
TOTAALOPLOSSINGEN 
VOOR MEET- &  
REGELTECHNIEK

VAN LENTE SYSTEEMINTEGRATIE BIEDT U:

Van Lente beschikt over een groot team van specialisten in de meet-  
en regeltechniek en gebouwautomatisering. 
 
U kunt bij ons terecht voor alle diensten op het gebied van klimaatinstallaties en  
automatisering van technische installaties in gebouwen. Wij onderscheiden ons 
door onze jarenlange ervaring en specifieke kennis. Van Lente heeft een gegaran-
deerde toegevoegde waarde voor uw projecten.

Nieuwbouw, renovatie, optimalisatie, onderhoud, monitoring en beheer zijn 
onze kernactiviteiten. Wij verzorgen in eigen beheer de engineering, bekabeling, 
montage, paneelbouw, tekenwerk, software engineering, inbedrijfstelling en 
onderhoud. Kortom: ‘alles in één hand’. 

vanlente.nl

GEBOUWAUTOMATISERING

+ Alle diensten op het gebied van 
klimaatinstallaties en automatisering 
van technische installaties in gebou-
wen onder één dak. 

+ Een partner met jarenlange ervaring 
en specifieke kennis.  

+ Een professionele organisatie met 
familiewaarden.



vanlente.nl

ANTWOORDEN OP AL UW VRAGEN

DEZE KLANTEN GINGEN U VOOR

De dienstverlening van Van Lente Systeemintegratie B.V. is altijd
maatwerk. Ons motto is “samen denken, samen doen”. Of het nu
gaat om advies, ontwerp, realisatie, onderhoud of optimalisatie, 
door deze aanpak bereiken we samen met u een comfortabel 
en duurzaam resultaat. We staan uitvoerig stil bij uw wensen 
en brengen in kaart wat u wilt bereiken op het gebied van 
gebouwautomatisering en installatie performance. De uitkomst 
hiervan wordt vertaald naar een hoogwaardige en passende 
regeltechnische oplossing, zowel op besturingsvlak als op  
werktuigbouwkundig gebied.

DE ZEKERHEID VAN ERVARING
Van Lente is gespecialiseerd in systeemintegratie trajecten en 
verzorgt de complete regeltechniek voor klimaatinstallaties, 
HVAC en ondersteunende installaties in de procesindustrie. 
De complexe regeltechniek wordt vertaald naar heldere dash-
boards en schermen voor bediening en eenvoudig beheer van 
uw installaties. De data uit de installaties wordt middels mod-
erne analyse tools vertaald naar performance op het gebied van 
energie, comfort en functionele prestaties.

Heeft u interesse in een  
passend advies? 
Maak dan vrijblijvend een afspraak met 
een van onze adviseurs. 

UW MOGELIJKHEDEN

Onze vakbekwame specialisten 
adviseren u graag over:

+ Priva, Web Easy, Simaxx en Loytec

+ Advies en projectbegeleiding

+ Software ontwerp en inbedrijfstelling

+ Levering en ombouw van regelpanelen

+ Levering veldapparatuur, gateways en 
netwerkintegratie

+ Bekabeling en montage

+ Monitoring en technisch beheer

Van Lente Systeemintegratie B.V.

vestigingen   

Herfordstraat 5, 7418EX Deventer tel 0570 - 63 12 18 mail info@vanlente.nl

Reeuwijkse Poort 210, 2811MZ Reeuwijk tel 0182 - 30 08 74 

 


