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Prijsoverzicht inbedrijfstellen *
Aantal kasten **

*

IBS standalone

IBS op GBS
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Niet inbegrepen in de prijs voor IBS:

•
•
•

Beschikbaar stellen van steiger en klimmateriaal.
Het berekenen van weerstandsverliezen in de luchtkanalen.
De reis-en verblijfskosten bij een IBS in het buitenland.

** Op hetzelfde adres en aaneengesloten uitvoering.
Overzicht werkzaamheden

• Visuele controle van de unit(s).
• Het programmeren van de unit(s).
• Het opnemen van relevante gegevens ten aanzien van de unit(s).
• Het toetsen van de installatiegegevens aan onze voorschriften.
• Het beoordelen aan de hand van visuele waarneming en metingen aan de unit(s) en kwaliteitscontrole.
• Visuele controle van de electrische aansluitingen naar de unit(s), aangebracht door de installateur.
• Controleren of de unit(s) zijn aangesloten conform onze bijgeleverde handleiding. Het niet juist installeren van
onze unit(s) kan er toe leiden dat de unit(s) niet door ons inbedrijfgesteld kan worden. Dit geldt ook wanneer de voorgeschreven
veiligheidsvoorzieningen niet opgevolgd zijn.

• Onze visuele werkzaamheden beperken zich tot aan de regelklep.
• Na afstelling van de unit(s) zijn deze gereed voor het toepassen van de door de installateur gewenste aansturing.
• Na de IBS controleren wij het besturingssignaal op de unit(s). Bij GBS koppeling geldt een maximum van 4 adressen per unit
• Het opstellen van IBS rapportage. Na de IBS ontvangt u van ons de IBS rapportage.
• Vaststellen van de grenswaarden.
Het opmaken van een rapport hoort bij de IBS. In dit rapport staan aanwijzingen voor de periodieke inspectie.
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Algemene informatie
Een goede en probleemloze inbedrijfstelling is alleen mogelijk wanneer u aan de onderstaande voorwaarden voldoet. Op het
aanvraagformulier IBS zijn voor u de onderstaande voorwaarden als controlelijst toegevoegd. *

Voorwaarden
Algemeen

• De aanwezigheid van de opdrachtgever / sleutelhouder in verband met het verlenen van toegang tot de unit(s) en begeleiding.
• De aanwezigheid van een meet-en regeltechnicus. Hij/zij is op de hoogte van hoe de technische installatie ingeregeld dient te worden.
• Het IBS formulier volledig ingevuld dient uiterlijk 4 werkdagen voor de werkelijke IBS in het bezit zijn van de serviceafdeling van Ned Air.
• De unit(s) zijn aangesloten conform de voorschriften. Zoals vermeld in de installatiehandleiding.
Werkomgeving

• De werkomgeving moet veilig zijn en vrij van enige obstakels.
• De unit(s) zijn toegankelijk op het moment van inbedrijfstellen. Via goedgekeurde trap, ladder of steiger.
• Goede verlichting aanwezig bij de werkomgeving.
• Er dient een waterdichte electrische aansluiting aanwezig te zijn (wandcontactdoos) om de IBS werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Electrisch

• Het ventilatiesysteem dient operationeel te zijn.
• De unit(s) zijn electrisch aangesloten. Let op: Geen bouwstroom!
• Het kanaalwerk is luchtzijdig aangesloten.
• De (brand)kleppen moeten open staan op het moment van inbedrijfstellen.
• De (extra) sensoren zijn aangesloten en operationeel.
• De toegepaste externe pompen zijn correct aangesloten en operationeel.
• De electrische naverwarmers zijn correct aangesloten en operationeel.
• De regelkleppen zijn correct aangesloten en operationeel.
• De servo’s zijn correct aangesloten en operationeel.
Waterzijdig

• Zowel het systeem als de waterbatterijen dienen volledig te zijn gevuld en ontlucht.

*

Let op: Bovenstaande voorwaarden dienen uitgevoerd te zijn om extra (wacht)uren te voorkomen. Extra (wacht)uren brengen wij in
rekening. Passen deze extra (wacht)uren niet in onze planning? Dan maken wij een nieuwe afspraak voor de inbedrijfstelling. De extra
gemaakte kosten worden separaat gefactureerd.
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