Serviços & Atualizações
Nossos experientes engenheiros e técnicos fornecem serviços
e treinamento para operar seus sistemas e instrumentação.
Nós também atualizamos seus sistemas de acordo com o
envelhecimento das plataformas, como também quando os
regulamentos ambientais mudam e a tecnologia progride.
Sistemas de Serviço e Manutenção
Nosso time de técnicos de serviço está pronto para prover
assistência na manutenção de seus sistemas de instrumentação.
Nossos serviços incluem:
•

Visitas anuais na localidade para conduzir diagnósticos de
desempenho e realizar manutenção, auxiliando a prevenção
contra reparos de alto custo e períodos ociosos do sistema.

•

Viagens aceleradas com engenheiros de campo e técnicos
bem treinados para solucionar problemas, reparar, e trazer seu
sistema de volta ao total desempenho.

•

Treinamento para que seu time de operações sejam treinados e tenham conhecimento de nossos sistemas. Nós oferecemos aulas nos escritórios de nossos clientes, em instalações
marinhas, ou em qualquer um dos escritórios locais da BMT.

Atualizações de Sistemas de Monitoramento Marítimo
Nós compreendemos que seus requisitos para sistemas de
monitoramento marítimo podem mudar durante as diferentes
fases de um projeto. A BMT já atualizou muitos dos mais de 40
sistemas de monitoramento marítimo que originalmente instalou
em plataformas marítimas de produção mundialmente.
As atualizações tem variado desde o acréscimo de alguns
sensores novos ou canais de dados à substituição completa de
computadores e programas antigos e antiquados. Nós também
consolidamos diversos conjuntos de sensores e múltiplos sistemas
de aquisição de dados para colocar os dados marinhos de importância dentro de um só sistema numa base de tempo comum.
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