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Verwarmingssystemen
middelgroot en groot vermogen
Buderus en systemen met een middelgroot en groot vermogen gaan hand in hand. Deze systemen hebben
de laatste jaren een enorme evolutie ondergaan, zowel op technologisch vlak als op het gebied van design.
Bovendien is het rendement van de systemen enorm verhoogd. Het gebruik van nieuwe componenten in
het productieproces zorgt ervoor dat deze milieuvriendelijke en energiebesparende systemen een maximaal
rendement en comfort bereiken.
Door de compacte systemen en het gebruik van hoge rendementsmaterialen zoals aluminium en koper, dient de
kwaliteit van het water nauwlettend in de gaten gehouden te worden zodat een lange levensduur gegarandeerd
wordt. Waterbehandeling is dus de boodschap!
Samen met uw installateur wil Buderus Service u bijstaan om u jarenlang een zorgeloos verwarmingscomfort te
bieden.

Onderhoud
Wat mag u van ons verwachten tijdens het onderhoud?
■■ Inspectie en reiniging van de ketel volgens voorgeschreven onderhoudsprotocol
■■ Verificatie (en aanpassing indien nodig) van de parameters van de regeling
■■ Inspectie en reiniging van de interne brander
■■ Inspectie en reiniging van de externe brander (enkel van toepassing bij merken Dreizler, Riello en Weishaupt)
■■ Snelle analyse van de waterkwaliteit met aflevering van het analyserapport
■■ Visuele inspectie van het stooklokaal
■■ Controle van de veiligheidscomponenten volgens EN 12828
■■ Uitvoeren van een verbrandingstest met aflevering van de wettelijke attesten
■■ Controle van het expansievat (indien er afsluitkranen aanwezig zijn)
■■ Controle van de druk op de installatie
■■ Afvoeren van het roetafval (wettelijk verplicht en wordt gefactureerd in functie van het gewicht)

Wat is er niet standaard inbegrepen tijdens het onderhoud?
■■ Wisselstukken en werkuren voor bijkomende herstellingen
■■ Onderhoud en reiniging van de schouw
Het reinigingsattest van de schouw moet bezorgd worden vóór het onderhoud van de ketel
■■ Reiniging van neutralisatiebak voor condensopvang en/of vervangen van het granulaat (indien van toepassing)
*Op aanvraag voeren we dit karwei graag voor u uit
■■ Eventuele wachttijden (bv. wachttijd voor toegang tot het stooklokaal, volgen van een veiligheidsfilm, ...)
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Voordelen van een onderhoudscontract
Indien u kiest voor het comfort van een onderhoudscontract, mag u van ons hetzelfde verwachten als bij
een eenmalig onderhoud, maar geniet u van onderstaande voordelen:
U geniet van een comfortabele service
Klanten met een onderhoudscontract genieten een voorkeursbehandeling en worden door ons gecontacteerd
wanneer hun toestel aan onderhoud toe is.
U bespaart kosten, uw toestel gaat langer mee
Een regelmatig onderhoud verlaagt de prijs van uw energiefactuur en verhoogt het rendement en de levensduur
van uw toestel.
U krijgt korting op wisselstukken
U krijgt 10 % korting op onderdelen bij herstelling of onderhoud. Bovendien krijgt u 20% korting op kritische
wisselstukken indien u deze bij u stockeert. Op deze manier kunnen we u sneller helpen bij een dringende
herstelling.
Gratis afvoeren van roetafval
De technieker zal het roetafval gratis meenemen na het onderhoud.
U loopt minder risico op pannes en storingen
Niets is zo vervelend als een panne of storing tijdens de wintermaanden. Door uw installatie regelmatig te laten
onderhouden, bent u zeker van een optimale werking.
U bent verzekerd van een geminimaliseerde CO2-uitstoot
Dit is belangrijk voor het milieu en voor uw gezondheid. Een vakkundig onderhoud geeft u de zekerheid van een
veilig toestel.
U bent wettelijk in orde
Het onderhoud van uw verwarmingstoestel is wettelijk verplicht. U kunt ook steeds een historiek opvragen van
vorige onderhouden of herstellingen.
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Contacteer ons!
U kunt Buderus Service contacteren via de website, via e-mail of telefonisch.

Website & e-mail
Voor uw online aanvraag voor herstelling, onderhoud, inbedrijfstelling of ombouw: www.service.buderus.be.
Aanvragen voor herstelling of onderhoud: service.industrial@buderus.be.
Informatie over contracten: service.contracten@buderus.be.

Telefoon
Aanvragen voor herstelling of onderhoud: 015 / 46 56 93.
Informatie over onderhoudscontracten: 078 / 05 07 80.

www.buderus.be

Facebook
facebook.com/BuderusBelgium

Youtube Channel
youtube.com/buderusbe

