
Reiniging en preventief onderhoud in 
serverruimten en datacenters

Waarom is reiniging belangrijk?

Vervuiling, en met name stof, is een belangrijke oorzaak van storingen aan 
hardware in datacenters en serverruimten. Schone en stofvrije computerruimten 
dragen dan ook bij aan optimaal functionerende hardware en de continuïteit van 
het bedrijfsproces in elke organisatie. 

RIFCO, specialist in serverruimte en datacenter reiniging 

Zowel mensen alsook apparatuur (aircosystemen) zijn vaak veroorzakers van 
vervuiling in serverruimten en datacenters. Vandaar dat een regelmatige 
reiniging van vloeren en inventaris belangrijk is. Ook andere maatregelen zoals 
goede vuil-absorberende inloopmatten dragen bij aan een schone dataruimte. 
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O-beurt en preventief onderhoud

Door verbouwingen, calamiteiten of te weinig regelmatig preventief onderhoud 
zal de vervuiling in een serverruimte of datacenter snel toenemen. Het uitvoeren 
van een grondige schoonmaak wordt hierbij aanbevolen, waarbij de ruimte wordt 
teruggebracht naar een zogeheten “0-situatie”, ook wel een 0-beurt genoemd. 
Nadat vloeren, wanden, kabelgoten en inventaris geheel zijn gereinigd, is het 
wenselijk om periodiek preventief onderhoud in te plannen. RIFCO biedt u de 
juiste dienstverlening en producten om uw datacenter schoon te houden en 
vervuiling van buitenaf te voorkomen.  

ESD veiligheid is belangrijk voor elke ruimte 
met veel hardware!

ESD staat voor “electrostatic discharge” oftewel een elektrostatische ontlading. 
Ongecontroleerde elektrische ontladingen kunnen grote gevolgen hebben voor het 
functioneren van de hardware en de veiligheid van het personeel. Om dit risico 
terug te dringen is het aan te bevelen om, mits uw computervloer hiervoor geschikt 
is, op de computervloer een ESD-polish aan te brengen die niet alleen zorgt voor 
een goede ESD veiligheid, maar tevens bijdraagt aan een representatieve uitstraling 
van de serverruimte of datacenter 

Coaten en impregneren van computerondervloeren

Om stofafgifte van betonnen computerondervloeren in de toekomst te voorkomen 
biedt RIFCO de mogelijkheid om uw vloer te coaten of te impregneren. Wilt u meer 
informatie over de mogelijkheden? Bel of email ons. 
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Onderhoudspakketten

BASIS

Wat wordt er gereinigd?

- Computervloer
- Bovenzijde van de   
  patchkasten

PREMIUM

Wat wordt er gereinigd?

- Computervloer
- Gehele buitennzijde   
  van de patchkasten.
- Overige inventaris 
  (zoals onder andere   
  airco-units en 
  voorraadkasten)
- Wanden, deuren, 
  inclusief kozijnen,   
  hang- en sluitwerk,   
- Richels (tot reikhoogte)
- Meubilair aanwezig in 
  de ruimte

GRATIS: EXTRA’S:
- ESD-meting

PREMIUM PLUS

Wat wordt er gereinigd?

- Computervloer
- Ondervloer
- Gehele buitenzijde van   
  de patchkasten 
- Overige inventaris 
  (zoals onder andere   
  airco-units en 
  voorraadkasten)
- Kabelgoten (er worden 
  geen kabels verplaatst)
- Wanden, deuren,
  inclusief kozijnen,   
  hang- en sluitwerk,   
- Richels (tot reikhoogte)
- Meubilair aanwezig in 
  de ruimte
- Optioneel:
  Binnenkant van de  
  patchkasten (hardware 
  en kabels worden niet 
  gereinigd)

GRATIS: EXTRA’S:
- ESD-meting
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Scherpe prijzen voor een optimale kwaliteit

Uw voordeel van een regelmatig onderhoud 

    

Uw korting kan oplopen tot 20%, afhankelijk van de looptijd van uw contract en 
het aantal reinigingen per jaar.
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RIFCO biedt u 3 schoonmaakpakketten aan, te weten: basis, premium 
en premium plus. 

Voor serverruimten en datacenters tot 100 m bieden wij aantrekkelijke 
vaste prijzen aan. Voor ruimten groter dan 100 m², werken wij op basis 
van een m² prijs


