PREVENTIVE
PREDICTIVE
PROACTIVE
Vertrouw uw klimaatinstallatie
toe aan de deskundige handen
van ons BluEdge serviceteam

Preventief onderhoud waar
u op kunt rekenen
Prestaties maximaliseren, uw investeringen beschermen en uw HVAC-begroting
handhaven dankzij het aanpasbare BluEdge serviceplatform. Carrier helpt u bij het
ontwikkelen van een plan dat u verzekert van topprestaties en een lange levensduur
van uw apparatuur.

Hoe wij klantenservice van de
hoogste kwaliteit garanderen:
Fabrieksgecertificeerde
technici
Uitgebreide expertise op het
gebied van HVAC-apparaten
Focus op veiligheid en
efficiëntie
Standaard procedures

Carrier-gecertificeerde technici begrijpen de
complexiteit van uw bedrijf en wat er wordt
gevergd door het dagelijks gebruik van de
apparatuur in uw faciliteit.

BLUEDGE SERVICE-OPTIES
BluEdge Service voor het eerste jaar

Met de aankoop van de hiervoor in aanmerking komende apparatuur* verzorgt
Carrier de inspecties en de bewaking op afstand tijdens het eerste jaar van de
standaard garantieperiode.

Inspecties van de werking

Carrier voert grondige inspecties uit op uw klimaatinstallaties en past
deze aan voor een soepele en efficiënte werking.

Seizoensgebonden opstartprocedure

Opstartdiensten voor koelings- en verwarmingsapparatuur zorgen voor
een optimale seizoensgereedheid.

Jaarlijks preventief onderhoud

Onze technici voeren grondige onderhoudswerkzaamheden uit volgens de
richtlijnen van de fabrikant en de nationale regelgeving voor een betere
betrouwbaarheid tijdens het seizoen.

Predictive Maintenance

Klantgericht serviceteam
Servicecontract voor het
eerste jaar bij aankoop van
apparatuur die hiervoor
in aanmerking komt *

WIJ LEVEREN SERVICE
VOOR AL UW HVACBEHOEFTEN
Als wereldleider op het gebied
van HVAC-techniek kunnen
wij u een breed assortiment
van kennis, netwerken en
ervaring bieden voor de meeste
geïnstalleerde HVAC-technieken
zoals:
Lucht- en watergekoelde
koelmachines
Warmtepompen

Met behulp van geavanceerde analysetechnieken kunnen gebreken
voortijdig worden gedetecteerd, nog voor zij noodsituaties veroorzaken.
Pro-actief onderhoud omvat deze oplossing als aanvulling op uw
jaarlijkse onderhoud.

Luchtbehandelingskasten

Serviceportaal van Carrier monitoring solutions

Bedieningsorganen Gebouw
beheer systemen

Met behulp van draadloze techniek wordt uw klimaatinstallatie via het
Europese Serviceportaal van Carrier verbonden met het cloud-gebaseerde
IoT-platform van Carrier. De ingebouwde smart sensoren delen de data in
realtime met Carrier technici, zodat deze de gezondheid van de apparatuur
kunnen bewaken en eventuele problemen aanpakken voordat zij schade
veroorzaken.

Reparaties en Noodhulpdienst

Koeltorens

Warmtewisselaars
Verwarmingsketels
Split systemen

Snelle reactietijd voor reparaties, tijdelijke uitleen of vervanging
om alle noodgevallen aan te pakken.

Variabel koudemiddelvolume
(VRF & VWF)

* Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie over apparatuur die in aanmerking
komt voor een servicecontract voor het eerste jaar.

Per eenheid verpakte apparatuur

Plannen op maat die bij uw
behoeften passen
Bij Carrier zijn we overtuigd dat partnerschappen
op lange termijn de basis vormen voor een
buitengewone service. Wij helpen u om meer
inzicht te krijgen in de behoeften van uw bedrijf.
Ons BluEdge serviceplatform heeft als opzet u te
helpen te voldoen aan uw eisen en uw apparatuur
efficiënt te laten werken. Wij kunnen u helpen bij
het samenstellen van een programma op maat
dat aansluit op uw specifieke doelstellingen en
behoeften.

Serviceplatform
PREVENTIEF

VOLLEDIG ONDERHOUD

Een voordelige oplossing voor
klanten met een connected
koelmachine en die standaard
onderhoud behoeven.
Met ons Core Plan kunnen wij
u service leveren met een combinatie
van online en on-site aanwezigheid.

Als u op zoek bent naar volledig
preventief onderhoud, waar on-site
aanwezigheid wordt gecombineerd
met een hoge connectiviteit op
afstand, dan past ons Enhance
Plan waarschijnlijk beter bij uw
situatie. Wij zullen de levensduur, de
productieve tijd en de prestaties van
uw apparatuur maximaliseren met
een passende onderhoudsformule
voor al uw HVAC-activa.

Ons Elite Plan is het ultieme
zorgeloze, betrouwbare programma
voor klanten die op zoek zijn naar het
hoogste niveau van betrouwbaarheid
van de apparatuur, ook met
betrekking tot productieve tijd en
fiscale zekerheid. Dit plan is inclusief
het repareren of vervangen van
onderhoudbare defecte onderdelen
en er kan desgewenst een uitgebreid
noodkoelingplan worden opgezet.

24/7 support
Naleving van
F-gassenverordening
Korting op regietarief en
spareparts bij reparaties*
Optionele responstijd
mogelijk
Core

BluEdge Digital*

Enhance

Jaarlijks preventief onderhoud
Predictive onderhoud
Ongeplande Reparaties
Onderdelen en Arbeidstijd
Seizoensgebonden opstart
Lokale programma’s
INBEGREPEN

TOEGEVOEGD

* Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden.

NIET INBEGREPEN

Elite

Serviceportaal van Carrier monitoring solutions
WELKOM BIJ
Carrier zet zijn innovatietraject voort met het Europese Portaal
van Carrier, exclusief bestemd voor alle klanten met een
SLIMMERE
servicecontract zonder bijkomende kosten.
Dankzij deze digitale informatieoplossing kunt u cruciale informatie
SERVICE IN
vinden om uw beslissingen te verbeteren met betrekking tot
HET TIJDPERK gebouwbeheer.
Met onze drie niveaus van monitoring solutions kunt u uw plan aan
VAN DE
uw behoeften aanpassen met behulp van functies zoals toegang op
tot uw connected apparatuur, maandelijkse en jaarlijkse
CONNECTIVITEIT afstand
rapportage en zelfs gegarandeerde service.
Duidelijk leesbare dashboards die informatie geven over
de levensduur en de prestaties van de apparatuur en over de
bedrijfsomstandigheden
Snellere probleemoplossing en de mogelijkheid voor diagnosestelling
op afstand. Verminder ongeplande stilstand dankzij preventive en
predictive maintenance
Extra zorgeloosheid tijdens het servicecontract voor het eerste jaar,
zodat u verzekerd bent van een goede verzorging van uw apparatuur
en een lange levensduur
Betere plannen en soepel OPEX-beheer door reparatiekosten te
anticiperen, kleinere reparaties eerder uit te voeren om latere grotere
reparaties te voorkomen

Ga voor nadere informatie naar
carrier.com/commercial/nl/nl
carrier.com/commercial/nl/be
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