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UPS

Ondersteuning
SITE BEZOEK EN SUPERVISIE OP DE INSTALLATIE
We voeren, indien gewenst, een uitgebreide controle uit op de plaats
waar de UPS moet komen te staan. Dit om te kunnen beoordelen of de
omgeving, waarin de UPS geplaatst wordt, veilig is en geschikt is voor
de te installeren UPS.
Onze technische specialisten geven advies aan de site engineer of
elektrotechnisch installateur en inspecteren de omgeving alvorens de
UPS in werking te stellen.

SITE TEST (OPTIONEEL), INBEDRIJFSTELLING
Legrand adviseert om uw UPS door Legrand in bedrijf te laten stellen,
dit houdt in dat onze service engineers uitgebreide controles uitvoeren
en zorgen voor een complete inbedrijfstelling in overleg met u, voordat
de UPS live gezet wordt. Ze zorgen indien gewenst ook voor SAT tests.
Inbedrijfstellingen van alle Legrand UPS systemen worden uitgevoerd
door gekwalificeerde engineers, zodat deze inbedrijfstelling vlekkeloos
verloopt. Nadat de UPS inbedrijf gesteld is, worden er een test- en
inbedrijfstellingsrapport aan u overhandigd. Bovendien wordt elke UPS
voorzien van één uniek goed zichtbaar ID nummer, waarop alle acties
aangaande deze UPS vastgelegd zijn.

Training
TRAINING (OPTIONEEL)
We bieden on-site trainingen om er zeker van te zijn dat de mensen
die met de UPS werken, ook veilig werken, zodat een juiste werking
van de UPS garandeerd kan worden door Legrand.

PREVENTIEF ONDERHOUD (OPTIONEEL)
Elektronische apparatuur en vermogensproducten, zoals een UPS,
bevatten componenten en onderdelen met een bepaalde levensduur.
Deze dienen vervangen te worden op aanwijzing van de fabrikant om
een goed werkende en betrouwbare UPS te kunnen garanderen.
Om optimale prestaties te garanderen en om uw bedrijfskritische
toepassing te beschermen tegen mogelijke down time, is het cruciaal
om preventief onderhoud uit te voeren op een regelmatige basis
en onderdelen te vervangen wanneer dat nodig is. Onze servicecontracten zijn inclusief schoonmaak, metingen, functionele testen,
event log en power quality analyse, batterij health check, hardwareen software-upgrades en technische rapporten. Een plan voor
preventief onderhoud is één van de meest kosteneffectieve acties om
uw initiële investering te behouden en te zorgen voor continuïteit van
uw bedrijfsvoering.

CORRECTIEF ONDERHOUD, INTERVENTIES (OPTIONEEL)
In het geval van een noodoproep, staat ons servicenetwerk paraat.
Met getrainde engineers en spare-parts die op voorraad liggen
in Nederland. Hierdoor wordt een snelle interventie tijd 24/7/365
gewaarborgd (MTTR).
Na het aansluiten van de laptop op uw UPS, helpt de zeer krachtige
diagnostische software onze engineer om de storing te identificeren,
waardoor een korte MTTR (Mean Time To Repair) ontstaat. Vervolgens
worden corrigerende taken verricht, zoals vervanging van onderdelen,
aanpassingen en upgrades, om het UPS systeem weer volledig te laten
functioneren.
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UPS enkelfase offline, line interactive en online double conversion

De perfecte
oplossing voor
elke situatie
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KEOR LP

Offline
600 en 800 VA

Line interactive
600 t/m 1.500 VA

Line interactive
1.000 t/m 3.000 VA

Online double conversion
1.000 t/m 3.000 VA
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kVA

Legrand heeft een serie UPS producten,
die in drie families ingedeeld kunnen
worden. Dit moderne aanbod UPS
systemen stelt u in staat om de perfecte
oplossing en de beste prestatie te
leveren op het gebied van vermogen en
autonomie, in iedere situatie. Legrand UPS
systemen zijn ideaal voor data centers,
zorginstellingen, winkelcentra en andere
industriële en commerciële omgevingen.
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