
Unica Regeltechniek 
brengt comfort in ieder gebouw

“Een comfortabel 
werkklimaat, innovatief 
en zorgeloos geregeld?”



EEn hogEr comfort 
draagt bij aan:

• een positieve invloed 
 op de bedrijfsvoering

• lager ziekteverzuim

• tevreden eindgebruikers

• hogere productie

“Voor ons gebouw 
zoeken we een 
specialist met een 
helicopterview”

“De behoeften van de klant zijn altijd het uitgangspunt”

Unica Regeltechniek 
brengt comfort in ieder gebouw

comfortabEl
Meet- en regeltechniek is overal. Denk alleen al aan 
de klimaatregeling, zonwering, verlichting en bevei- 
liging in uw pand. Als alle technische installaties goed 
werken, voelen de mensen die in uw gebouw werken, 
leren of verblijven zich prettig en veilig. Regeltechniek 
staat dus voor comfort. 

EnErgiEzuinig
Gecombineerd met andere duurzaamheidsmaat- 
regelen, zoals isolatie en energiezuinige verlichting, 
realiseert u met meet- en regeltechniek een duur-
zaam gebouw. Dit verlaagt uw energie- en onder-
houdskosten, verhoogt de waarde van uw gebouw én 
is ook nog eens goed voor het milieu. 

toonaangEvEndE spElEr
Unica Regeltechniek is al ruim veertig jaar een autoriteit in meet- en regel- 
techniek en daar zijn we trots op. We werken door heel Nederland voor talloze
opdrachtgevers in verschillende branches; van zakelijke dienstverleners  
(kantoren) en onderwijsinstellingen (Windesheim Zwolle) tot ziekenhuizen 
(Isala), computercentra (renovatie datacenter t.b.v. defensieproject in 
Maasland) en industriële bedrijven in complexe hightech omgevingen (DSM).

KEnnis En Ervaring
Onze kracht? We onderscheiden ons in de markt door onze passie voor tech-
niek te combineren met uitgebreide proceskennis van de gebouwgebonden 
installaties van onze opdrachtgevers. Bij Unica zijn de behoeften van de klant 
altijd het uitgangspunt. Wij laten de techniek voor u werken en ontzorgen u 
desgewenst met een totaalpakket: van ontwerp en inrichting tot de inbedrijf-
stelling en het onderhoud van uw meet- en regeltechnische installaties. Voor 
nieuwbouw, renovatie en vervanging; Unica is uw partner in regeltechniek.

De integrale aanpak van Unica Regeltechniek 
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Unica Regeltechniek is uw zelfstandige, gespecialiseerde en merkonafhankelijke projectpartner. Al ruim 

veertig jaar zorgen wij voor een optimale regeling en integratie van alle gebouwgebonden installaties:  

van klimaatregeling en beveiliging tot verlichting en zonwering. Onze expertisegebieden zijn: kantoor- 

omgevingen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, computercentra en industriële bedrijven.

Goed geregeld!

Unica Regeltechniek selecteert samen met u het 
merk en de software die het beste voldoen aan 
uw behoeften. Unica Regeltechniek heeft ervaring 
met alle toonaangevende programmeeromgevin-
gen, communicatieprotocollen en concepten.

• afstandsbeheer / energiebeheer
Met Unica Online heeft u vanaf iedere willekeurige 
locatie toegang tot uw installaties. Al ruim 700  
klanten maken inmiddels gebruik van dit platform. 
Storingsmeldingen worden fabricaatonafhankelijk 
en op een eenduidige wijze afgehandeld. Uw kost-
bare bronsoftware wordt op een veilige manier in 
ons datacenter beheerd. Het voordeel hiervan is dat 
de beschikbaarheid van uw software op een eendui-
dige manier geborgd is. Wildgroei van uw waarde-
volle bronsoftware behoort hiermee tot het verleden.

Unica Regeltechniek 
biedt u:
• Eerlijk, merkonafhankelijk advies,
• Specialistische kennis en expertise op het gebied van 
 zakelijke dienstverlening, onderwijs, zorg en industrie,
• Helicopterview van systemen en processen 
 van gebouwgebonden installaties, 
• Integrale aanpak voor een optimaal 
 omgevingsklimaat in gebouwen, 
• De modernste (montage)technieken en 
 kwalitatieve oplossingen,
• Kwaliteitsoplossingen uit onze eigen 
 professioneel ingerichte werkplaats,
• Landelijke dekking,
• Grip op uw energie-, exploitatie- en onderhoudskosten,
• Duurzame en maatschappelijk verantwoorde oplossingen,
• Een lange termijn samenwerking met een betrouwbare partner.

In het geval van nieuwbouw stellen wij samen met  
u vast welke installaties het beste bij de gewenste  
situatie passen. Bij renovatie en onderhoudswerk-
zaamheden behouden we die onderdelen van uw  
regeltechnische installatie(s) die technisch in orde  
en bedrijfszeker zijn. Alleen onderdelen die niet het 
gewenste resultaat opleveren, worden vervangen of 
aangepast. Unica Regeltechniek verzorgt voor u  
de ontwerpaanpassing en de ombouw, uitbreiding of 
vervanging. Onze gespecialiseerde meet- en regel-
technici zijn opgeleid om de ombouw en inbedrijfstel-
ling in één werkgang uit te voeren. Bij uitvoering  
zorgen we ervoor dat uw bedrijfsproces gewoon door-
gaat en u zo min mogelijk hinder ondervindt van de 
werkzaamheden.

Nieuwbouw, renovatie 
of vervanging

bij unica rEgEltEchniEK wErKEn 
spEcialistEn in dE volgEndE vaKgEbiEdEn:

• projectmanagement 
Bij Unica Regeltechniek staat de klant centraal. Uw wensen en  
bedrijfsprocessen vormen het uitgangspunt om tot een optimaal 
ontwerp te komen. Wij denken van A tot Z met u mee. En omdat wij 
merkonafhankelijk opereren, kunnen wij de voor u meest passende 
oplossing realiseren.

• regelpanelen
Wij ontwerpen en assembleren uw regelpanelen op maat in  
onze uitstekend geoutilleerde werkplaats. Wij werken volgens 
de geldende  regelgeving en normeringen. Hierbij wordt uitsluitend  
gebruik gemaakt van  toonaangevende fabricaten. Onze gespecia-
liseerde meet- en regeltechnici dragen zorg voor de vakkundige 
realisatie en een optimaal werkende installatie.

• software-engineering en inbedrijfstelling
Unica Regeltechniek heeft eigen ervaren programmeurs in dienst, 
die software schrijven toegespitst op uw specifieke situatie. Als  
merkonafhankelijke systemintegrator programmeren wij de verschil-
lende fabricaten regelapparatuur en stellen deze ook zelf in bedrijf. 

Ons team staat voor u klaar Merken en software

Uw partner in 
regeltechniek
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“We willen niet alleen 
het binnenklimaat, 
maar ook de 
kosten beheersen”

Comfort is het doel, regeltechniek het middel

Unica Regeltechniek 
brengt comfort in ieder gebouw

voordElEn van goEd 
wErKEndE installatiEs:

• bedrijfscontinuïteit,

• aangenaam werk-/leer- of verblijfsklimaat,

• lagere energierekening,

• grip op de onderhoudskosten,

• lage total cost of ownership (tco).

wEnsEn- En EisEnpaKKEt
Overal waar mensen zijn, of dat nu een kantoorruimte, klaslokaal, operatiekamer of  
productieruimte is, is een zekere mate van warmte/koeling, luchtvochtigheid en lucht-  
en waterkwaliteit gewenst. Bovendien moeten technische installaties in veel sectoren  
aan allerlei (strenge) richtlijnen voldoen. 

EnErgiEzuinig
De aanwezigheid van meet- en regeltechniek is dus vanzelfsprekend. Toch valt er nog een 
wereld te winnen als het gaat om de inregeling en onderlinge afstemming van gebouw- 
gebonden installaties. Zo heeft TNO onderzocht dat 75 procent van de klimaatinstallaties 
in gebouwen niet optimaal werkt. Deze installaties gebruiken gemiddeld 25 procent meer 
energie dan noodzakelijk. Door uw regeltechnische installatie goed te laten inregelen, kunt 
u onnodige energieverspilling voorkomen en geld besparen.

baopt, climotion En opEn balancE 
Dit zijn nieuwe concepten op het gebied van luchtbehandeling met als doel een hoger 
comfort in de verblijfsruimten en tegelijk een aanzienlijk lager energieverbruik. Als sys-
teempartner hebben wij ruime ervaring met deze concepten. Wij adviseren u dan ook 
graag wat de mogelijkheden zijn voor uw gebouw.  

Ga voor meer informatie naar onze website: www.unica.nl

http://www.unica.nl/
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Over Unica Groep
Unica is dé allround technisch dienstverlener van  
Nederland. Vraagstukken op het gebied van energie, 
kantoorbezetting, de verduurzaming van gebouwen, 
ICT en gezonde leef- en werkomgevingen kunnen  
allemaal worden opgelost met behulp van techniek. 
Unica heeft een passend antwoord op al deze vraag-
stukken. En met veertien vestigingen en negen  
gespecialiseerde bedrijven is Unica altijd dichtbij.

Unica werkt 
landelijk en is 
dus altijd dichtbijGRONINGEN

EMMEN

ZWOLLE

HENGELO

ARNHEM

ALKMAAR

AMSTERDAM

HOEVELAKEN

BODEGRAVEN

ROTTERDAM

OOSTERHOUT

EINDHOVEN

VENLO

GELEEN
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unica regeltechniek
Postbus 623
8000 AP  Zwolle

telefoon 038 - 456 0 603

regeltechniek@unica.nl
www.unica.nl
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