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CSOMAGOK
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Szerviz- és Karbantartás
csomagok
Beépített tűzjelző rendszerek

A beépített tűzjelző rendszerek karbantartását
jogszabály teszi kötelezővé, mely szerint az
üzemeltetőnek gondoskodnia kell a berendezések
rendszeres felülvizsgálatáról, amely biztosítja a
berendezések folyamatos működését.

Csomagok:
Standard: Tartalmazza az évi két alkalommal végzett
felülvizsgálatot az OTSZ előírásainak megfelelően.

Standard Plus: Tartalmazza a standard csomag
szolgáltatásait az elkoszolódott érzékelők tisztításával a
karbantartások alkalmával

Full Service: Teljes felügyeletet biztosít, tartalmazza az
Full Service

Standard Plus csomag szolgáltatásait, 24 óra reakcióidőt
valamint a javítások munka- és kiszállási díját

Service

Standard Plus
Standard

Telefonos segítségnyújtás munkaidőben

●

●

●

Felülvizsgálat évi két alkalommal, az 9/2008 ÖTM rendelet alapján

●

●

●

12 hónap jótállás az utólagosan beépített eszközökre

●

●

●

Beállítási, beszabályozási munkákat a karbantartások alkalmával

●

●

●

1 munkanapos reakcióidő a hiba bejelentését követően

●

●

●

24 órás telefonos ügyeleti hozzáférés 365 nap

●

●

●

●

●

Elkoszolódott érzékelők tisztítása a felülvizsgálat során
24 óra reakcióidő a hiba bejelentését követően

●

Szerviz javítások kiszállási és munkadíját munkaidőben*

●

Berendezés szoftver frissítéseket az AGIS által telepített rendszerekre

●

Az alkalmazottak oktatását évi egy alkalommal

●

Negyedéves felülvizsgálat 9/2008 ÖTM rendelet alapján (opcionális)
*Megjegyzések a hátoldalon
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Szerviz- és Karbantartás
csomagok
Beépített tűzjelző rendszerek

A felülvizsgálatok során végzett
tevékenységek:
A 9/2008 ÖTM rendeletben előírtak szerinti teljesítések

Építészeti, berendezési változások ellenőrzése a

A kezelők által észlelt problémák ellenőrzése,

tűzjelző rendszer szempontjából

kiértékelése

Kisebb hibák javítása

Eseménynapló vizsgálata

Felülvizsgálati jegyzőkönyv készítése

Fő- és segéd tápegységek ellenőrzése, akkumulátor

Környezeti és személyi feltételek ellenőrzése

töltések ellenőrzése

Kérdések, kérések kezelése

Átjelzés lemondása

Szükség esetén javaslat a rendszer módosítására

Legalább egy érzékelő és kézi jelzésadó aktiválása
zónánként
Központ riasztásainak ellenőrzése
Hangjelzők ellenőrzése
Vezérlési kimenetek ellenőrzése
Átjelzés működésének ellenőrzése
Minden érzékelő ellenőrzése évente legalább egy
alkalommal

Minden munkavégzés a helyszínen történik, melynek során a szervizes érkezési és
távozási időpontja a munkalapon rögzítésre kerül. A szerviz mérnök a munkalapon
rögzíti az elvégzett tevékenységet, javaslatot tesz az esetlegesen szükséges
módosításokra a hatékony működés érdekében. Az Ügyfél a munkalapot aláírásával
igazolja, melynek egy példányát a helyszínen megkapja
* A Full Service szolgáltatási csomag tartalmazza a szerviz javítások munka- és
kiszállási díját, nem tartalmazza a rongálás, külső behatásra, a vevők, személyzet
által nem szakszerű kezelés és használat során bekövetkezett károk, elemi károkat
valamint betörés-lopás során keletkezett károk helyreállítását. Mind három
csomagban az akkumulátorok, kézi jelzésadó üveg, hang- és fényjelzők cseréje
valamint a felülvizsgálathoz felhasznált tesztgáz térítéses. A felülvizsgálathoz,
hibajavításhoz szükséges emelő, állvány költsége nem része az ajánlatnak.
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