INDIENSTSTELLING en
ONDERHOUD

Inspecties en volledige controles
Nulpuntsbepaling en kalibratie door middel
van een ijkgas met certificaat
Opnieuw configureren van toestellen
Vervanging van defecte onderdelen
Afgifte van een interventierapport
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WIST U DAT?
Als een derde de regelingen of de bekabeling van uw
installatie wijzigt, moet hij de volledige verantwoordelijkheid voor de goede werking ervan opnemen.

Zowel rechtstreeks als via uw installateur of onderhoudsbedrijf is DALEMANS uw beste partner voor de indienststelling of het onderhoud van uw gasdetectiesysteem.
De door DALEMANS opgeleide technici garanderen u:
- een knowhow gebaseerd op hun permanent contact 		
met de dienst R&D van DALEMANS;
- een aanwezigheid over heel het grondgebied;
- een permanente bezorgdheid om kwaliteit en veiligheid;
- een aandachtig luisterend oor voor uw behoeften;
- een strikte planning.

CONTROLEPUNTEN VAN EEN INDIENSTSTELLING OF EEN ONDERHOUD
Indienststelling

Controle van een indienststelling verwezenlijkt door ons toedoen 		

Detectors

- Controle van de juiste plaatsing van de detectors
- Controle van de bekabeling, met name van het type en de lengte van de kabels
- Controle van de aansluiting
- Controle en/of regeling van de spanning
- Zo nodig nulpuntsregeling door middel van een neutraal gas met certificaat
- Regeling van de gevoeligheid door middel van een ijkgas met certificaat
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Voeding

Controle en/of regeling van de belangrijkste voedings-en de noodmodi

Relais

Controle van het omschakelen van het foutrelais en de alarmrelais

Leds en intern geluidssignaal

Controle van de inschakeling

Toereikendheid

Controle van de geschikte acties tussen het evenement
(fout of alarm) en de overeenkomstige toebehoren

Gekende toebehoren

Controle van de inschakeling (onderbreking automatische gasklep,
inschakeling van de geluidssignalen en de optische signalen, overdracht
branddectectiesignalen, uitschakeling van het elektrisch bord,
inschakeling van de ventilatie...)

•

Configuratie van het toestel

Controle en/of wijzigingen, met name van de alarmdrempels

•

Defecte onderdelen

Eventuele vervanging na aanvaarding van onze offerte 		

Onderhoudskalender

Plaatsing van een zelfklevende onderhoudskalender op de centrale

Rapportering

Overhandiging van een interventierapport voor «as built»-dossiers
of voor de verzekering
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ONDERHOUD

Bij een schadegeval zal uw verzekeraar of elke
bevoegde instantie de onderhoudsattesten van uw
installatie conform de voorschriften bij u kunnen
opvragen.
INDIENSTSTELLING

COMPETENTIES

Om de veiligheid en de performantie te garanderen dient
elke gasdetectieinstallatie geijkt en regelmatig onderhouden
te worden volgens de voorschriften van de fabrikant.
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Wij stellen u klassieke onderhoudscontracten voor:
een of meerdere inspecties ter plaatse per jaar tegen een
forfaitair tarief per prestatie. Wij plannen de data naargelang uw beschikbaarheden.

Maar wij bieden ook omniumcontracten met «totale
waarborg» aan. Wij komen tussenbeide telkens het nodig
is en vervangen al het defecte materiaal. Dit type contract
wordt forfaitair gefactureerd op jaarbasis.
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De inlichtingen in dit document zijn niet contractueel
en zijn onderhevig aan veranderingen.

TYPE CONTRACTEN

