MAINTENANCE
SERVICES
Vandeputte – Uw partner voor controle, onderhoud en herstelling
Waarom een beroep doen op Vandeputte voor controle, onderhoud en keuring van uw onderhoudsgevoelige producten?
We zetten de 4 belangrijkste redenen graag voor u op een rijtje:
Een overzichtelijke, gestructureerde A tot Z opvolging
Wij vinden het belangrijk dat u op elk ogenblik een overzicht kan krijgen van de status van uw onderhoudsgevoelige producten
Daarom worden alle producten die bij Vandeputte arriveren geregistreerd en voorzien van een testverslag.
Op die manier kunnen we u ook tijdig verwittigen wanneer een volgend onderhoud wenselijk is.
Voor al uw vragen, kan u terecht bij 1 aanspreekpunt.
Gegarandeerde kwaliteit dankzij gecertiﬁceerde technici met ervaring
Vandeputte werkt met eigen technici, die een beroep kunnen doen op jarenlange ervaring.
Zij voeren uitsluitend onderhoud uit voor merken waarvoor ze een speciﬁeke opleiding hebben gekregen en waarvoor
ze gecertiﬁceerd zijn door de desbetreffende fabrikant.
Beschikt de fabrikant niet over een certiﬁcatieverplichting of opleiding?
Dan worden de instructies opgevraagd en wordt de fabrikant geconsulteerd alvorens het onderhoud op te starten.
On en Off site dienstverlening mogelijk
Onze werkplaats te Puurs (België) is uitgerust met de nodige tools zoals een ademluchtcompressor, testbanken,
kalibratiestations voor gasdetectie en professionele was- en droogmachines met hoge capaciteit.
Wenst u de artikelen snel weer in te zetten? Dan komt onze technieker graag ter plaatse met de mobiele servicewagen.
Een aanvraag tot on site werkzaamheden wordt steeds geëvalueerd in onderling overleg en op basis van het aantal
te onderhouden toestellen, de uit te voeren werkzaamheden en de locatie waar deze uitgevoerd zullen worden
Snelle doorlooptijd
Om te garanderen dat te werken in een zo kort mogelijke tijdspanne uitgevoerd kunnen worden, investeert Vandeputte in een
onderhoudsmagazijn waar maar liefst 400 verschillende onderdelen op voorraad gehouden worden.
Is het juiste onderdeel toch niet voorradig? Dan kunnen we rekenen op wekelijkse leveringen van onze leveranciers.
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KALIBRATIE
VAN GASDETECTIE

Waarom kalibratie uitvoeren?
Om de goede werking van het toestel te garanderen is het nodig om gasdetectoren elke 6 maanden te kalibreren en te
onderhouden indien nodig.
Bepaalde types sensoren hebben een beperkte levensduur en dienen tijdig vervangen te worden. Het is ook aangeraden
regelmatig de sensorﬁlters na te kijken en te vervangen.

Wat houdt de kalibratie in?
Tijdens de kalibratie en het onderhoud van een gasdetector overlopen onze technici steeds dezelfde stappen:
• Lichte reiniging van het toestel

• Update naar recentste versie van software

• Visuele controle om na te gaan of bepaalde onderdelen
vervangen dienen te worden (bvb. sensorﬁlters,
batterijen,…)

• Opmaken van een kalibratierapport
• Registratie van de detector, alsook de uitgevoerde
werkzaamheden in de Vandeputte database.

• Vervangen van sensoren (indien nodig)
• Kalibratie met de voorgeschreven gassen

Waar wordt de kalibratie uitgevoerd?
De kalibratie van een detector kan zowel bij ons in de werkplaats gebeuren als ter plaatse.
Voor werkzaamheden on site bekijken we graag op voorhand de mogelijkheden op basis van het aantal te kalibreren
toestellen en de uit te voeren werkzaamheden.

Welke detectoren kan Vandeputte
voor u kalibreren en onderhouden?
Om een goede kwaliteit te kunnen garanderen, voert
Vandeputte uitsluitend onderhoud uit voor merken die ons
de uitdrukkelijke toelating en/of de verplichte certiﬁëring
hebben gegeven voor het onderhoud van hun producten,
namelijk MSA en BW-Technologies.
Nood aan kalibratie van een toestel van een ander merk?
Vraag ons naar de mogelijkheden.

Registratie en vervolgafspraken
De uitgevoerde kalibratie en vervangen onderdelen
worden samen met een kalibratierapport in onze database
bijgehouden.
Voor het volgende kalibratie-interval is verstreken
ontvangt u van ons een verzoek tot kalibratie.
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