Service & Onderhoud

Wie kent onze apparatuur beter dan
wij zelf?
Iedereen weet dat regelmatig onderhoud
problemen bij de werking en klimaat voorkomt. Daarnaast verlengt het de levensduur van de luchtbehandelingskast.
Naast het produceren van uw luchtbehandelingskast kunnen wij u op gebied
van service & onderhoud het volgende
bieden:
• Diverse onderhoudscontracten
• Eenmalige inspecties
• Verhelpen van storingen op lokatie
Ons service team staat voor u klaar!

Nederlands producent luchtbehandelingsproducten

Preventief onderhoud
Het Thermo Air Service & Onderhoud houdt
uw luchtbehandelingskast in optimale conditie.
Daarmee verlengt u de levensduur van onderdelen én verhoogt u uw rendement.
Preventief onderhoud door onze afdeling
Service en Onderhoud betekend voor veel opdrachtgevers een een optimaal functionerende
luchtbehandelingskast.

Voorkomen is beter dan genezen
Thermo Air beschouwt service en onderhoud als
vanzelfsprekend. Want ook hier geldt dat voorkomen
beter is dan genezen. Hoe beter het onderhoud,
hoe minder storingen er moeten worden opgelost en
hoe minder kosten dit met zich meebrengt voor u en
uw opdrachtgevers.

Opbouwen op locatie
Op veel locaties in gebouwen zijn (grotere) luchtbehandelingskasten
door beperkingen van onder andere de aanvoerwegen niet eenvoudig
te plaatsen. Hiervoor bieden wij een unieke oplossing.
De luchtbehandelingskast komt in makkelijk verplaatsbare onderdelen
aan op locatie en wordt ter plekke door ons service team in elkaar
gebouwd. De luchtbehandelingskast wordt volledig functioneel aan
u opgeleverd.

Ondersteuning bij inbedrijfstelling
Omdat wij Plug en Play luchtbehandelingsappratuur leveren veelal met geïntegreerde regeltechniek bieden wij u bij inbedrijfstelling een
ondersteunende dienst aan. Tijdens het
inregelen van het totale systeem is ons service
en onderhoud team aanwezig om u zoveel
mogelijk te ondersteunen.

Na de levering
De dienstverlening van Thermo Air houdt niet
op bij het leveren van onze producten. Op alle,
door Thermo Air geleverde producten, verlenen
wij Service en Onderhoud. U kunt rekenen op
onze technische expertise en ervaring van bijna
65 jaar.
Onderdelen
Thermo Air is al sinds 1947 producent van
luchttechnische producten. Wij beschikken
over een ruime voorraad aan vervangingsonderdelen. Veel van deze vervangingsonderdelen kunt u ook op onze website in de webshop terugvinden. Wanneer u via de webshop
bestelt wordt uw bestelling direct verwerkt en
indien op voorraad nog dezelfde dag verstuurd.

Voor meer informatie en advies
T +31 (0)35 524 9000
F +31 (0)35 526 2424
verkoop@thermoair.com
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