
 

 

 

WOS en IWAS 

 
Onze WOS en IWAS van grote capaciteit zijn volledig 
voorgefabriceerd. De fabricage gebeurt op bestelling, 
daarom kunnen de systemen worden 
regelcomponenten van uw keuze. Indien gewenst kunnen wij 
de systemen voor u plaatsen, aansluiten en in bedrijf nemen. 
Dit gebeurt volgens de geldende normen en op een door u 
aangewezen plek. Bij de installatie van een WOS behoort een 
schouwing tot de standaardprocedure. Na de ingebruikname 
kunt u bij ons terecht voor het onderhoud en voor het 
verhelpen van eventuele storingen. 

 

Onze sets worden in de fabriek uitvoerig 
van de juiste papieren. Wij verzorgen graag de laatste 
“gouden lassen”, of wij sluiten de set aan met specifieke 
knelkoppelingen voor warmtetoepassingen. Doordat wij 
grote hoeveelheden sets bouwen zijn wij in staat snel te 
schakelen en  in te spelen op uw 

 

Onze sets zijn modulair opgebouwd

• maatwerk leveren; 
• tot iedere capaciteit leveren;
• de set voor het transport opdelen in units die efficiënt 

worden vervoerd; 
• de set leveren met geïntegreerde 

warmwaterbereiding.  

 

Wij werken standaard met besturing
en maken het daarbij mogelijk om te 
meeste protocollen. In dit besturingssysteem 
groot pakket aan functionaliteiten ingebouwd waar wij al 
jaren ervaring mee hebben. 

 

Indien u een andere besturing wenst
interface bouwen naar uw bestaande 

 

 

 

en IWAS van grote capaciteit zijn volledig 
. De fabricage gebeurt op bestelling, 

worden voorzien van 
regelcomponenten van uw keuze. Indien gewenst kunnen wij 
de systemen voor u plaatsen, aansluiten en in bedrijf nemen. 
Dit gebeurt volgens de geldende normen en op een door u 
aangewezen plek. Bij de installatie van een WOS behoort een 

tot de standaardprocedure. Na de ingebruikname 
kunt u bij ons terecht voor het onderhoud en voor het 
verhelpen van eventuele storingen.  

Onze sets worden in de fabriek uitvoerig getest en voorzien 
van de juiste papieren. Wij verzorgen graag de laatste 

ouden lassen”, of wij sluiten de set aan met specifieke 
knelkoppelingen voor warmtetoepassingen. Doordat wij 
grote hoeveelheden sets bouwen zijn wij in staat snel te 
schakelen en  in te spelen op uw specifieke wensen.  

opgebouwd,daardoor kunnen wij: 

tot iedere capaciteit leveren; 
de set voor het transport opdelen in units die efficiënt 

de set leveren met geïntegreerde 
 

besturingssystemen van Siemens 
maken het daarbij mogelijk om te communiceren met de 

dit besturingssysteem hebben wij een 
groot pakket aan functionaliteiten ingebouwd waar wij al 

Indien u een andere besturing wenst, kunnen wij een 
bestaande besturing. 
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