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Persbericht 

 

VPInstruments’ webshop is online! 

Delft, 8 januari  2020 

 

VPInstruments, fabrikant van 
toonaangevende producten voor 
industriële energiemetingen, kondigt 
met plezier de start van haar nieuwe 
webshop aan! 

Dankzij de webshop is het mogelijk om 
een bestelling te plaatsen ongeacht in 
welk land of continent u zich bevindt. 
Ook wanneer er geen distributeur in uw land of omgeving is, is het dankzij de webshop toch mogelijk 
om uw persluchtinstrumenten aan te schaffen. 

De volgende producten zijn aan te schaffen in de webshop. Alle instrumenten zijn beschikbaar in 
plug & play starterkits; alles wat je nodig hebt om te beginnen met meten. 

- VPFlowScope 4-in 1 flow meters: meet bi-directionale stroom, druk, temperatuur en 
getotaliseerde stroom 

- Dew point sensoren 
 

De webshop is 24/7 beschikbaar. Begin vandaag al met besparen! Dus ga naar de webshop en bestel 
uw nieuwe VPFlowScope met slechts vijf keer klikken! Bezoek de nieuwe webshop op: 
shop.vpinstruments.com 

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 is 
traceerbaar naar National Standards.  
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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 consument 
goederen. Start nu met energie besparen en neem vandaag nog contact met ons op.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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