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Installatieberekeningen, kosten of kansen?

In offerte stadium worden veelal werken begroot
met aannames, grove installatie uitgangspunten
en vuistregels. Op het moment dat een werk
opdracht wordt komt het aan op uitvoering en een
kloppend ontwerp, afgestemd op de vraag.

Hierbij zijn berekeningen een belangrijk onderdeel
van de engineering. Hoewel berekeningen een
investering vragen zorgen deze ervoor dat u een
installatie maakt die past waardoor de installatie
niet te groot wordt gekozen (lagere investering
en/of lagere energiekosten). Hierdoor zorgt u
ervoor dat de geselecteerde componenten ook op
elkaar zijn afgestemd (minder nazorg).

Uw voordeel:

De installatiecomponenten worden afgestemd
op de werkelijke behoefte voor verwarming,
ventilatie en koeling. (betere regelbaarheid)
Door uit te besteden maakt u gebruik van
onze kennis waardoor u zelf minder tijd kwijt
bent. (tijd voor uw  eigen werk)
U hoeft zelf niet te investeren in dure software
en bijhorende licenties.
Door de installatie door te rekenen zorgt u
voor een systeem welke is afgestemd op de
behoefte. Hierdoor is het correct in te regelen
wat zorgt voor minder nazorg.
Door berekeningen is het mogelijk aan te
tonen of een installatiekeuze past bij de vraag
van uw opdrachtgever.
Berekende installaties zorgen voor lagere
kosten. Hetzij bij de investering, de uitvoering,
de nazorg energieverbruik en zeker een
combinatie hiervan.

Hoe werkt het.

TCH-Projectsupport beschikt over een ervaren team van
installatie engineers met kennis van zaken.

Voor uw technische installatieberekeningen kunnen wij
verschillende varianten voor u doorrekenen.

Ook is het mogelijk vooraf een prijs door te geven of met
u te sparren over installatiekeuzes.

Onze scherpe engineeringstarieven in combinatie met
onze ervaring in de diverse technieken zijn wij in staat
voor u een optimaal ontwerp uit te werken. Ook is het
mogelijk een bestaand ontwerp door te rekenen en te
toetsen.

Ook voor technische installatieberekeningen kunt u op
ons rekenen.
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