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L E Z E R ,

Hierbij ontvangt u de VTC-Nieuwsbrief van maart 2021. In deze brief informeren wij u
graag over de stand van zaken en de mogelijkheden die VTC u kan bieden.
V T C
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J A A R !

Dit jaar bestaat VTC 39 jaar. In april 1982 stapte de oprichter,
Peter Janson naar de Kamer van Koophandel. Met een
vliegende start vanuit de particuliere markt heeft VTC zich
zeer sterk gemaakt in de zakelijke markt.
In oktober 2016 heeft Yvette Janson VTC overgenomen van
haar vader. Yvette is de oudste dochter en zij sleutelt al net zolang mee als dat ze kan lopen.
Peter Janson blijft nog steeds nauw verbonden met de zaak.
Een van de kernactiviteiten van VTC is het beheersen van de druk in CV en koelsystemen,
controle en behandeling van de kwaliteit van het medium. Denk hierbij aan ontgassing, filtratie,
pH, hardheid, bacteriële vervuiling, enz.
H E L E

R A R E

D I N G E N …

“Het water in CV en koelsystemen doet hele rare dingen….”
Bij het vullen van een nieuwe installatie moet deze eerst gespoeld worden, dát weet iedereen.
Maar als het systeem in bedrijf is, blijken er toch dingen te gebeuren die niet direct verklaarbaar
zijn; stroming geluiden, warmteoverdracht, lekkages, afzetting van magnetiet en/of roest,
onverklaarbaar drukverlies. Dé basis voor elke installatie is uitbalanceren en het juiste
drukbehoud. Juist hierin hebben wij in de jaren een prominente rol verworven.
25 jaar lang is VTC dé partner van Pneumatex. Wij verzorgen voor Pneumatex alle service,
onderhoud en (de-)montage. Onze servicedienst is als enige in Nederland volledig op de
hoogte van alle ‘ins and outs’ van Pneumatex. Inmiddels zijn wij ook nauw verbonden met
Reflex-Nederland, Flamco, Spirotech, Eder en Olymp.
>>

T W E N T Y F O U R S E V E N !
Alle dagen van het jaar zijn wij bereikbaar en rukken wij uit
bij storingen. Voor elke installatie in Nederland, ongeacht
druk, temperatuur en volume hebben wij oplossingen.
Indien zich een serieuze calamiteit voordoet kunnen wij
elke installatie opvangen met een ‘noodsysteem’.
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Of het nu gaat om een koelsysteem van een datacentrum
of het transportnet van een stadsverwarming exploitant. Maar ook voor de hoogbouw zoals
Westpoint Tilburg, Admirant Eindhoven en het gebouw van het Ministerie van OCW Den Haag.
Wij werken voor collega installateurs of direct voor de gebouwbeheerder.

V C A

C E R T I F I C E R I N G

Zoals in een van onze vorige nieuwsbrieven al is vermeld zijn
wij in november 2019 VCA** gecertificeerd!
Hiermee tonen wij aan op de meest verantwoorde manier te
werk te gaan en uiterste aandacht voor veiligheid, milieu en
gezondheid te hebben.

A F S C H E I D

V A N

I M I

Met ingang van maart 2021 stopt de 25-jarige nauwe samenwerking met IMI, het moederbedrijf
van Pneumatex. Het aandeel “Pneumatex”, ten opzichte van alle andere merken die wij voeren,
is sterk verminderd.
Merken als Reflex, Flamco, Eder en Olymp zitten in de lift en overstijgen
Pneumatex. Dit wil echter niet zeggen dat Pneumatex bij ons verdwijnt.
Er staan immers nog vele installaties die bij ons in onderhoud zijn
opgenomen. Alle kennis en ervaring vanuit onze geschiedenis met
Pneumatex blijft beschikbaar. 25 jaar was VTC dé Technische dienst
én vraagbaak voor Pneumatex. Veel klant weten ons rechtstreeks te
bereiken.
En díe bereikbaarheid wordt nog beter!
U kunt ons nu rechtstreeks benaderen, opdrachten worden door VTC zelf in behandeling
genomen en afgewikkeld. Korte lijnen, direct een techneut aan de telefoon en bij storingen
wordt direct een actie ingezet; 24/7!

Tel.: 0345-530644 Mail: service@vtc-expansie.com
>>
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O V E R A L !

Door de mogelijkheid rechtstreeks contact met ons
op te nemen, kunnen wij u nog beter adviseren.
Zo informeren we u graag over de beste keuze(s)
van welk merk/type toestel wij voor uw installatie
het meest geschikt achten.
Kwaliteit, levertijd, onderhoud, onderdelen,
duurzaamheid én ook de prijs zijn factoren waar
wij u volledig onafhankelijk in kunnen adviseren én
leveren en monteren.
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Vullen, reinigen, spoelen en conditioneren van installaties
•

Drukbehoud

•

Filtratie. In-line of Deelstroom

•

Ontgassing

•

Waterbehandeling

•

Suppletie/navulling

•

Inregelen/balanceren
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