsze jesteśmy do dyspozycji. Przedstawiciel odpowiedzialny
za dany obszar zawsze gotowy jest do spotkania.

Scan QR code and
view Industrial Blast
Freezer video:

Przemysłowa mroźnia szokowa
Tunel mroźni szokowej z licencjonowanymi specjalnymi parownikami sufitowymi (-18°C/-38°C)
Solidna konstrukcja, maksymalna moc chłodzenia, innowacyjna konstrukcja parownika i
inteligentne zarządzanie przepływem powietrza - to podstawy wydajnej mroźni szokowej.
Wysoka wydajność - do 800 kg/godz. nie stanowi problemu. Dzięki parownikom sufitowym
ze skośnymi silnikami wentylatorów, produkowanymi wyłącznie dla firmy KOMA,
urządzenie nie zajmuje dużo przestrzeni - system może więc być idealnie zintegrowany z
istniejącą linią produkcyjną.

Jednym z zadań jest opracowanie systemów łatwych do
czyszczenia i - jeśli to możliwe - takich,
które nie mają żadnych obszarów łapiących brud lub kurz.

OPIS SYSTEMU

Pr zemysłowa m roźn ia s zokowa

M r o ź n ia K T T B lizzard

Komory do przechowywania
produktów głeboko mrożonych

Un iwersalne k omory do
p rzechowywania

•
•
•
•
•
•
•

Przelotowy system mrożenia szokowego
Licencjonowane specjalne parowniki ze skośnymi silnikami wentylatorów
Idealne proporcje między zajmowanym miejscem a wydajnością chłodzenia
Obwód chłodzenia zgody z surowymi standardami STEK firmy KOMA
Komputerowy system sterowania KControl
Zdalny monitoring
Opcjonalnie z punktami zamarzania KDS i funkcją timera

OPCJE

NRE ochrona przed
hałasem

System transportu wózków

WYPOSAŻENIE

W p ełni a utomatyczna
k omora Re cove ry®

W p ełni a utomatyczna
k omora do g arowania

Ga rownia

Je dnostki łączone

•
•
•
•

Izolacja 12/16 cm PU
Masywna 3 mm podstawa o kształcie wanny ze stali nierdzewnej
System dopływu powietrza ze stali nierdzewnej
Stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz
Ruchome wentylatory

KDS punkt zamarzania

Scan QR code and
view KTT Blizzard
video:

Scan QR code and
view deep freeze
cells video:

KTT Blizzard

Jednostki do przechowywania produktów głeboko mrożonych

T unel m rożenia s zokowego ze s tojącymi p arownikami (-18°C/- 38°C)

Do produktów pakowanych, niezapakowanych lub wstępnie mrożonych (-18°C/-28°C)

Solidna konstrukcja, maksymalna moc chłodzenia, innowacyjna konstrukcja parownika
i inteligentne zarządzanie przepływem powietrza - to cechy potężnej mroźni szokowej
typu B lizzard. Pojemność przechowywania również przeznaczona jest do dużych ilości
produktów, ze stojącym parownikiem o dużej powierzchni i dużymi odstępami pomiędzy lamelami. Podczas procesu tworzenia i produkcji, największa możliwa wielkość
została połączona z nromami higieny, takimi jak łatwość dostępu i opcje czyszczenia.

UVD bez zarządzania
przepływem powietrza
Produkty zamrażane są do rdzenia, co
zwiększa ich jakość. Ze względu na swoją
konstrukcję bez kontroli przepływu
powietrza, komora głębokiego mrożenia
UVD nie jest odpowiednia do przechowywania produktów niezapakowanych. Jest
natomiast znacznie bardziej odpowiednia do
przechowywania głęboko mrożonych kartonów lub palet ze wstępnie zamrożonymi
produktami.

O PIS SYSTEMU
•
•
•
•
•

Przelotowy system mrożenia szokowego
Stojący parownik o dużej wydajności do mrożenia szokowego

UVR z regulacją przepływu
powietrza przez krótką ścianę
ciśnieniową
W przeciwieństwie do UVD, komora UVR
zaopatrzona jest w system sufitowy i krótką
ścianę ciśnieniową do regulacji przepływu
powietrza. Dzięki temu produkty nie są
wystawione na niekontrolowany strumień
powietrza. W związku z tym komora UVR
może być również stosowana do
krótkotrwałego przechowywania świeżych
produktów.

Dzięki systemowi sufitowemu i długiej
ścianie ciśnieniowej, komora RDV pozwala
na prachowywanie świeżych produktów
nawet do ośmiu dni. Dzięki swojej konstrukcji z długą ścianą ciśnieniową, a tym
samym pośrednim zarządzaniem przepływem powietrza, produkty nie są narażone
na niekontrolowany strumień powietrza. W
rezultacie produkty są chronione przed
niepożądaną wilgocią lub wysuszeniem.

Obwód chłodzenia zgodny z rygorystycznymi standardami STEK
Komputerowy system sterowania K OMA KCo ntrol
Zdalny m onitoring

Inteligentne zarządzanie przepływem powietrza

OPIS SYSTEMU
W YPOSAŻENIE
•
•
•
•
•

RDV z regulacją przepływu powie
trza przez długą ścianę ciśnieniową

OPCJE

Izolacja 12/16 cm PU
•
Masywna 3 mm podstawa o kształcie wanny ze stali nierdzewnej •
System dopływu powietrza ze stali nierdzewnej
•
Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz
•
Ochrona przed uderzeniami za zewnątrz i wewnątrz
•
•

Dźwiękoszczelna obudowa NRE
System transportu wózków KRC Ra ckCo mmander
Wizualne i dźwiękowe urządzenia alarmowe
Wbudowany w podłogę wylot dla skroplin
Elektryczne drzwi przesuwne
Ochronne ogrzewanie glikolem poniżej punktu zamarzania

•
•
•
•

Wydajne parowniki i sprężarki
Komputerowy system sterowania KOMA KControl
Zdalny monitoring
Wytrzymałe, energooszczędne oświetlenie LED

OPCJE
•
•
•
•
•

Drzwi wahadłowe lub kurtyna powietrzna KOMA
Ochronne ogrzewanie glikolem poniżej punktu zamarzania
Dźwiękoszczelność NRE
KDS punkt zamarzania i funkcja timera
Z systemem oddzielania wózków

Scan QR code and
view raw material
storage units video:

Komory do przechowywania surowców
Un iwersalny system przechowywania i chłodzenia (+2°C/+8°C)
Komory do przechowywania i mrożenia K OMA produkowane są z wysokiej jakości paneli
K OMA, wbudowanych i oddanych do użytku w zakładzie klienta przez wyszkolonych
inżynierów K OMA. Systemy mogą być zaprojektowane jako chłodnie na surowce (głównie
klimat suchy) lub jako komory do przechowywanie śmietany (głównie klimat wilgotny),
dzięki czemu zawsze zapewniają odpowiednie warunki, a produkty nie tracą smaku oraz
jakości w czasie przechowywania. Opcjonalnie systemy mogą być dostarczane z
systemem sufitowym, ścianą ciśnieniową lub ogrzewaniem.

O PIS SYSTEMU
•
•
•
•
•

Wydajne parowniki i sprężarki
Komputerowy system sterowania KOMA KCo ntrol
Zdalny m onitoring
Dźwiękoszczelność NRE dostępna jako opcja
Oświetlenie zgodne z normami higieny może być używane
opcjonalnie w celu zapobiegania powstawaniu pleśni
• Wydajne, energooszczędne oświetlenie LED

Recovery®
Wszystko, czego potrzebuje nowoczesna piekarnia (-20°C/+15°C)
Systemy KOMA Recovery® gwarantują trwałość produktu, zapewniając czas kondensacji i
garowania, przy odpowiedniej wilgotności. KOMA Re cove ry ® zapewnia możliwość
poruszania się po każdej krzywej, dzięki czemu odpowiada wymaganiom produktu.

OPIS SYSTEMU

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktywna wilgotność
Wydajne parowniki i sprężarki
Obieg chłodzenia zgodny z rygorystycznymi normami dotyczącymi szczelności
Specjalny system dopływu powietrza, zapobiegający odwadnianiu
Zasada wewnętrznego parowania (brak zewnętrznego urządzenia)
Komputerowy system sterowania KOMA KControl z funkcją programowania tygodniowego
Zdalny m onitoring
Wydajne, energooszczędne oświetlenie LED
Opcjonalne opóźnione garowanie (-20℃/+20℃)

Komora KOMA Recovery ® zapewnia możliwość garowania,
zależnie od kolejności programowania, przez bardzo długi czas,
zmiennie, zależnie od potrzeb punktów sprzedaży. Duża
powierzchnia parownika, zarządzanie przepływem powietrza dzięki podwieszanym sufitom i ścianie ciśnieniowej ze stali
nierdzewnej, sterowanie komputerowe KOMA KControl, aktywne nawilżanie zgodne z zasadą odparowywania oraz
perfekcyjnie zaprojektowana moc chłodzenia,, zapewniają
doskonałą powtarzalność, połysk, kolor, kruchą skórkę, a także
zapach i smak - w każdym momencie, każdego dnia.

Ochrona przed warunkami
atmosferycznymi

Są to niezrównane cechy produktów KOMA Re cove r y ®,
które spodobają się Klientom.
Dzięki odpowiedniej mocy chłodzenia, delikatnemu sterowaniu
przepływem powietrza i opcji odszraniania parownika, kiedy to
konieczne, każdy system Recovery® może być używany również
jako komora do przechowywania głęboko mrożonych wyrobów
cukierniczych.

Scan QR code and
view fully automatic
conditioning unit video:

Scan QR code and view
conditioning area video:

Automatyczna komora do kondycjonowania

Garownia

CDS SunR iser: Ko ndycjonowanie c iast (-20°C/+35°C)

CA: Ga rownia z o pcją n eutralizacji c hłodzenia lub b ez

Kluczowe znaczenie dla wysokiej jakości produktów z komory CDS SunR iser mają konstrukcja i techniczne elementy systemu. Poza typową potężną konstrukcją KOMA należy
zwrócić uwagę na następujące cechy techniczne: parownik zapewniający ochronę przed
kwasami, nawilżanie (higieniczne, wyjmowane do czyszczenia) do kontroli wilgotności
w komorze, w całym systemie, szerokie uszczelnienie drzwi KOMA, zapobiegające
powstawaniu pleśni, tylna ściana ze stali nierdzewnej, zapewniające równomierne rozprzestrzenianie powietrza w celu wyeliminowania zabrudzeń i wysychania produktów.

Komora KOMA C A zapewnia wymaganą temperaturę i wilgotność powietrza dzięki systemowi nawilżania z regulacją
temperatury. Tylko w tej komorze pieczywo ma szansę odpowiednio garować. Kontr-chłodzenie oznacza, że temperatura
otoczenia jest neutralizowana. Przykład: w temperaturze otoczenia +40°C, żądaną temperaturę w C A +30°C osiąga się
dzięki neutralizacji chłodzenia. Neutralizacja chłodzenia pozwala systemowi kontroli nie tylko na podgrzanie
temperatury, ale również można ją dokładnie wyrównać. W zależności od mocy chłodzenia można również
wybrać fazę chłodzenia. Opcjonalna jednostka podgrzewania wody umożliwia znaczne oszczędności energii.
Nawilżanie

OPIS SYSTEMU
Oddzielne wentylatory promieniowe o regulowanej prędkości
• Komputerowy system sterowania KOMA KCo ntrol
•
•
•
•
•
•

Zdalny m onitoring
Wewnętrzny system parowania (brak zewnętrznego urządzenia)
Parownik na całej długości komory, z powłoką ochronną
Specjalny parownik do bardzo dużych powierzchni o dużej przepustowości powietrza
Wydajne i energooszczędne oświetlenie LED

WYPOSAŻENIE

Ochrona przed uderzeniem

OPCJE

• Izolacja 8/12 cm PU
• Masywna 3 mm podstawa o kształcie wanny ze stali nierdzewnej
• Możliwa do zdjęcia i regulowana ściana ciśnieniowa ze stali nierdzewnej
• Wnętrze ze stali nierdzewnej
• Ochrona przed uderzeniami wewnątrz i panel kontrolny w
drzwiach

•
•
•
•
•

Bez n eutralizacji c hłodzenia

Sł aba neutralizacja chłodzenia

Mocna neutralizacja chłodzenia

Elementy takie jak w przypadku
automatycznej komory do kondycjonowania CDS SunR iser (bez parownika,
kondensatora). Zastosowanie: kondycjonowanie otwartych produktów powyżej temperatury zewnętrznej (kontrola
tylko poprzez włączenie lub wyłączenie
ogrzewania i nawilżania (+30°C/+35°C).

Elementy takie jak w przypadku automatycznej komory do kondycjonowania
CDS SunR iser (z mniejszą wydajnością
chłodzenia - mały parownik, kondensator). Zastosowanie: kondycjonowanie
otwartych produktów z opcją neutralizacji chłodzenia (zwykle +20°C/+35°C).

Elementy takie jak w przypadku automatycznej komory do kondycjonowania
CDS SunRiser (z większą wydajnością
chłodzenia). Zastosowanie: kondycjonowanie otwartych produktów z opcją neutralizacji chłodzenia (zwykle +5°C/+35°C).

OPIS SYSTEMU
Dźwiękoszczelna obudowa NRE
Oddzielny kondensator
Ochrona przeciw uderzeniami na zewnątrz
Rejestry glikolu oszczędzają koszty na energię elektryczną
Przedłużony próg drzwi

•
•
•
•
•

Komputerowy system sterowania KOMA KControl
Zdalny monitoring
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Wydajne i energooszczędne oświetlenie LED
Możliwa do usunięcia i regulowana ściana doprowadzająca powietrze ze stali nierdzewnej

Jednostki łączone
Idealne planowanie - nowoczesne jednostki łączone
Obecnie, w dziedzinie procesów produkcyjnych, wymagania stawiane w stosunku do
systemów chłodzenia są bardzo wysokie. Planowanie chłodzenia musi być dostosowane do procesu produkcji. Kombinacje K OMA, które oferują przestrzenie o różnych zakresach temperatur w bloku jednostkowym, stawiają wysokie wymagania pracownikom serwisu, kierownikom projektów oraz zespołom instalacyjnym, a także
wymagają dokładności w planowaniu i wdrażaniu.

Scan QR code and
view combination
cells video:

Mrożenie szokowe, przechowywanie,
kondycjonowanie
Idealne wykorzystanie przestrzeni, dostosowane do potrzeb Klienta
Dzięki tunelowi mroźniczemu KOMA Przemysłowa Mroźnia Szokowa
(-18°C/-38°C), produkty wprowadzane są do komory do przechowywania
produktów głęboko mrożonych (-18°C/-28°C), a stamtąd do automatycznej komory kondycjonowania C D S SunR iser (-20°C/
+35°C) lub komory Re cove r y / (S l ow) Re cove r y (-20°C/+20°C).
W łączonych komorach KOMA zapewniony jest również
standardowy zakres chłodzenia (+2°C/+8°C).

Porozmawiaj z nami
Pomożemy w kwestii projektu i dostarczymy indywidualne rozwiązania
Nasi specjaliści przeanalizują istniejące procesy produkcyjne i
zaproponują rozwiązania chłodzące, dostosowane do potrzeb. Ochronne systemy grzewcze, które działają neutralnie
w kwestii energii, poprzez ciepło utracone przez jednostki
chłodzące, wymienniki ciepła w maszynach chłodniczych,

centralizacja agregatów chłodniczych, instalowanie
kondensatorów na dachu i poziom ciśnienia dźwięku - to
tylko niektóre z tematów, które muszą być uwzględnione
przy planowaniu systemu chłodzenia.

Monitoring
Korzyści dotyczące jakości i kosztów
Co oznacza monitoring 24/7?
• Nasi pracownicy kontrolują Twój sprzęt w dzień i w
nocy: kontrola jakośi 24/7 !
• Zminimalizowane ryzyko strat i przestojów
produkcyjnych
• Dzięki szybkiej interwencji zapewniona jest jakość
produktu

Oprogramowanie
Przekonaj się o naszych najnowocześniejszych systemach sterowania
W 2006 roku KOMA otrzymała zasłużone nagrody za nowo
opracowany system sterowania Sunriser z ekranem
dotykowym AT (Advanced Technology), ustanawiając w ten
sposób standardy dotyczące systemów chłodzenia. Jak
wiadomo, stanie w miejscu oznacza cofanie się, dlatego
systemy sterowania były nieustannie ulepszane.

W 2012 roku K OMA zdecydowała się na modernizację
sprawdzonego systemu Sunriser, ponieważ osiągnął on swoje granice jako system AT. Nowy komputerowy system
sterowania KOMA KControl został opracowany przez dział
zajmujący się sprzętem i oprogramowaniem i będzie stale
rozwijany, aby sprostać wymaganiom klientów.

•K iedy pojawia się zagrożenie (np. otwarte drzwi) nasi
pracownicy szybko zareagują, aby zapobiec utracie
produktów i dodatkowym kosztom.
•Po moc w zarządzaniu systemami i pomoc ekspertów w
zakresie garowania i optymalizacji zużycia energii.

Nasz serwis
Obsługa prewencyjna lub kompleksowa
Kontrakt KOMA JB gwarantuje niezbędną coroczną konserwację urządzeń. Specjaliści firmy KOMA dbają o to, by
urządzenia pozostawały w najlepszym stanie i spełniały
wymogi prawne.
W przypadku kompleksowej umowy serwisowej zapewniona jest optymalna kontrola kosztów. Opłaty i
godziny pracy inżynierów są pokryte za cały rok. Przy
wyborze umowy serwisowej klienci otrzymują także
atrakcyjne zniżki na części zamienne i materiały.

Części zamienne
Oryginalne części KOMA dostępne od ręki
Ekran dotykowy - nowy wielofunkcyjny system sterowania KOMA
Nasze oprogramowanie oferuje szereg opcji rejestracji krzywych
temperatury i analizy danych. Forma graficzna lub tabelaryczna
i rejestracja temperatury spełniają wymogi ustawowe
(dokumentacja HACCP i wymogi związane z zachowaniem zapisu).

System sterowania może być obsługiwany bezpośrednio z
systemem lub pośrednio za pomocą smartfonu, tabletu lub
oddzielnego komputera. Jeden lub wiele systemów sterowania,
połączenie z istniejącym systemem - wszystko jest możliwe.

Pracownicy naszego serwisu doradzą w kwestii wyboru i
dostawy oryginalnych części zamiennych KOMA . KOMA
dysponuje dużym magazynem części, które szybko
pomogą w razie awarii.

Nasze usługi obejmują także doradztwo i dostawę rekomendowanych części zamiennych na własny magazyn klienta.
Zwiększa to niezawodność firmy i zapobiega niepotrzebnym
kosztom i stracie czasu w nagłych przypadkach.
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