Service &
Onderhoud
Fietsergometers
Uw fietsergometer is bij ons in goede handen! ProCare heeft meer
dan 25 jaar ervaring in het onderhouden, repareren en kalibreren van
fietsergometers. Wij zijn hierin dé specialist in Nederland!

Verdere gegevens
Onze technische service
(onderhoud en kalibratie) voor medische
meetapparatuur is ISO 13485:2003 en
ISO 9001:2008 gecertificeerd.

Wij voeren onderhoud uit aan alle merken fietsergometers. Hierbij
valt te denken aan de merken Lode, Ergoline, Monark en TechnoGym
Med. Uiteraard kunt u ook met andere merken bij ons terecht voor
service en onderhoud.



Directe hulp bij storingen



Snelle doorlooptijd



Veilige & Nauwkeurige apparatuur



Coördinatie onderhoud

ISO 13485:2003 | ISO 9001:2008
Wij staan garant voor een hoge kwaliteit!

Wij raden u aan uw fietsergometer jaarlijks te laten onderhouden en
kalibreren. Tijdens het onderhoud komt onze service engineer bij u
op locatie langs en voert hij een visuele, elektronische en
mechanische inspectie uit. Tevens controleert hij de ergometer op
lekstromen (volgens NEN-EN-IEC 62353). Kleine reparaties vinden
veelal direct plaats zodat uw planning geen gevaar loopt.
De kalibratie die wij op uw fietsergometer uitvoeren is de meest
nauwkeurige en betrouwbare beschikbaar; de dynamische kalibratie.
Het grote verschil met een statische kalibratie (aangeboden door de
meeste leveranciers van service) is de mate van nauwkeurigheid. Met
behulp van een Calibrator 2000 wordt uw fietsergometer maximaal
getest en doen zich dezelfde factoren voor als tijdens een
inspanningstest. Tevens testen wij de fietsergometer in een specifieke
range die door u het meest toegepast wordt. Het resultaat is een
veilige fietsergometer die betrouwbare en nauwkeurige testresultaten
geeft.
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Verdere gegevens

VERVOLG Fietsergometers
Bij de kalibratie wordt, wanneer beschikbaar, tevens een
softwareupdate uitgevoerd in de bedieningsunit. Overige beschikbare
opties, zoals saturatiemeting, hartslagmeting, pedaalkrachtmeting en

Onze technische service
(onderhoud en kalibratie) voor medische
meetapparatuur is ISO 13485:2003 en
ISO 9001:2008 gecertificeerd.

0Watt optie worden geïnspecteerd en bijgesteld. De kalibratie van uw
bloeddrukmodule is optioneel.

Meer informatie ontvangen?

ISO 13485:2003 | ISO 9001:2008

Neem contact met ons op via service@procarebv.nl
of bel 050 5731918.

Wij staan garant voor een hoge kwaliteit!

www.procarebv.nl
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