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Geachte relatie en/of gebruiker van dit Alusta ventilatie systeem.

Zoals u wellicht heeft vernomen is Alusta Natuurlijke Ventilatietechniek BV te Etten-Leur  failliet verklaard door
de Rechtbank in Den Haag. We worden regelmatig gebeld met de vraag ‘van wat nu’?

• Hoe zit het met de onderhouds- en servicecontracten?
• Wie gaat de reparaties doen en het jaarlijks onderhoud ?

Wij begrijpen uw zorgen en vragen, Muco Technologies BV heeft daarom besloten deze  nieuwsbrief rond  te
sturen.       Een korte introductie van wie wij zijn en wat we doen:

Muco Technologies BV is een zelfstandig bedrijf gericht op het  uitvoeren van projecten en de ontwikkeling van
nieuwe elektronica producten voor diverse opdrachtgevers, waar onder Alusta  en Bergschenhoek als het gaat
om ventilatie systemen.   We weten dus van A tot Z hoe deze systemen werken.

Vent-O-System  ventilatie systeem

Verder ondersteunt Muco Technologies  BV al meer dan 20 jaar de technische service werkzaamheden, voor bovengenoemde systemen
met een eigen gespecialiseerde service buiten dienst.  De meeste gebruikers kennen Muco Technologies BV al vanaf dag één voor
onderhoud en reparaties, en wij zullen deze service uiteraard blijven continueren, het faillissement van Alusta zal daar geen enkele
verandering in brengen.

Om u te ont-zorgen, kunt u nu ook bij Muco Technologies BV terecht voor vragen, advies, reparaties en het jaarlijks groot onderhoud van het
het Vent-O-System en alle andere systemen van Alusta.       Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Fan-Controller  ventilatie systeem
Als om wat voor reden dan ook, als gebruiker van het Vent-O-System, u het systeem wilt laten ombouwen naar een eenvoudiger systeem,
dan is de Fan-Controller een zeer goede, betaalbare en bedrijfzekere oplossing.   Even de voordelen op een rijtje :

l Geen foutmeldingen meer uit de Vent-O-Staat.  l Geen foutmeldingen meer uit de Vent-O-Vent.
l Geen defecte flowsensors meer.   l Systeem blijft werken zelfs als er een onderdeel (Flowunit) van het systeem stuk is.
l Grote kosten besparing, omdat gebruik wordt gemaakt van de bestaande infra, schakelaars roosters en Ventilator(s).
l Minimale verstoring bij de bewoner(s). l Korte ombouw tijd.  l E.v.t. ombouw naar handbediend.  l Betaalbare oplossing.

Voor verdere vragen, kunt u ons altijd bellen of een e-mail sturen naar  project@muco-group.com

Uitleg van onderstaande schema's : SCHEMA-1  Standaard Vent-O-System ventilatie systeem.
SCHEMA-2   Eind situatie, na ombouw naar Fan-Controller, met behoud van AF200 flowunits.
SCHEMA-3  Eind situatie, na ombouw naar Fan-Controller, en ombouw naar handbediende roosters.
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