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Delta-P
Gebouwautomatisering

Wij zijn gespecialiseerd in het vormgeven van uw 
gehele regeltechnische installatie, conform uw wensen 
en specificaties.

Door het efficiënt inrichten van uw gebouw, waarbij 
rekening wordt gehouden met het daadwerkelijke 
gebruik van het gebouw, kunnen veel kosten worden 
bespaard. Denk hierbij aan energie- en facilitaire 
kosten. Door deze werkwijze ondervinden gebruikers 
minder last van storingen aan installaties omdat het 
onderhoud op effectieve wijze wordt uitgevoerd.
Wij zijn partner van drie vooraanstaande regelfirma’s. 
Zo kunnen wij u voor elke situatie de juiste regel-
technische oplossing bieden.

Onze partners:
  Priva
  Loytec
  Schneider Electric

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
  Gebouwautomatisering 
- Advisering 
- Begeleiding projecten 
- Budgetbepaling projecten 
- Uitvoering projecten 
- Onderhoudsprojecten 

   Duurzame oplossingen
  Energiebesparing
  Smart Buildings

Iedereen heeft recht op een 
schone leefomgeving

Delta-P 
Commissioning & Optimalisatie 

Het leveren van een optimaal binnenklimaat door heel 
Nederland, dit is de missie van Delta-P. Onze specialis-
ten brengen de werking van uw klimaat installatie in 
kaart en zorgen ervoor dat deze optimaal functioneert.  
Een comfortabel en gezond binnenklimaat bevordert 
de arbeidsproductiviteit, stimuleert het leveren van 
betere prestaties, bevordert de werksfeer en redu-
ceert het ziekteverzuim. Commissioning is een manier 
om de kwaliteit van klimaatinstallaties te verbeteren, 
voordat deze in gebruik worden genomen. Het is een 
kwaliteitsbeheersingsproces dat resulteert in een  
optimale werking van de klimaatinstallatie.  

Als u het beste uit uw gebouw en uw medewerkers 
wilt halen, is het creëren van een goedwerkende 
klimaat installatie essentieel. Wij zetten ons graag 
in voor dit doel, zowel bij bestaande als bij nieuwe 
klimaat installaties.

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
  Inregelen en nulmetingen van klimaatinstallaties
 Cleanroom validatie en metingen
 Druk- of luchtdichtheidsmetingen
 Thermografische metingen
 Blowerdoormetingen
 Ultrasoonmetingen
 Comfortmetingen m.b.v. een klimaatboom
 Geluidsmetingen
 Klimaatonderzoek
 Installatieberekeningen
 Commissioning



Helder Plus

Helder Plus is gespecialiseerd in het reinigen en 
desinfecteren van klimaat- en ventilatiesystemen in 
gebouwen. 

Vervuiling van deze systemen heeft een negatieve 
invloed op de luchtkwaliteit, waar de gebruikers van 
het gebouw vervolgens aan worden blootgesteld.

Een slechte luchtkwaliteit kan leiden tot een ver-
minderde productiviteit en meer ziekteverzuim. Een 
goede en hygiënische conditie van deze systemen is 
de basis voor een gezond leef- en werkklimaat. Niet 
alleen klimaatsystemen, maar ook de verblijfsruimten 
zelf kunnen (microbiologisch) vervuild raken. Ook 
hier bieden wij oplossingen voor. 

Ons doel is om onze opdrachtgevers van dienst 
te zijn met het optimaliseren van het comfort en 
welzijn voor gebruikers van gebouwen. Wij zijn 
flexibel, klantgericht en begeleiden u in het gehele 
proces. Van inventarisatie en plan van aanpak tot 
en met de uitvoering, oplevering en evaluatie. Op 
deze manier worden onze opdrachtgevers door ons 
geheel ontzorgd.  
 

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
  Endoscopie inspectie
  Desinfectie van ruimten en oppervlakten
  Onderhoud en behoud van luchtbehandelings-
installaties 

  Reiniging van luchtbehandelingsinstallaties
  Desinfectie van luchtbehandelingsinstallaties

WeL Inspectie

WeL Inspectie inspecteert en adviseert op het gebied 
van water, lucht en binnenklimaat in gebouwen. 
Onze inspecteurs en adviseurs werken gezamenlijk 
aan één doel: het verbeteren van ieders welzijn 
en het verbeteren van de kwaliteit van de leef- 
en werkomgeving. Wij onderscheiden ons door 
een flexibele en oplos sings gerichte manier van 
werken. Onze opdracht gevers kunnen rekenen op 
een uitgebreid aanbod van diensten en volledige 
ontzorging. Wij geven inzicht en advies, nemen 
beheersmaatregelen en zorgen voor onderhoud en 
aanpassingen.  

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

Water
   Uitvoeren Legionella risicoanalyse en opstellen  
beheersplannen (BRL6010) 
- Drinkwater (ISSO 55.1 & 55.2) 
- Proceswater (AI-32) 
- Zwembadwater (WHVBZ/BHVBZ)

  Brononderzoek
  Quickscan drinkwaterinstallatie
  Onderhoud en beheer t.b.v. Legionellapreventie
  Controle terugstroombeveiliging
  NEN 1006 inspectie
  Technische installatie aanpassingen
  Reiniging en desinfectie drinkwatersysteem
  Wateronderzoek incl. monstername (Legionella en 
overig wateronderzoek)

Elektra
 Controle en onderhoud noodverlichting
 Inspectie elektrotechnische installaties (NEN3140)

Lucht
   Klimaatonderzoeken
   Microbiologische lucht- en contactonderzoeken
   Fijnstofmetingen
  Stofkarakteriseringen
   Endotoxinen luchtmetingen
   Geur onderzoeken
   Chemische onderzoeken
  Validatie cleanroom
   RL 7 metingen



WeL Groep
www.wel-groep.nl
info@wel-groep.nl
030-2080700

WeL Inspectie
www.wel-inspectie.nl
info@wel-inspectie.nl
030-2090950

Delta-P
www.delta-p.nl
info@delta-p.nl
030-2090951

Helder Plus
www.helderplus.nl
info@helderplus.nl
030-2090906

Groep

Wij geloven in de kracht van samen werken aan een gezonde werk- en leefomgeving. Als u vragen heeft
over onze organisatie of diensten, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder! 

U kunt ons bereiken via ons algemene telefoonnummer 030-2080700 en per mail via info@wel-groep.nl.


