SERVICE

EN DIENSTEN

Naast alle in deze catalogus vermelde producten kunt u ook op ons rekenen voor het leveren
van alle mogelijke service en diensten op het gebied van compressoren en persluchttechniek.

ONDERHOUD

EN SERVICE

Wij bieden een 24 uurs service met regionaal opererende onderhouds- en servicemonteurs.
Ons werkgebied strekt zich uit tot heel Nederland, Vlaanderen en over de grens in Duitsland.
De in compressortechniek opgeleide monteurs beschikken over volledig ingerichte
servicewagens en kunnen mobiele compressoren inzetten tijdens het onderhoud om stilstand
te voorkomen.
Om verzekerd te zijn van tijdig en kundig onderhoud en om de kans op storingsuitval te
minimaliseren, is het aan te raden een onderhoudsabonnement of overeenkomst met ons af te
sluiten.
U kunt hiervoor kiezen uit verschillende vormen:

STANDAARD

ONDERHOUDSOVEREENKOMST

Met een Standaard onderhoudsovereenkomst bent u verzekerd van tijdig onderhoud, inspectie
en 24 uurs service.
Uw compressorinstallatie wordt periodiek of afhankelijk van tellerstanden deskundig
onderhouden.
Door volgens fabrieksspecificaties het onderhoud aan de compressorinstallatie uit te voeren
wordt de bedrijfszekerheid enorm vergroot en zal een langere levensduur behaald worden.
Eventuele tussentijdse storingen worden binnen vooraf vastgestelde termijnen verholpen.
Indien noodzakelijk wordt er binnen 24 uur voor een vervangende compressor gezorgd.
Gebruikte onderdelen zijn niet inbegrepen.
VOORDELEN:
• Tijdig onderhoud en inspectie
• Betrouwbare compressorinstallatie, productiestilstand bijna uitgesloten
• De kosten van het onderhoud, inspectie en service staan vooraf vast
• 24 uurs service
• Vervangende compressor indien noodzakelijk.

OPTIMUM

ONDERHOUDSOVEREENKOMST

Bij een Optimum onderhoudsovereenkomst kunnen wij een geheel op maat gesneden
overeenkomst aanbieden.
Hierbij is het bijvoorbeeld mogelijk tijdens de gehele levensduur van de installatie een vaste
totaal prijs voor het onderhoud af te spreken, of de kosten gebaseerd op draaiuren.
Als uitgangspunt is een vaststaande persluchtkostprijs.
In deze vorm van overeenkomst is het tevens mogelijk de compressorinstallatie te leasen.
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INSTALLATIE
Naast de plaatsing, installatie en het bedrijfsgereed opleveren van een compressorinstallatie
kunnen wij ook de installatie van een persluchtringleiding voor u verzorgen.

PERSLUCHTMETINGEN
Om een goed advies uit te brengen is het onontbeerlijk om deze te onderbouwen met feiten.
Dit kan gaan over verbruik, verlies en kwaliteit
Efficiëntie en energieverbruik zijn belangrijke aspecten bij een compressorinstallatie.
Van de totale kosten van een compressorinstallatie komt ongeveer 70 % voor rekening van
energieverbruik. (20% is investering en 10% is onderhoud)
Onze service afdeling beschikt over speciale meetapparatuur om bij persluchtinstallaties
diverse metingen te verrichten.

FLOWMETINGEN
Voor het verkrijgen van verbruiksgegevens is het soms van belang om metingen te verrichten
om meer inzicht te verkrijgen in de persluchtbehoefte en energieverbruik.
Een op het verbruik afgestemde compressorinstallatie voorkomt energieverspilling en komt de
investering ten goede.

ULTRASOON

LEKDETECTIE METING

Met ultrasone apparatuur kunnen lekkages in een
persluchtsysteem worden gelokaliseerd en verholpen.
Hierdoor is er geen onnodig persluchtverlies meer.

PERSLUCHTKWALITEIT

METING

Meting van de persluchtkwaliteit is van belang als er zeer hoge eisen aan perslucht worden
gesteld.
Hierbij wordt de perslucht onderzocht op de aanwezigheid van diverse schadelijke stoffen.
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