Esmi-paloilmoitinjärjestelmien
merkkihuolto
Schneider Electric on Esmi-paloilmoitinjärjestelmien
valmistaja ja tarjoaa näihin valtakunnallisen
merkkihuoltopalvelun. Valmistajan merkkihuoltona
osaamisemme kattaa niin uusimmat kuin vanhemmatkin
Esmi-järjestelmät sekä niiden etäkäyttöliittymät.
Paloilmoitinjärjestelmät turvaavat asiakkaittemme liiketoimintaa ja kiinteistöjen
käyttäjiä, siksi on tärkeää pitää ne toimintakuntoisena 24/7. Tarjoamme
järjestelmämodernisointeihin palveluineen myös Schneider Electric
Modernisointirahoituksen, jolla jaksotat investoinnin pidemmälle ajalle.
Satojen vaativien huoltokohteiden kokemuksella tarjoamme mielenrauhaa
ja tukea kaikissa paloilmoitinjärjestelmän elinkaaren vaiheissa.
Noudatamme toiminnassamme ISO 9001 sertifioitua laatujärjestelmää
ja ISO 14001 sertifioitua ympäristöjärjestelmää. Alustapalvelumme on
ISO 27001 tietoturvasertifioitu.

se.com/fi

Palveluihimme kuuluu
• Suunnittelu ja konsultointi
• Paloilmoitinjärjestelmien toteutus ja dokumentointi
• Määräaikaishuollot
– Kuukausikokeilut
– Vuosihuollot
– Hätäkeskus yhteyskokeet
• Vikakorjaukset ja varaosat
• Kunnossapito-ohjelmien laadinta
• Modernisointisuunnitelmien laadinta, PTS
• Rahoituspalvelut
• Koulutus
• Tekninen tuki
• Etäpalvelut
• Palografiikka
• Integraatiot muihin järjestelmiin
Tarjoamme asiantuntijapalveluitamme
myös sähkö- ja paloilmoitinliikkeille:
•
•
•
•

Suunnittelu ja konsultointi
Käyttöönottopalvelut
Huoltopalvelut
Erikoisilmaisujärjestelmät
– Näytteenottojärjestelmät
– Lämpöilmaisukuitukaapeli

Paloilmoitin tulee pitää ajan tasalla
Paloilmoitinjärjestelmiä kehitetään jatkuvasti, myös ohjeistot ja määräykset muuttuvat. Järjestelmien modernisointiin on
syytä varautua hyvissä ajoin, jotta suuremmilta yllätyksiltä vältytään. Schneider Electric auttaa mieluusti järjestelmän
nykytilan kartoituksessa ja kertoo, miten järjestelmäsi saadaan modernisoitua nykyvaatimuksien mukaiseksi.

Modernisointiprojektin eteneminen:

Modernisointi palveluna kuukausihintaan – yksi lasku kaikesta
Schneider Electric Modernisointirahoitus:
•
•
•
•
•
•

Modernisointi muuttuu operatiiviseksi kustannukseksi
Ei kertainvestointia vaan kuukausikustannus järjestelmän koko elinkaarelle
Sisältää myös vakuutuksen hankitulle järjestelmälle pienellä omavastuulla
Myös ylläpitopalvelut voidaan liittää osaksi rahoituskokonaisuutta
Kiinteä kuukausilaskutus koko sopimuskauden ajan
Rahoituskumppanina DLL*

* DLL on Suomessa toimiva kansainvälisen rahoituskonsernin Rabobank Groupin tytäryhtiö

Palografiikka
Palografiikan kautta pystytään valvomaan järjestelmän toimintaa visuaalisesti, karttapohjaan sijoitetuista paloilmaisinkuvakkeista voidaan tehdä irti-/
takaisinkytkennät etänä, myös ajastetusti. Käytettävissä on myös laajat kalenteriominaisuudet ja
hälytysten tullessa annettavat muokattavat käyttäjän
toimintaohjeistukset.
Palografiikkaa käytetään EcoStruxure Building
Operation käyttöliittymien kautta. Kiinteistönhallintajärjestelmä on käytettävissä kaikilla HTML5:ä tukevilla päätelaitteilla ilman erillistä client-ohjelmistoa tai
lisäosia kuten Javaa. Kiinteistönhallintajärjestelmän
ylläpito lisensseineen voidaan ulkoistaa ISO27001
sertifioituun alustapalveluun (SaaS).

Esmi paloilmoitinjärjestelmän ylläpitopalvelu
Ylläpitopalvelun tavoitteena on pitää huollon kohteena olevat paloilmoitinjärjestelmät toimintakuntoisena ja ennaltaehkäistä erheellisiä palohäytyksiä ennakoivan huollon avulla ja tarjota tukea ja
työkaluja paloilmoitinjärjestelmän hoitajalle.
Schneider Electricin ylläpitopalvelulla vähennät tarvetta omaan ylläpitohenkilöstöön, kun ylläpidosta huolehtii Schneider Electricin koulutettu asiantuntija, järjestelmäsi on aina ohjeiden ja säännösten mukainen ja vikojen korjaaminen tapahtuu nopeammin. Saat myös varaosat edullisemmin.
Kaikkiin FDP-järjestelmän huoltosopimuksiimme kuuluu Detektor-palkittu EcoStruxure Fire Expert
-etäkäyttöliittymä paloilmoitinjärjestelmänhoitajalle.

Kenttähuoltopalvelu
Valmistajan merkkihuoltopalvelu
Sopimusalennus varaosista

Alustapalvelut
Palografiikka
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EcoStruxure
Fire Expert
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Ylläpito ja huolto
Nimetty yhteyshenkilö
Ennakoivat kausihuollot
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Tarpeenmukaiset vikahuollot
KK-testaukset
Raportit ja kehitysehdotukset
Toimenpideraportointi
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Modernisointisuunnitelma
Modernisointirahoitus
Tarkistukset / Päivitykset
Kohdekorttitiedot
Paikantamiskaaviot
Hätäkeskusyhteyssopimus
Palografiikka
Ohjausten testaaminen
Paloilmoitinjärjestelmäkoulutus
Palografiikka alustapalveluna
Palografiikka-alustan ylläpito ja
WEB-käyttöliittymä
Fire Expert -pilvipalvelu (FDP)
Fire Expert -tili
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Fire Expert System View
Fire Expert Push Notification
Fire Expert Maintenance Package
Orientation Map

Asiakaspalvelu
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