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Een betrouwbare partner
Zantingh staat voor zekerheid. Zekerheid als het gaat om advies, betrouwbare producten, installaties, service en onderhoud. We doen dat met een
gemotiveerd en deskundig team. In een open en informele sfeer krijgt
iedereen binnen Zantingh de gelegenheid zich te ontwikkelen. Want wij
beseffen dat een goed en ingespeeld team het kapitaal is van ons bedrijf.
Met z’n allen zorgen we ervoor dat wij een betrouwbare partner zijn!

Zeker in advies
De ontwikkelingen in de afzet- en energiemarkt stellen hoge eisen aan de
proces- en energiebeheersing van installaties. Afnemers willen daarin deskundig geadviseerd worden. Objectief en betrouwbaar. Door intensieve
communicatie met installateurs, adviesbureaus en tuinbouwondernemers
zijn wij altijd op de hoogte van actuele wensen, mogelijkheden en ontwikkelingen binnen ons vakgebied. En dat levert het beste advies, de beste
installaties en de beste service op.

Gedegen advies vraagt
om gedegen productkennis
Om een gedegen advies te kunnen geven,
is het van groot belang dat onze adviseurs
grondige kennis hebben van de technische
specificaties en mogelijkheden van onze
producten en hoe alle onderdelen binnen
een systeem met elkaar moeten communi
ceren. Met die bagage - gekoppeld aan brede
kennis van wat er speelt in de glastuinbouw zijn wij in staat altijd een gedegen advies
op maat te geven dat beantwoordt aan de
gestelde eisen.

Verrassende oplossingen
Met de brede expertise die wij in huis hebben, zijn wij in staat om ook niet geëffende
paden te bewandelen. Door niet de weg er
naartoe maar het resultaat voorop te stellen,
komen wij samen met onze partners regelmatig tot verrassende oplossingen. Objectief
en goed onderbouwd. Gebaseerd op degelijke calculatie. Wij kiezen niet vanzelfsprekend
voor een voor de hand liggende oplossing,
maar altijd voor de oplossing die zekerheid
biedt. Nu en in de toekomst. Dat maakt
Zantingh tot dé partner: van advies tot
levering, onderhoud en service!

Zeker voor uw ketel
Gastechnologie is onze kernactiviteit en loopt als een rode draad door
ons bestaan. Zantingh levert het hart van de warmtebron, de brander
installatie. De Zantingh brander – geïntroduceerd in 1970 – is dan ook
een begrip in de markt. Afnemers stellen terecht hoge eisen aan de
branderinstallatie. Zantingh vertaalt die hoge eisen in efficiënt, betrouwbaar en veilig maatwerk. Het gebruik van gasvormige brandstoffen neemt
wereldwijd steeds verder toe, reden waarom Zantingh blijft investeren
in duurzame brandertechniek met lage NOx en CO-emissies, een hoge
energie-efficiëntie en state-of-the-art meet- en regeltechniek.

Een breed en hoogwaardig assortiment
Wij leveren alle benodigde ketelhuiscomponenten inclusief deskundige
begeleiding bij montage. Speciaal voor de glastuinbouw ontwerpen en
leveren wij een complete CO2-doseringsinstallatie, voorzien van hoog
rendement-transportventilatoren en rookgascondensors, waarmee rookgassen worden gekoeld en het rendement van de installatie wordt ver
beterd. Voor de inbedrijfstelling, inspecties, metingen en onderhoud,
waar ook ter wereld, zorgen wij zelf. Vanuit onze groothandel in centrale
verwarmingscomponenten bieden wij een compleet assortiment voor
cv-installaties met grote vermogens, zoals die in de glastuinbouw en de
industrie gebruikelijk zijn. Alles kan uit voorraad worden geleverd.

Levering vanuit twee vestigingen en
steunpunten
De hoofdvestiging van Zantingh staat in Rijsenhout, centraal gelegen in de regio Amsterdam
en nabij de luchthaven Schiphol. Daarnaast
beschikken wij over een Nederlandse vestiging
in Maasland en een Franse vestiging in Ancenis.
In Nederland leveren wij met eigen transport op
het bedrijf of de projectlocatie - betrouwbaar en
snel. Via een netwerk van binnen- en buitenlandse afnemers beschikken wij over meerdere
steunpunten over heel de wereld.

Veiligheid en kwaliteit
Zantingh is ISO 9001:2015 gecertificeerd en
beschikt over het Veiligheidscertificaat Aan
nemers (VCA*). Alle Zantingh branders zijn
voorzien van het CE-keurmerk volgens de
Richtlijn Gastoestellen en het EAC (voorheen
GOST) keurmerk voor levering in Rusland en
omringende landen.

Zeker in service
en onderhoud
Het leveren van excellente service en onderhoud behoort tot de zeker
heden van Zantingh. Uitgangspunt in onze dienstverlening is dat cliënten
7 dagen in de week, 24 uur per dag een beroep moeten kunnen doen op
onze vakmensen. Vakmensen die de installaties door en door kennen en
die in een mum van tijd een technisch probleem uit de wereld kunnen
helpen. Onze servicemonteurs werken vanuit een groot aantal servicesteunpunten en dat geeft de zekerheid dat wij in geval van een technische
calamiteit binnen enkele uren ter plaatse kunnen zijn. In het buitenland
werken wij met servicesteunpunten in onder meer Frankrijk, Scandinavië,
Rusland, Mexico en Canada.

Training op locatie
Afnemers met een technische dienst kunnen gebruik maken van een
gedegen training, zowel in-company als on-the-job. Zij kunnen daarna bij
calamiteiten zelf een diagnose stellen. Bij inbedrijfstelling, groot onderhoud en complexere calamiteiten is er altijd een servicemonteur van
Zantingh beschikbaar.

Service en onderhoud in fasen
De onderhouds- en inspectiewerkzaamheden van Zantingh zijn SCIOS gecertificeerd en voldoen
daarmee aan de voorschriften die de Nederlandse wetgever heeft vastgelegd in het Activiteiten
besluit. Ook komen onze werkzaamheden overeen met de onderhoudseisen die vanwege de
CE-voorschriften en productaansprakelijkheid zijn gesteld. Die werkzaamheden bestaan uit de
volgende onderdelen:

1.	Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI)
Tijdens deze inspectie bij ingebruikname
wordt bekeken of een installatie voldoet aan
de geldende veiligheids- en milieu-eisen. De
afstelgegevens en de documentatie worden
vastgelegd in een basisverslag.

2.	Gasleidinginspectie (GI)

Tweejaarlijkse inspectie van de brandstof
toevoerleiding tussen de centrale gasmeter
en de stookinstallatie. Hiervan wordt een
inspectierapport opgesteld.

3.	NOx-emissie meting (Scope-6)

Verplichte eenmalige meting op basis
van elektrochemische cellen volgens het
Activiteitenbesluit, inclusief rapportage.

4.	Periodiek Onderhoud (PO)

Jaarlijks worden onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd aan de branderinstallatie volgens
de vastgelegde instructies en aanwijzingen.
De onderhoudswerkzaamheden worden
vastgelegd in een onderhoudsrapport.

5.	Periodieke Inspectie (PI)
Bij de tweejaarlijkse periodieke inspectie
worden de afstelinrichtingen en beveiligingen
aan de hand van het basisverslag gecontroleerd en zo nodig nagesteld om de goede en
veilige werking van het toestel te garanderen.
Vervolgens wordt een inspectierapport
opgesteld.
Verder verrichten wij binnen het kader van
de SCIOS-certificatieregeling ook periodieke
inspecties op WKK-installaties.
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