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Persbericht 

 

Een nieuwe website voor VPInstruments! 

 

Delft, 20 november 2019 

Met trots, lanceert VPInstruments haar nieuwe website: 
www.vpinstruments.com. De website van VPInstruments, 
ontwikkelaar en leverancier in energiemanagement oplossingen, 
vormt al jaren een dynamisch forum dat continu veranderd. 
Afgelopen jaar kwam VPInstruments tot de conclusie dat de 
website wel een verbetering kon gebruiken.  

Er is achter de schermen hard gewerkt om de website sneller, 
gebruiksvriendelijker en moderner te maken. Met name de lay-out voor zowel de desktop-versie als 
de mobiele-versie, is een groot verschil. Door de nieuwe en versimpelde structuur, is de navigatie en 
het vinden van de juiste informatie sterk verbeterd. Bovendien is er nu een vaste plek binnen de 
website voor VPInstruments om interessante informatie te delen met haar distributeurs en 
eindklanten, waaronder eBooks, artikelen, webinars en video’s.  

Klanten kunnen nu sneller en gemakkelijker de juiste informatie vinden. Bovendien is de nieuwe 
website gereed voor toekomstige trends en verdere uitbreiding! 

Over VPInstruments 
VPInstruments biedt industriële klanten gemakkelijk inzicht in energiestromen. Wij geloven dat 
industriële energiemetingen en monitoring gemakkelijk en inzichtelijk moeten zijn, om besparingen 
en optimalisaties mogelijk te maken. VPInstruments’ flowmeters worden gekalibreerd in een state-
of-the-art kalibratie faciliteit. Onze kalibratie banken worden onderhouden volgens ISO 9001 en zijn 
traceerbaar naar National Standards.  

De producten van VPInstruments worden aanbevolen door vooruitstrevende energie professionals 
wereldwijd. Ons product portfolio biedt een complete oplossing voor het meten en monitoren van 
perslucht flow, gas flow en elektriciteitsverbruik. Ons monitoringssysteem VPVision kan worden 
toegepast op verschillende utiliteiten en bied een overzicht van waar, wanneer en hoeveel energie 
kan worden bespaard. Onze producten zijn wereldwijd verspreid en toepasbaar in verschillende 
industriële markten, waaronder automobiel, glas, metaal, voedsel en drank, en consumenten 
goederen. Start nu met energie besparen en neem vandaag nog contact met ons op.  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
VPInstruments 
Joyce van Eijk - joyce.van.eijk@vpinstruments.com 
Buitenwatersloot 335, 2614 GS Delft 
Tel. +31 (0)15 213 1580 
Website: www.vpinstruments.com 
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