Service en onderhoud
Vakkundig advies en preventief onderhoud verkleint de kans
op storingen, verlengt de levensduur van de installatie en zorgt
ervoor dat deze energiezuinig draait. Wij vinden het dan ook erg
belangrijk om onze klanten nazorg te bieden. Het leveren van een
totaalpakket stopt immers niet bij de verkoop, maar gaat door met
het bieden van service en onderhoud.
Wettelijk bepaald
Preventief onderhoud is niet alleen de best mogelijke optie in
het kader van kostenbeheersing, continuïteit en efficiency. Tot op
zekere hoogte is het zelfs officieel verplicht. De eigenaar/beheerder is namelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op de
wettelijk juiste wijze onderhouden van apparatuur die koudemiddel bevat.
Europees F-gassen
Sinds juli 2006 vervangt de Europese F-gassen wetgeving de RLK
wetgeving. Het hoofddoel van de F-gassen verordening is het verminderen van emissie van broeikasgassen en de bescherming van
het milieu. De nieuwe F-gassen wetgeving is met name bepalend
ten aanzien van het verplicht aantal inspecties aan installaties.
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er toch een
Onderhoudscontracten

storing ontstaan. U kunt de serviceafdeling van Dijksma

Als NVKL-erkend installateur adviseren wij u graag in het afsluiten

Koudetechniek 24 uur per dag, 7 dagen in de week

van een onderhoudscontract dat het beste bij uw situatie past.

bereiken. Onze ervaren en deskundige monteurs zijn

Er zijn drie varianten:

met de compleet ingerichte servicebussen zo snel
mogelijk ter plaatse om het probleem op te

1) Controle F-gassen

lossen. Wij laten u niet in de kou staan!

Basis inspectiecontract, voor professioneel, planmatig en preventieve lekdichtheidscontrole volgens de Europese F-gassen

24-uursservicenummer: 0527- 69 70 51

wetgeving.
2) Controle F-gassen + onderhoud
Uitgebreid professioneel planmatig preventief onderhoud en
lekdichtheidscontrole volgens de Europese F-gassen wetgeving.
Uitgebreide onderhoudsgarantie, inclusief reparaties, eventuele
vervanging van de componenten.
3) Op basis van nacalculatie
Preventief onderhoud en lekdichtheidscontrole op basis van regie.
Aanvullend:
Het is mogelijk om aanvullend of specifiek onderhoud in een
contract vast te leggen. B.v. onderhoud aan ULO-installaties
(Ultra Low Oxygen) in fruitbewaring.
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