
Zumtobel Lighting Services

 Maintenance ONLITE Goud

    

Naast de jaarlijkse controle van uw veiligheidsverlichtingsinstallaties 

volgens de relevante norm houdt het Maintenance ONLITE Goud 

onderhoudscontract ook een controle van alle veiligheids- en 

vluchtwegarmaturen in. Andere voordelen zijn kortingen op wissel-

stukken en systeemopleidingen. 

 Maintenance ONLITE Zilver

 

Maintenance ONLITE Zilver geeft u de zekerheid dat de voorge-

schreven jaarlijkse controle van uw veiligheidsverlichtingsinstallatie 

normconform wordt uitgevoerd. Regelmatige controles kunnen  

dure gevolgkosten voorkomen. 

MaINTENaNcE ONLITE Goud Zilver

Maintenance ONLITE 
Onderhoudscontracten voor uw veiligheidsverlichting

De tabel geeft in een oogopslag alle informatie over de serviceprestaties en privileges die verbonden zijn aan de Zumtobel onderhoudscon-

tracten ONLITE Maintenance Goud en ONLITE Maintenance Zilver. De omvang van ONLITE Maintenance is gebaseerd op de veiligheidsver-

lichtingsnorm EN 50172 en op andere nationale normen en wordt aangevuld met taken die voor het onderhoud van veiligheidsverlichtingsin-

stallaties relevant zijn. Alle prestaties en het aantal interventies en uren hebben betrekking op een periode van één jaar. Gedetailleerde 

algemene voorwaarden vindt u bij de informatie over de ONLITE Maintenance onderhoudscontracten op onze website.

SB128 

eBox, CPS, LPS

Substations voor armatuurcontrole ter plaatse (geldt enkel voor het pakket Goud)

Art. nr. 22 068 090 

Art. nr. 22 068 091

Art. nr. 22 068 088 

Art. nr. 22 068 089 

Serviceprestaties

Directe toegang tot lokale Zumtobel hotline 

Exclusieve toegang tot productgerichte Knowledge Base  

Zumtobel serviceboekje met logboek 

Voorrang bij de bewerking 

 

Naleving van wettelijke voorschriften en preventieve serviceprestaties

Proactieve termijnplanning voor het jaarlijks onderhoud 

Jaarlijkse onderhoud van de centrale installatie 

Visuele controle van de veiligheidsarmaturen inclusief documentatie

 

Privileges

Bijzondere voorwaarden voor wisselstukken van Zumtobel a) 

Bijzondere voorwaarden voor standaard uurloon en verplaatsingskosten 
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• Geeft aan dat de prestatie volgens de bepalingen van het contract inbegrepen is.
a) Korting op gedefinieerde wisselstukken, uitgezonderd aan slijtage onderhevige onderdelen (accu's, enz.) en op maat gemaakte onderdelen resp. producten

Op verzoek en na een desbetreffende overeenkomst met de klant kan het verhelpen van eventuele defecten die ter plaatse kunnen worden hersteld, aan het in dit contract 
vermelde voorkeurtarief gebeuren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te verzekeren dat door onderhouds- of herstellingswerken de garantievoorwaarden van de 
monteurs of andere derden niet worden overtreden. Eventuele hardwarekosten vallen buiten het aanbod en worden apart verrekend.
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Maintenance ONLITE 
Onderhoudscontracten voor uw veiligheidsverlichting

MaINTENaNcE ONLITE Goud Zilver

Naleving van wettelijke voorschriften en preventief onderhoud

Uitvoering van functietest 

Uitvoering van bedrijfsduurtest 

Nazicht en uittesten van schakellogica 

Software-updates wanneer nodig 

Beveiliging van gegevens en instellingen 

Aanpassing van Zumtobel installatiedocumentatie wanneer nodig 

Analyse en opstarten van herstelmaatregelen 

Bijhouden van serviceboekje 

Ondertekend keuringsattest 

Instructies voor de Facility Manager 

Controle van de uitgetekende vluchtwegen

 

aanvullende maatregelen voor eBox, cPS en LPS

Optische controle van de inkomende en uitgaande ventilatieopeningen 

Meten en registreren van omgevingstemperaturen 

Controle van batterijpoolaansluitingen 

Meten en registreren van batterijkarakteristieken 

Ijken van uitgangsschakelkringen

 

Visuele controle van veiligheidsarmaturen inclusief documentatie

Functionele controle van veiligheids- en vluchtwegarmaturen 

Controle op mechanische beschadiging 

Controle van veiligheids- en vluchtwegarmaturen op volledigheid 

en montageplaats (conform installatiedocumentatie) 

Controle van veiligheids- en vluchtwegarmaturen op zichtbaarheid 

en richtingsaanduiding (conform installatiedocumentatie)

Voor deze ONLITE Maintenance contracten gelden onze algemene servicevoorwaarden. Voor hardware en software gelden de algemene handelsvoorwaarden van Zumtobel. 
Wijzigingen aan deze specificatie blijven voorbehouden.
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http://www.zumtobel.nl/04946501

