De onderhoudsservice
van Daikin

De zekerheid van specialistische kennis en expertise van de fabrikant
Koudwatermachines, luchtbehandelingskasten, airconditioning-,
verwarmings- en koel-/vriessystemen; Daikin is niet alleen leverancier,
we bieden ook een gepaste onderhoudsservice. Want met goed
onderhoud verlengt u de levensduur van uw installatie en vermin
dert u de exploitatiekosten. Onze hoog gekwalificeerde specialisten,
helpdeskmedewerkers en service engineers hebben hun opleiding
direct in de fabriek gevolgd. Daardoor zijn ze als geen ander op de
hoogte van de techniek achter onze producten. Als u wilt, houden
zij uw installaties 24/7 in de gaten.

Het belang van goed onderhoud betekent:
›	een efficiënter systeem waardoor uw operationele kosten
lager zijn
›	een langere levensduur van de installatie(s) en dus lagere
investeringen
›	een lager veiligheidsrisico zodat u voldoet aan de weten regelgeving

Drie onderhoudspakketten

›› Inspectie

Daikin biedt een breed pakket aan klimaatoplossingen en -technologieën. Daardoor hebben we veel technische kennis en expertise in
huis. Onze onderhoudsservice is gestroomlijnd met onze producten
en flexibel inzetbaar. U kunt kiezen uit drie onderhoudspakketten
met meer of juist wat minder ondersteuning. Voor alle installaties
hebben we een passende oplossing.


Dankzij de periodieke basisinspectie voldoet u altijd aan de laatste
eisen op het gebied van Europese wet- en regelgeving.

›› Preventief
Met meet- en adviesrapportages krijgt u inzicht in uw installatie.
Dankzij preventief onderhoud heeft uw installatie minimaal uitval.
Onze service engineers staan klaar om onverwachte noodreparaties
direct uit te voeren.

›› All-in
Uw installatie wordt 24/7 gemonitord. Het systeem geeft eventuele
storingen direct aan ons door. U komt nooit voor onverwachte
kosten te staan; alle reparaties zijn gedekt.

Uit welke pakketten kunt u kiezen?
Wat bieden wij?

- Inspectie
- Functionele controle van machine
- Responstijd 5 dagen p/w binnen 24 uur
- Reiniging
- Olie vulling controle*
- Functiecontrole van componenten*
- Uitlezen historie op controller
- Werking van beveiliging testen*
- Responstijd 7 dagen p/w binnen 8 uur
- Olie analyse*
- Reparatie onder garantie
onderdelen
arbeid
- Optimization monitoring pakket

controle volgens F-gas verordening
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Wat krijgt de klant?
- Rapportage (werkbon) t.b.v. logboek
- Meetrapport
- Adviesrapportage (installatie)
- Optimalisatie rapport (energie)
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Optioneel
- Chemisch reinigen condensor
- Olie analyse*
- Snellere responstijd
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* machine afhankelijk

Tarieven

op aanvraag

Breed inzetbaar
Wij zien uw installaties graag onder optimale condities werken.
Ook als deze niet van Daikin zijn.
Heeft u installaties van een andere fabrikant? Geen probleem.
Onze gespecialiseerde service engineers kunnen ook deze installaties
inspecteren en (preventief ) onderhouden.

Meer weten?
Wilt u gebruikmaken van onze onderhouds
programma’s? Of heeft u nog vragen?
Stuur dan een e-mail naar service@daikin.nl,
bel 088 324 54 90 of ga naar daikin.nl/service.
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Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent
certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP),
luchtbehandelingskasten (AHU), ventilatorconvectoren
(FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF).
Controleer de geldigheid van het certificaat online via
www.eurovent-certification.com of www.certiflash.com
Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en houdt geen
bindend aanbod vanwege Daikin Europe N.V. in.
Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze flyer met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete
of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald
gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid
af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of
de interpretatie van deze folder. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Europe N.V.

