
Alleen jaarlijkse manuele controle Continue controle met Remote Services

Traditioneel

* Dit is afhankelijk van de situatie en locatie waar de melders geplaatst worden

 ► Jaarlijks zoals voorgeschreven  ► Langer onderhoudsinterval tot wel 
enkele jaren!* 

 ► Melding: oorzaak onbekend

 ► Altijd een momentopname  ► Altijd up to date en zelfs 
toekomstvoorspellend

 ► Ter plaatse inventariseren, dan pas 
gepaste actie mogelijk

 ► Melding: oorzaak bekend

 ► Data ter plaatse uit systeem halen en 
interpreteren

 ► Meteen gepaste actie mogelijk

 ► 2 man nodig voor testen

 ► PDF rapporten via 1 klik in de portal

 ► Slechts 1 man nodig voor testen

Fire Safety 
Onderhoud

Welk pad kiest u?

Is mijn brandbeveiliging in orde?

Geen idee...
Wilt u dat we bij u 
komen controleren?

Jazeker, uw systeem 
is 100% in orde! 
Wilt u een rapport 
ontvangen?

Anno nu!



Onderhoud op afstand

Effectiever en kostenbesparend

Het is van zeer groot belang dat een brandmeldinstallatie goed en regelmatig wordt onderhouden. Maar vaak 
op locatie komen is tijdrovend en kostbaar. En is het altijd nodig? Hoe het onderhoud in praktijk dient te worden 
gedaan en met welke frequentie is met het uitkomen van de meeste recente normering op dit gebied een 
onderwerp van discussie. Dankzij de mogelijkheden van onderhoud op afstand met Remote Services kan  
Bosch u een moderne en kosteneffectieve oplossing bieden.

Effectiever onderhoud
Met Bosch Remote Services kunt u eenvoudig te allen tijde op afstand 
de status van de brandmeldinstallatie controleren. Het systeem houdt 
automatisch alle alarmen, storingen maar ook onderhoudsacties bij. 
Zonder Remote Services zou u op locatie uw laptop aan de centrale 
moeten koppelen en de data uitlezen. Dit is natuurlijk erg inefficiënt. 
Remote Services maakt het mogelijk met één klik een overzichtelijk 
onderhoudsrapport op te vragen, wat altijd actueel is. Doordat u 
precies weet wanneer onderhoudsacties gedaan moeten worden kan 
het normale reguliere onderhoud tot een minimum worden beperkt. 
Dit kan veel overlast voorkomen in kritieke of onbeheerde omgevingen 
zoals hotels, zorginstellingen, productieomgevingen, gevangenissen, 
onderwijsinstellingen, etc. Bovendien kunt u zelfs op voorhand 
voorspellen wanneer brandmelders aan vervanging toe zijn, op basis  
van de geschiedenis van vervuiling die door Remote Services inzichtelijk  
wordt gemaakt.

Kostenbesparing
Door gebruik te maken van Remote Services is het niet meer nodig om elk jaar alle melders van een systeem te 
testen. U kunt online zien wat er daadwerkelijk aan onderhoud gedaan moet worden. Dit kan de onderhoudstijd 
soms wel tot de helft terugbrengen, wat u veel kosten en overlast bespaart! Wanneer bijvoorbeeld melders 
vervangen moeten worden, wordt dit in de Remote Services portal aangegeven door een vervuilingspercentage 
en oranje signaalkleur. Wanneer de melders op locatie worden getest of vervangen, wordt dit direct in de portal 
weergegeven en kan hiervan een onderhoudsrapportage worden bewaard en/of geprint. Hiermee is meteen 
inzichtelijk en gedocumenteerd wat er ter plaatse is getest. Grote projecten kunnen bovendien gefaseerd in bedrijf 
gesteld worden. Bijvoorbeeld wanneer de brandmeldinstallatie in een hoofdgebouw operationeel is gemaakt, kunnen 
later op te leveren delen van het gebouw (of bijgebouwen) via Remote Services op afstand toe gevoegd worden aan 
het brandmeldsysteem. Al deze functionaliteiten besparen op manuren en dus kosten. 

Meer weten?
Wij informeren u graag over de mogelijkheden van Remote Services en verzorgen desgewenst graag een demo bij uw 
bedrijf. Neem gerust contact op met onze verkoop binnendienst of Rolf Haijema, gespecialiseerd accountmanager op 
gebied van brandbeveiliging en ontruiming.
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