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- vejen til sikkerhed

SERVICEBOG 
FOR CENTRALANLÆG

EXIT ZONE kræver 1 x årligt  
service for at sikre optimal funktion og levetid  for anlægget.

SERVICEAFTALE
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– vejen til sikkerhed

konceptet

Projektgennemgang 

Et af elementerne i EXIT ZONE´s idegrundlag og vision er, at være en virksomhed for elfagmanden. 

Dette betyder, at vi har et produktsortiment, som vi selv har præget og udvalgt med fokus på 

montagevenlighed uden at gå på kompromis med æstetik og kvalitet.

Forprojekt

Tilbudsgivning

Indsigt, viden og erfaring omkring regel-

sæt sikrer, at vi kan tilbyde projektering og 

rådgivning omkring sikkerhedsbelysnings- 

projekter. 

Vi giver gerne tilbud på dine sikkerheds-

belysningsopgaver – og sikrer i dialog med 

dig, hvordan opgaven bedst løses.

En effektiv og praktisk gennemgang af projektet ude 

på byggepladsen sammen med deres montør, sikrer 

hurtig og korrekt montage af sikkerhedsbelysnings-

produkterne. 

Levering
EXIT ZONE sikrer levering til aftalt tid. 

Vores lager og leverandører betyder 

tryghed, hvis ændringer skulle opstå. 

Idriftsætning
Vi tilbyder at idriftsætte anlægget, og 

derved sikre optimal drift og funktion 

af det samlede sikkerhedsbelysnings-

anlæg.
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EXIT ZONE Service for sikkerhedsbelysning
Generelt
Sikkerhedsbelysning indgår i de brandtekniske installationer som er defineret i det danske 
Bygningsreglement. Baggrunden for at installere sikkerhedsbelysning er at øge sikkerheden for 
de personer der er brugere af bygningen.

Kravene til sådanne installationer er, at det påhviler brugeren ansvaret for, at anlægget til 
enhver tid skal være fuld funktionsdygtig i hele bygningens levetid.

For bedst muligt at sikre et fuldt funktionsdygtigt centralanlæg, kræver EXIT ZONE, at der 
udføres service på anlægget mindst 1 gang årligt.

EXIT ZONE tilbyder at udføre service på vore sikkerhedsbelysningsanlæg – altid i samarbejde med den aut. 
El-installatør du til dagligt bruger til el-arbejdet.
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Indhold og fordele ved serviceaftalen

• Udlæsning af anlæggets logfunktion – der fortæller, hvilke hændelser der er opstået – og som 
kan have stor betydning for anlæggets samlede levetid. 

• Opdatering af anlæggets software. 

• Kontrol af anlæggets samlede nøddrifts funktioner. 

• Undersøgelse og test af at batteripakken i anlægget, overholder lovens krav om at opretholde 
strømforsyningen til sikkerhedsbelysningsarmaturerne i den krævede tid. 

• Udarbejdelse af en service / testrapport – der gør det let at få udbedret eventuelle fejl på det 
samlede sikkerhedsbelysningsanlæg. 

• Dokumentation, der viser at anlægget er serviceret af leverandøren – og som kan fremvises til 
brandmyndighederne i forbindelse med en kontrol/brandeftersyn af de brandtekniske installa-
tioner. 

• Specialpris på reservedele. 

• Vi kontakter dig forud for, at det årlige service udføres – dermed skal du ikke tænke på dette.

     Kontakt EXIT ZONE serviceafdeling:        Tlf. 7020 6840
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Logbog for udført service på centraludstyr 
til sikkerhedsbelysning

Anlægsadresse: Centralens serienummer:

Anlægsfunktion:
Ingen overvågning:

Strømkredsovervågning:

Enkelt overvågning:

Tavleplacering af fasebrudsrelæer: Opstartsdato:

Første service skal udføres: 

Netværksopkobling:

DALI/KNX armaturer tilsluttet:      Ja       Nej

Udført af:

Næste årlige service: 

Udført af (stempel): 

Bemærkninger til det årlige service: 

Udført af:

Næste årlige service: 

Udført af (stempel): 

Bemærkninger til det årlige service: 
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Udført af:

Næste årlige service: 

Udført af (stempel): 

Bemærkninger til det årlige service: 
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Næste årlige service: 

Udført af (stempel): 

Bemærkninger til det årlige service: 

Udført af:

Næste årlige service: 

Udført af (stempel): 

Bemærkninger til det årlige service: 
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Udført af (stempel): 

Bemærkninger til det årlige service: 
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Udnyt mulighederne!
Det gælder om personsikkerhed - få en mail direkte på din PC, hvis der er fejl i anlægget. Anlægget kan 
gøre det uden yderligere software - det bliver ikke lettere! 

Øvrige muligheder:
Anlægget kan vise bygningens plantegning - så du kan se flugtveje- og panikarmaturernes nøjagtige place-
ring i bygningen.

Få et ekstra display panel der viser anlæggets status og alarmer. Signaler til eksempelvis CTS / BMS anlæg.  
Få anlæggets status vist på trådløse enheder såsom iPad eller smartphones.

Husk den årlige service! 

Intelligent centralløsning
Mikro- / Mini- / Multianlæg - samme brugerflade

Panikbelysning for vægmontage 
med forskellig lysoptik

Panikbelysning for loftmontage 
med forskellig lysoptik

Adressemodulbox

Alment belysningsarmatur

Multifunktion, loft /vægarmatur

Høj kvalitets LED og LED driver

Direkte opkobling af PC/iPad  
med centralanlægget, uden brug 

af special software

Får du nok ud af dit centralanlæg?
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Vores rådgivningsteam

SALG
Jan Juhler

Tlf. +45 29 61 50 58
jj@exitzone.dk

SERVICE OG TEKNIK
Brian Vilsted

Tlf. +45 29 17 33 11
e-mail bv@exitzone.dk

SALG
Henrik Vad

Tlf.  +45 30 51 75 56
hv@exitzone.dk

TEKNIK, PROJEKT & SALG
Anders Kvistborg

Tlf. +45 29 61 50 85
ak@exitzone.dk

SALG
Frank Høj Thomsen
Tlf.  +45 30 46 27 50

fht@exitzone.dk

TEKNIK, PROJEKT & SALG
Johannes Chr. Hansen
Tlf. +45 29 61 54 85

jh@exitzone.dk

SALG & PROJEKT
Pernille Bertelsen

Tlf. +45 29 61 41 47 
pb@exitzone.dk

SERVICE OG TEKNIK
Renè Jacobsen

Tlf. +45 23 66 46 76
e-mail rj@exitzone.dk

Lysbjergvej 6 · DK-6500 Vojens

Tlf. +45 70 20 68 40

info@exitzone.dk · www.exitzone.dkOriginale reservedele


