
Ontzorging
voor de zorg,

maak kennis met

@x-ict

@xictzwolle



 
UPS systemen bestaan grotendeels uit batterijen. Deze

batterijen moeten eens in de drie tot vijf jaar vervangen worden. De vijf jaar

wordt hierbij uitsluitend gehaald bij datacentercondities en daar is bij een

serverkast op een zorglocatie doorgaans geen sprake van. 

 

Wat zou het geweldig zijn als er een UPS zou bestaan, waarbij de batterijen tot wel

10 jaar mee kunnen gaan en waarbij een hoge omgevingstemperatuur nagenoeg

geen effect heeft op de levensduur van de UPS. Deze UPS is NU voor handen, de

Lithium-Ion UPS van APC!

Noodstroom in de zorg is van
essentieel belang 
 
Noodstroom binnen de zorg wordt steeds belangrijker en complexer. Het weg

vallen van netspanning levert niet alleen problemen op met de bedrijfsvoering,

maar kan ook voor vervelende of zelfs levensbedreigende situaties zorgen. Denk

bijvoorbeeld aan situaties waarbij observatieapparatuur is uitgevallen. Een goede

noodstroomvoorziening is dan ook essentieel. 

 

Uw zorgprofessionals zetten zich 7x24 uur in voor het verlenen van zorg aan

patiënten en cliënten. X-ICT zet zich 7x24 uur voor u in om te zorgen dat het

wegvallen van netspanning geen probleem oplevert.

@x-ict

@xictzwolle

Lithium-Ion UPS van APC
 



 
Het leveren van de UPS, het installeren van de UPS, 

het inrichting van het monitoringsysteem, het verzorgen van monitoring en het

vervangen van de UPS in geval van een defect apparaat en dat allemaal voor een vast

bedrag per maand. X-ICT gaat nog een stap verder middels financiële ontzorging. Maak

kennis met UPS4Care, de nieuwe oplossing voor noodstroom in de zorg.

UPS 1000VA Runtime 30 minuten bij 900W

Lithium-ion: Verwachte levensduur 10 jaar

Inclusief Service Bypass Panel

Inclusief installatie & configuratie

Monitoring op basis van 7x24 uur

On-site support op basis van 7x24 uur en 4 uur

on-site respons
 

Al vanaf
€89,- 

Per maand

Geen investeringen vooraf, 
maar wel volledige ontzorging!

Ga voor meer informatie
naar www.ups4care.nl

Excl.

BTW

@x-ict

@xictzwolle

Maak kennis met UPS4Care



Ga voor meer
informatie naar

www.ups4care.nl


