TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV

SYSTÉMŮ, ELEKTROINSTALACÍ,

BEZPEČNOSTNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI

Jméno společnosti NEREUS, s.r.o. je založeno
na kvalitních a vynikajících službách a nabízí
kompletní sortiment produktů potřebných k
realizaci optimálního řešení, které vyhovují
požadavkům trhu a zahrnuje široký sortiment
zabezpečovací techniky
Samozřejmostí je vysoká kvalita jednotlivých
dodávaných produktů, návrhu systému,
příprava a zpracování projektu, technická
podpora a vlastní realizace dodávky a v
neposlední řadě kvalitní záruční a pozáruční
servis.
Jedním z důležitých nástrojů jak zvyšovat
provozní spolehlivost systémů je systematické
vyhledávání těch jejich částí, které jsou zdroji
poruch s cílem stanovovat příčiny těchto stavů a
průběžně je odstraňovat. Proto je důležitým
procesem i preventivní údržba systémů a sítí.

REVIZE jsou vlastně kvalifikované kontroly
určitého druhu technického zařízení. Výchozí
revize se provádí po dokončení instalace
zařízení před uvedením zařízení do provozu.
Pravidelná revize se provádí po normou
předepsané lhůtě od předešlé revize a při této
revizi dochází k ověření technického stavu
zařízení. Případné zjištěné závady se odstraňují
v termínech uvedených v revizní zprávě.
Mimořádná revize se provádí po jakémkoliv
zásahu do zařízení, po poškození zařízení atd.
* příjem hlášení poruch
* reakční doba již od 2 hodin
* nepřetržitá pohotovost 24/7
* okamžité havarijní servisní zásahy
* organizace a koordinace výjezdu
* technické zázemí
* vedení dokumentace o poruše
* průběžná informovanost o stavu
odstraňování poruchy
* celorepubliková působnost

Standardní servisní zajištění
získáváte při koupi nového
systému.
Smlouva o servisu a údržbě
Vám umožní sjednat
individuální podmínky
rychlosti servisu a jeho zásad.
Profylaktická smlouva o servisu
a údržbě Vám umožní vypustit
starosti s provozem Vašeho
systému. Zajistíme Vám
dokonalou preventivní údržbu
včetně servisních služeb.
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