Marioff Huolto
HI-FOG®-järjestelmien luotettava
huolto ja ylläpito

Pidä huolta HI-FOG® -järjestelmästäsi
Kuten kaikki laitteet myös
HI‑FOG® tarvitsee huoltoa.
Ilman säännöllisiä tarkastuksia
ja ennaltaehkäisevää huoltoa
HI‑FOG®-järjestelmäsi
luotettavuus ja suorituskyky
saattaa heiketä.
Kääntymällä Marioff Huollon
puoleen, pidennät HI‑FOG®järjestelmäsi käyttöikää ja
varmistat, että paloturvajärjestelmäsi toimii parhaalla
mahdollisella tavalla.
Perustason käyttökoulutus antaa
järjestelmän käyttäjille valmiudet:
• Valvoa järjestelmää

Marioff tarjoaa laajan valikoiman
asiantuntijapalveluja, jotka auttavat
sinua pitämään HI‑FOG®-järjestelmäsi
kunnossa.

• Suorittaa säännöllisiä järjestelmätarkastuksia ja perustason
vianmäärityksiä
• Palauttaa järjestelmä valmiustilaan
aktivoinnin jälkeen

Kaikki huoltohenkilömme ovat
päteviä kouluttamaan, käyttämään ja
huoltamaan HI‑FOG®-järjestelmiä.

• Käyttää järjestelmää vikatilanteessa
(esim. sähkökatkoksen aikana)

Huoltokokonaisuudet ja
-sopimukset

Huoltosopimuksen tarjoamia
etuja ovat esimerkiksi:

Marioff tarjoaa asiakkailleen erilaisia
huoltokokonaisuuksia: kuukausitestaukset, puolivuosi- ja vuosihuollot sekä
laajemmat 5- ja 10-vuotishuollot. Kaikki
tehtävät suorittaa HI-FOG®-teknologiaan
koulutettu pätevä huoltohenkilöstö. Voit
olla varma siitä, että palvelumme on
laadukasta, luotettavaa ja nopeaa.

• Alhaisemmat pitkän aikavälin
huoltokustannukset
• Varaosa-alennukset
• Ennakoitavat
huoltokustannukset
• Huoltoraportit
• Päivityssuositukset

Varaosat

Päivitykset ja muutokset

Koulutus

Varaosien saatavuus on järjestelmäsi
pitkän käyttöiän perusta. Voit luottaa
Marioffiin, sillä saatavillamme on
tekniset tiedot jokaisesta myymästämme
HI-FOG®-järjestelmästä. Tunnistamme
ja toimitamme varaosat nopeasti.
HI-FOG®-osien alkuperäisenä valmistajana Marioffilla on kattava varaosavarasto ja tietokanta, joten voimme tehokkaasti vaihtaa myös jo markkinoilta
poistuneet osat uusiin.

Nykyisiä järjestelmiä voidaan päivittää
uusilla osilla järjestelmän käyttöiän
pidentämiseksi, suorituskyvyn lisäämiseksi tai täyttämään uusimmat paloalan
viranomaissäädökset ja -vaatimukset.
HI-FOG®:illa suojattujen tilojen muutokset,
esimerkiksi uusien sisäkattojen tai väliseinien rakentaminen, edellyttävät usein
muutostöitä myös HI-FOG®-järjestelmään.
Järjestelmäpäivitykset voivat myös
koostua kokonaan uusien tilasuojausten
lisäämisestä nykyiseen järjestelmään.

Järjestelmän toiminta palotilanteessa on tärkeä osa HI‑FOG®:in
suorituskykyä. Valvonta ja säännölliset tarkastukset auttavat varmistamaan, että järjestelmä toimii
kuten sen pitääkin. Marioff tarjoaa
kaikille HI‑FOG®-asiakkaille perustason käyttökoulutusta. Jokainen
kurssi on räätälöity asiakaskohtaista HI‑FOG®-asennusta ajatellen.
Koulutus järjestetään Marioffin
koulutustiloissa tai paikan päällä.

040 706 0684
emergency@marioff.fi
Ole hyvä ja ota yhteyttä
hätäpalveluun vain
hätätapauksessa.

Vuosihuolto

5- ja 10-vuotishuolto

Vuosihuolto koostuu perusteellisesta,
kokeneiden HI-FOG®-huoltohenkilöiden
suorittamasta huollosta ja järjestelmätestauksesta. Järjestelmän kunto ja suoritustaso sekä kaikkien olennaisten osien
ja toimintojen toimintakyky tarkistetaan.
Järjestelmää koskevat päivitysehdotukset
kirjataan huoltoraporttiin.

Kaikki HI-FOG®-järjestelmät tulee huoltaa
laajemmin viiden ja kymmenen vuoden
välein. 5- ja 10-vuotishuollot sisältävät
säännölliseen vuosihuoltoon kuuluvien
tehtävien lisäksi yksityiskohtaisempia
tarkastuksia. Tiivisteet, letkut ja kulumiselle alttiit osat huolletaan tarpeen vaatiessa. 10-vuotishuollon yhteydessä myös
painesylinterit huolletaan säädösten
mukaisesti.
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Marioff Corporation Oy

Tietoa Marioff-ketjun yhtiöistä, jälleenmyyjistä ja esimerkkikohteista on saatavilla osoitteessa
www.marioff.com.

PL 86, 01301 Vantaa
Puh. 010 6880 000
Fax 010 6880 373
S-posti: aftersales@marioff.fi

Marioff Corporation Oy pidättää oikeuden muuttaa tai muokata tässä esitteessä annettuja tietoja tekniset
tiedot mukaan lukien ilman ennakkoilmoitusta. HI-FOG® ja Marioff® ovat Marioff Corporation Oy:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Marioff on UTC Fire & Security -yhtiö.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan osien jäljentäminen ilman Marioff Corporation Oy:n
nimenomaista kirjallista lupaa on kielletty.
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24h hätäpalvelu
Marioff ylläpitää ympärivuorokautista hätänumero‑
palvelua välitöntä toimintaa
vaativia tilanteita varten.

