Ventilation in balance
SERVICEAFTALE
Guld · Sølv · Bronze · Filter

Glem alt om vedligeholdelse
af dine anlæg – det klarer vi
Hos Airmaster Service tilbyder vi servicepakker
som afspejler kundens ønsker. Vores service-
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kontrolrapporter og giver til enhver tid overblik

Danmark

over seneste status på anlæggene og den udførte
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service. Rapporterne opbevares i udleverede
servicemapper, hvor også alt yderligere relevant
information om anlæggene forefindes.

service@airmaster.dk
www.airmaster.dk

®

DU HAR DET BEDSTE
VENTILATIONSANLÆG

SERVICEAFTALE

FÅ DEN
BEDSTE
SERVICE

5 års totalgaranti inkl. reservedele og tid
Løbende opdatering af styringssoftware
Kontrol af anlæg for ydre påvirkning
Kontrol af anlæg for evt. kondenspåvirkning
Auditiv kontrol af anlæggets lydniveau
Visuel kontrol af anlæggets mekanik
Støvsugning af ventilatorhjul samt filterkasse
Kontrol af ventilatorer
Kontrol af afkastspjæld
Kontrol af bypass klappens funktionalitet
Anlæg afprøvet og driftstestet
Afprøvning af alle relæfunktioner
Afprøvning af ventilatormotorer
KØLEMODUL Kontrol og evt rensning af fordamper og kondensator
KØLEMODUL Kontrol og evt rensning af kondensafløb
KØLEMODUL Udskiftning af tilluftsfilter

TRYGHED OG OVERBLIK I HVERDAGEN

Udskiftning af tilluftsfilter

Med en serviceaftale hos Airmaster er du sikret

Udskiftning af fraluftsfilter

en tryghed i dagligdagen og vished om, at

Filtre fremsendes, udskiftes af kunden

bygningens ventilationsanlæg fungerer præcist
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Filter

•

som de skal. Aftalen giver dig et godt overblik
over hvornår anlæggene serviceres og hvad
serviceaftalen omfatter.

GULD

Filterskift foretages af Airmaster og øvrige ydelser

reservedele. Vi varetager ethvert aspekt af

sker ved tilkøb.

DERFOR BØR DU VÆLGE AIRMASTER SERVICE

produktets løbende drift og sørger for løbende

•• Vi tilbyder, som den eneste udbyder, op til

produktopdateringer. Et serviceniveau for kunder

5 års fuld totalgaranti.

BRONZE

Der ydes en 5 års totalgaranti på anlægget incl.

som ønsker det ypperste serviceniveau.

•• Vi er de eneste som tilbyder software
opdateringer til ventilationsløsninger.
•• Vi anvender udelukkende originale kvalitets-

SØLV

FILTER

Serviceform beregnet til kunder som ønsker anlæg-

Kunden får tilsendt filtre med aftalte intervaller

gene serviceret således, at den grundlæggende

og skifter selv filtrene. Aftalen sikrer at kunden

funktionalitet bibeholdes og hvor produktforbedringer

får skiftet filtre med regelmæssige og fastlagte

serviceteknikere udfører udelukkende service

og 5 års totalgaranti ikke ønskes. Denne serviceform

intervaller. Denne aftale er beregnet på ”gør det

på Airmaster anlæg og er en garanti for

kan evt. kombineres med, at kunden foretager det ene

selv” kunden som ønsker det mest grundlæggende/

effektiv og kvalificeret teknisk udførelse.

filterskifte i løbet af året.

enkle serviceniveau.

reservedele og filtre.
•• Vores veluddannede og erfarne

