Uw voordelen als
systeempartner
Sluit u aan bij ons
partnernetwerk.

DEOS AG - UW COMPETENTIE IN
DEOS AG - UW COMPETENTIE IN
>> Gebouwenautomatisering
>> Regeltechniek
>> Regeltechniek
>> Gebouwmanagement
>> Energiemanagement
>> Energiemanagement

Richt uw focus op de innovatieleider!
Met ruim 50 jaar ervaring in gebouwtechniek op het hoogste niveau is DEOS AG nog steeds een continu groeiende en internationale succesvolle onderneming. Wij ontwikkelen intelligente en complete
oplossingen voor de gebouwenautomatisering.
De momenteel wereldwijd meer dan 200 medewerkers geven aan dat de DEOS-groep aanzienlijk
sterker groeit dan de markt. Korte besluitvormingsprocessen, uiterst gemotiveerde en bekwame medewerkers alsook snelle reacties op de marktbehoeften vormen de basis voor een toekomstgerichte
groei.
De strategie van een wereldwijd netwerk met systeempartners is de belangrijkste gezamenlijke succesfactor. Daarom richten wij onze focus wereldwijd op gekwaliﬁceerde en gecertiﬁceerde partnerbedrijven. Ter ondersteuning bieden wij complete diensten waarop u kunt bouwen. Als partner biedt u
uw klanten merkkwaliteit en topprestaties.

Stefan Plüth, President-directeur van DEOS AG

„Het succes van onze competente en
gecertiﬁceerde partners stimuleert ons,
want het maakt ons ook succesvol.“

2

Service-aanbiedingen voor systeempartners van DEOS AG
Systeemoplossingen en
producten
 BACnet ononderbroken
 Systeemopenheid
 Gecertiﬁceerd
 Gestandaardiseerd

Productkwaliteit

Opleidingen

Leveringsgarantie






Intensieve trainingen
Kennis
Leersucces
Regelmatig
seminars

 Made in Germany
 Lange levensduur
 Strenge kwaliteitscontroles

 Dagelijks bijgewerkt
 Snelle verzending
 Retourpercentage
0,1 procent

Professionele ondersteuning
 DEOS-experts
 Persoonlijke hotline
 Ervaring met projecten

In drie stappen
tot DEOS AG
systeempartner!
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Systeemoplossingen en producten
Wij bieden onze systeempartners volledig naadloze systeemoplossingen in de gebouwenautomatisering. Van voorgeprogrammeerde standaardregelaars tot aan vrij programmeerbare DDC-systemen.
Onze programmeertools zijn eenvoudig, extreem snel graﬁsch te bedienen en besparen u tijd en
kosten bij projecten.
Compleet – Naadloos aansluitende systeemoplossingen en productlandschap
Gebouw- en energiemanagement, eﬃciënte oplossingen, DDC, IO-modules etc.
Optimaal – Op elkaar afgestemde componenten
Korte systeemreactietijden tussen bedieningselementen, controllers en actuatoren.
Innovatief – Klantenwensen leiden tot productinnovaties
Bijv. de Hot Standby-controller, CAN-HSB veiligheidsbus, handnoodbediening etc.
Leidend – Een van de wereldwijd leidende BACnet-oplossingen
De toekomstgerichte pionier van het BACnet-protocol.
Gecertiﬁceerd – Wij voldoen aan normen en ondergaan vrijwillige tests
Bijv. BACnet, BTL, WSPCert, AMEV B, CE, CSA en vrijwillige tests FRAPORT en espa-x.
Toekomstbestendig – Eenvoudige en omvangrijke koppelingen met systemen van derden
Protocollen en interfaces voor uitbreidingen staan klaar: KNX, DALI, MODBUS etc.
Gestandaardiseerd – Toepassing van erkende industrienormen
Bijv. de CAN-bus uit de automobielindustrie voor een veilige communicatie over lengtes tot 5 km.

Peter Rohwer, Melf Söth GmbH
„De systeemoplossingen van DEOS AG met combinaties van hardware en software zijn eenvoudig te bedienen. De open IO-modules kunnen
bijvoorbeeld universeel worden ingezet, zodat wij
onze projecten volgens onze eigen voorstellingen
kunnen ontwerpen en ontwikkelen."
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Productkwaliteit
Onze producten worden door ons in Rheine volgens de strengste kwaliteitsnormen gemaakt. We
voldoen aan uw eisen en garanderen een kwalitatief hoogwaardig product voor de
uitvoering van uw projecten.

Made in Germany – Ontwikkelingen uit het ondernemingscentrum in Rheine (D)
Dankzij de interne SMD-productielijn: ﬂexibele en klantgerichte productie.
Consequent – Ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid
Onze hardware wordt ontworpen voor een levensduur van gemiddeld 20 jaar.
Getest – Strenge kwaliteitscontrole bij onze producten
Elk apparaat ondergaat een handmatige afzonderlijke functiecontrole en een algemene controle.
Naadloos – Productie en ontwikkeling volgens industrienormen
Een productieproces met camerabewaking en lasergestuurde onderdeelpositionering.
Gering – Het retourpercentage geeft onze hoogste kwaliteit aan
Het percentage retourzendingen als gevolg van productfouten ligt ver beneden 1% (onder het
marktniveau).
Florian Dobner, Oberwegner GmbH
„Sinds vele jaren zijn wij systeempartner van
DEOS AG. En dat vooral vanwege de goede
productkwaliteit. Wij kunnen erop vertrouwen
dat uitsluitend de modernste technologieën en
materialen worden gebruikt."
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Professionele ondersteuning
Systeempartners van DEOS AG in de branches gebouwenautomatisering en meet- en regeltechniek
kunnen rekenen op een uitstekende technische ondersteuning. Onze telefonische hotline is geen callcenter, maar bestaat uit een professioneel team van zeer ervaren technici dat voor u ter beschikking
staat voor persoonlijk contact.
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Bereikbaar – Persoonlijke hotline, bezet met DEOS-experts
Personeel met ervaring op het gebied van MSR, bereikbaar op kantoortijden.

Storingsvrij – Kwaliteitsgarantie voor alle componenten
Langdurige ervaring met assortimentsopbouw van samenhangende veldcomponenten.

Eenvoudig – De garantie op eenvoudige conﬁguraties en bediening
Tijdbesparing dankzij programmeertools: FUP XL, macro's, templates, OPENproject etc.

Professioneel – Uit de praktijk voor de praktijk
Onze professionele Support is opgeleid en vele jaren werkzaam in dit vakgebied.

Roland Parth, Itronica GmbH

„De telefonische ondersteuning is competent en sinds vele jaren vertrouwenwekkend. De contactpersonen geven ook bij
gecompliceerde vragen snel de passende
antwoorden."
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Opleidingen
In onze praktijkgerichte trainingen wordt u door ons voorbereid voor de veilige en eﬃciënte omgang
met alle DEOS-producten (programmeertools, hardware, toepassingen) en voor een aansluitende
certiﬁcering als DEOS AG Certiﬁed System Partner.

Opgeleid – Gecertiﬁceerde systeempartner van DEOS AG in het partnernetwerk
Intensieve trainingen kwaliﬁceren u voor het partnerschap.

Know-how – Gefundeerde kennis en informatie
Leer meer over de toepassingsmogelijkheden van onze nieuwste systeemoplossingen.

Regelmatig – Trainingen voor uw basiskennis
Daarna kunt u deelnemen aan dieper gaande seminars.

Op maat gemaakt – Klantindividuele workshops
Door onze professionele Support, zowel in ons trainingscentrum als op locatie.

Klaus Müller, Walter Bösch GmbH & Co. KG

„De trainingsdocenten komen uit de praktijk en
denken gebruikersgericht. Dankzij deze kwaliteit
is ook de overdracht van kennis en toepassingen
binnen ons bedrijf veel eenvoudiger."
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In onze seminarplanning vindt u alle
wetenswaardigheden over onderwerpen,
datums en deelnamevoorwaarden:
www.deos-ag.com

Leveringsgarantie
Onze producten worden door ons in Rheine volgens de strengste kwaliteitsnormen gemaakt. We
voldoen aan uw eisen en garanderen een kwalitatief hoogwaardig product voor de uitvoering van uw
projecten.

Dagelijks bijgewerkt – Geen stilstand in uw project dankzij directe opdrachtverwerking
Uw bestellingen tot 14:00 uur worden nog dezelfde dag verzonden.

Snel – Levering binnen Duitsland normaal gesproken binnen 1–2 werkdagen; wereldwijde
leveringen binnen enkele weken.

Eenvoudig – Ongecompliceerde retourafhandeling
Wij zorgen per omgaande voor de analyse en reparatie van uw apparaat.

Betrouwbaar – Levering tot op de gewenste locatie
Wij leveren uw product precies daar af, waar u het nodig hebt.

Kevin Hüsch, Hüsch GmbH

„De leveringsgarantie van DEOS AG is snel en
betrouwbaar. Als we een bestelling op tijd indienen, kunnen we erop vertrouwen dat het materiaal de volgende dag bij ons wordt bezorgd."
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In slechts 3 stappen tot systeempartner
De weg naar een succesvol partnerschap is eenvoudig:

Wij maken
met u een
afspraak

Begin met het
invullen van
contactformulier

Samen
stellen we
een systeempartnercontract op

Systeemoplossingen en
productkwaliteit

Leveringsgarantie

Systeempartnergedeelte

Bezoek ons op onze Homepage via www.deosag.com. Hier kunt u in onze partner-omgeving
uitvoerig informatiemateriaal en actuele software en aanbestedingsdocumenten vinden.
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Professional
Support

Trainingen

Wordt ook deel van een echt en eerlijk partnerschap
en proﬁteer van de vele partnervoordelen die u door
DEOS AG worden geboden. Neem contact met ons op
voor meer informatie. Wij verheugen ons erop om u
persoonlijk te leren kennen!
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Uw voordelen als
systeempartner

DEOS AG is technologie- en innovatieleider in gebouwenautomatisering.
We ontwikkelen en vertegenwoordigen al bijna 50 jaar eigen producten
en oplossingen. Onze visie zijn intelligente en holistische Digitale Energie
Optimalisatie Systemen voor gebouwenautomatisering, die de perfecte
balans tussen comfort, energie-eﬃciëntie en kostentransparantie bieden.

Adres

Contact

DEOS control systems

+31 541 35 5550

Nederland B.V.
Nordhornsestraat 97A
7591 BD Denekamp
Netherlands

+31 541 35 2777
info@deos-nl.com
www.deos-ag.com

