KLIMAATREGELING IN PUBLIEK VASTGOED

Constante bewaking
Constante bewaking van systeemprestaties

Individuele klimaatregeling
Altijd het gewenste klimaat in iedere ruimte

Duurzaamheid
Onze producten hebben een lange gebruiksduur en zijn zeer betrouwbaar

Bent u op zoek naar de beste klimaatregeling voor uw gebouw? Wij weten hoe u een optimaal
binnenklimaat kunt creëren voor de mensen in uw gebouw, terwijl u de totale eigendomskosten van uw
gebouwbeheer zo laag mogelijk houdt.

Klimaatregeling voor elke ruimte
De ruimtes in uw gebouw worden vaak op verschillende manieren gebruikt. U kunt de instellingen voor
temperatuur, licht, luchtvochtigheid, CO2-gehalte en beveiligingssystemen voor iedere ruimte
aanpassen.

Centrale controller
Met onze centrale controllers worden uw systemen aan elkaar gekoppeld om één systeem te maken. Dit
systeem is eenvoudig te gebruiken en de instellingen voor uw ruimten kunnen op ieder moment worden
gewijzigd. Zelfs bij organisatorische wijzigingen kunt u de individuele regelingen makkelijk opnieuw
indelen.

ONZE EXPERTISE OP HET GEBIED VAN PUBLIEK VASTGOED

Precieze regeling van
het gebouwklimaat

Eenvoudig beheer
van uw
gebouwklimaat

Slim energie besparen

Inzicht in het gebruik
We bewaken de prestaties van uw systemen voortdurend. U hebt altijd inzicht en we adviseren u, indien
gewenst, over mogelijke verbeteringen. Zo kunt u aanzienlijke besparingen realiseren. U kunt de totale
eigendomskosten van uw gebouwbeheer en uw exploitatiekosten in de hand houden. Dat betekent dat u
alle tijd hebt voor uw primaire taken, zoals zorg verlenen, studeren, lesgeven of opereren.

Duurzaam
Wij voelen ons verantwoordelijk voor de aarde en hoe we die doorgeven aan toekomstige generaties.
Onze producten zijn betrouwbaar, hebben een lange levensduur en stellen u in staat om schaarse
natuurlijke bronnen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

ONZE PRODUCTEN VOOR PUBLIEK VASTGOED

BENT U GEÏNTERESSEERD IN EFFICIËNTE KLIMAATREGELING IN PUBLIEK VASTGOED?
Stuur ons een bericht en u hoort spoedig van ons

HEEFT U DE ANTWOORDEN OP UW VRAGEN NIET GEVONDEN?
Stel ze gerust aan ons!
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