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Projekt
Projektnummer
Klant
Klantnummer
Opdrachtnummer
Referentienummer

Inbedrijfstelling vragenlijst
Geachte mevrouw/ heer,
Hierbij ontvangt u een lijst met punten welke een aantal essentiële voorwaarden bevatten om
BENDER componenten in bedrijf te kunnen nemen.
Om tevens onze after sales service naar behoren te kunnen coördineren, verzoeken wij u de in deze
lijst genoemde punten te controleren, in te vullen en terug te faxen naar het volgende nummer: 0031(0)76-5878927.
Om een goede planning te kunnen maken is het belangrijk deze invullijst 2-3 weken alvorens de
geplande in bedrijf name aan BENDER BENELUX bv te doen toekomen.
Het is zowel voor u als klant, als voor ons zeer belangrijk dat de punten van deze lijst in orde zijn.
Met vriendelijke groet,
Bender Benelux BV


Kunt u a.u.b. hieronder de aanspreekpersoon (personen) op de in bedrijf te stellen locatie
vermeldden:
Gewenste datum : ____________________________________________
Naam:______________________ Tel:___________________ GSM:________________
Naam:______________________ Tel:___________________ GSM:________________



Zijn alle in bedrijf te stellen BENDER componenten geïnstalleerd?
JA O



NEE O

Is op alle in bedrijf te stellen BENDER componenten de hulpspanning aangesloten, en zijn dus
alle in bedrijf te stellen BENDER componenten onder spanning te zetten?
JA O

NEE O
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Zijn alle meldingen van systemen, aangesloten op BENDER componenten, volledig in bedrijf?
(bijvoorbeeld contacten van Medische gasinstallaties, verlichting, meldingen van de
spanningsverzorging)
JA O



NEE O

Zijn de BMS communicatiebus-verbindingen aangebracht aan alle BENDER componenten
(klemmen A en B).
JA O
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NEE O

Is de aarding aan alle systemen aangesloten? (beide aardingsklemmen)
JA O

NEE O



Is de benaming van de MES ketens (Medisch Elektrische Scheidingstransformatoren), welke in
de tableaus en meldpanelen moeten worden geprogrammeerd bekend, en in het bezit van
Bender Benelux? (1 regel van maximaal 20 tekens per bewakingscomponent).
De teksten dienen in het bijgevoegde sheet te zijn ingevuld.
JA O
NEE O
Bender Benelux bv is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, en het
controleren van de gegevens.



Wanneer alle hiervoor genoemde punten met JA beantwoord kunnen worden, verzoeken wij u
dit formulier te retourneren naar faxnummer 0031-(0)76-5878927. Indien gewenst kan op
dezelfde datum als de in bedrijf stelling tevens instructie gegeven worden aan het technisch
en medisch personeel van het ziekenhuis, betreffende de opgeleverde systemen.



BELANGRIJK!!!, Wanneer geconstateerd wordt dat de in bedrijf te stellen installatie niet in
de staat is conform de bovenstaande punten, behoudt BENDER BENELUX BV zichzelf het recht
voor de gemaakte kosten (reisuren en werkuren) in rekening te brengen.
Uurtarief: Euro 100,- per uur (reisuren en werkuren)

Plaats, datum, bedrijfsstempel en handtekening

Naam:________________________
Telefoon:______________________
Telefax:_______________________
E-mail:________________________
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Invullijst voor teksten/labelling van de aardfoutbewakingsrelais.
Per aardfoutbewakingsrelais kan 1 benamingregel worden opgegeven, ter identificatie.
Zinvol hierin is het informatie te verwerken betreffende kastcode, transformatornummer
(groepsnummer), labelling wandcontactdozen, plaats binnen ruimte.
Voorbeelden zijn:
Voorbeeld 1
: GROEP TR06 K-4-HF3 (=trafogroep TR06, kastnummer K-4-HF3)
Voorbeeld 2
: T34 KAST04 STOEL 06 (=Trafo T34, kast 04, dialysestoel 06)
Er kunnen slechts 20 tekens per melding worden verwerkt.
De informatie betreffende het type of soort melding en meetgegevens wordt automatisch
gegenereerd.

kastcode

transformatornummer Meldtekst (max 20 karakters)
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meldpaneel

