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TMS - Technical Maintenance Service - , opgericht in 1995, is op basis van deskundigheid, ervaring en gezonde ambitie 

uitgegroeid tot autoriteit op het gebied van koeling, verwarming en airconditioning. Dat betekent helemaal niet dat wij ons 

autoritair opstellen. Integendeel! TMS zet zich voor honderd procent dienstverlenend in en neemt voor u de complete zorg voor 

uw koelinstallaties en klimaatbeheersing in handen. 

Full service dienstverlening door TMS gaat verder dan u gewend bent. TMS staat voor een deskundig én helder advies, levering 

en montage van uw installaties en een technische service die elk probleem oplost nog voor dat er schade door kan ontstaan. 

Maar dat is nog niet alles! 

TMS maakt deel uit van de Crystallum-groep, waartoe ook Coolworld Rentals behoort. Wij kunnen direct beschikken over alle 

koeltechnische en HVAC-verhuurapparatuur zodat de continuïteit zelfs bij een langdurige reparatie of revisie is gewaarborgd.

TMS, leverancier en partner van 

INVENTARISATIE ADVIES

TMS NEEMT DE 

COMPLETE ZORG VOOR 

KOELINSTALLATIES EN 

KLIMAATBEHEERSING 

UIT HANDEN.

ONTW
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Onze dienst telebeheer beschikt over een 24/7 bemande meldkamer, 

van waaruit uw koel-, HVAC- en verlichtinginstallaties op afstand 

worden bewaakt en aangestuurd door onze koeltechnische 

operators, zodat alles perfect blijft functioneren. Is er een storing 

of calamiteit die niet via telebeheer te verhelpen is, dan zorgt 

een 24/7 servicedienst voor een actieve interventie. Zo weet u 

zeker dat de dagelijkse operatie van uw bedrijf of instelling 

geen moment in gevaar komt.

Koeling, verwarming, airconditioning en telebeheer

Een meerwaarde voor uw bedrijf door deskundigheid, inzet en een uniek dienstenpakket

TWERP INSTALLATIE TELEBEHEER ONDERHOUD
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Certificaties

VCA** Versie 2004/04

Gecertificieerd koeltechnisch bedrijf

TMS

De meerwaarde van deskundigheid, langjarige ervaring, een compleet 

dienstenpakket en onze ambitie om de opdrachtgever voor honderd 

procent tevreden te stellen.

TMS - Technical Maintenance Service - is een landelijk dekkend full 

service installatiebedrijf op het gebied van koeling, verwarming en 

airconditioning. 

BETERE PRESTATIES 

DANKZIJ CONSTRUCTIEVE 

PARTNERSHIPS

OVERHEIDRETAIL

TMS levert en installeert complete koel- en HVAC-installaties vanaf ontwerp tot en met bedrijfsklare oplevering. Hierbij profiteert 

u van de deskundigheid en ervaring van onze medewerkers, die bekend zijn met de systemen en producten van de meest 

voorkomende fabrikanten.
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Complete dienstverlening Ambitieus en innovatief 

CONTRACTORSARCHITECTEN EN STUDIEBUREAUSVOEDINGSINDUSTRIE

Full service in levering, installatie en onderhoud van koeltechniek, 

HVAC en telebeheer in verschillende branches

Een zorgvuldig ontworpen en gemonteerde installatie, maar ook de juiste keuze van equipment en materialen vertaalt zich direct 

naar een hogere bedrijfszekerheid en minder storingen gedurende jaren na de oplevering. Uw belang is ons belang! TMS streeft 

immers naar een langdurig partnership waarbinnen wij de zorg voor complete systemen op ons nemen. Onze aanpak leidt tot een 

basis voor onze verdere ontwikkeling.
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TMS weet alles van koelopslag en ruimtekoeling voor bijvoorbeeld de retail 

en voedingsindustrie. Maar we leveren ook passende koelapparatuur voor 

medicijnen in ziekenhuizen en bij apothekers. Die voorzien we desgewenst 

van sensoren die bewaking en beheer op afstand mogelijk maken.

Chemische en farmaceutische laboratoria of industriële bedrijven kunnen 

rekenen op maatwerk voor de geconditioneerde opslag van grondstoffen, 

halffabrikaten en eindproducten. TMS beschikt over voldoende draagvlak om 

24/7 telebeheer en service te kunnen bieden. Zo beheren en onderhouden 

wij voor meer dan honderd grote supermarkten alle koeltechnische apparatuur, 

waaronder koelmeubels, koel- en vriescellen en ruimtekoeling. 

Kennis van eerder geïnstalleerde apparatuur is in het voordeel van onze 

klanten. De specialisten van TMS zijn al 20 tot 30 jaar werkzaam in 

dit vakgebied en kennen de koeltechnische producten van meerdere 

fabrikanten door en door. Zij weten dan ook precies wat ze moeten doen 

bij een storing. Bovendien heeft TMS servicegevoelige onderdelen op 

magazijn en in de servicewagens. Door deze krachtige combinatie van 

praktijkkennis en de juiste middelen blijft de hinder of schade bij 

een storing tot een minimum beperkt.

Koelsystemen voor winkels en bedrijven

Verkoop, installatie, beheer op afstand, onderhoud en service

FolderDRUK.indd   6 18-06-2009   17:56:23



KOELING

Nieuwe koeltechnische installatie?

BIJ TMS KRIJGT U VEEL MEER DAN APPARATUUR ALLÉÉN!

Een koelmeubel voor een winkel of bedrijfskantine moet niet alleen fraai en uitnodigend zijn, 

maar ook energiezuinig en bedrijfszeker. Ook aan de installatiematerialen en de montage 

mag u gerust hoge eisen stellen.

Met koelmeubilair dat door TMS is geleverd en geïnstalleerd krijgt u de kwaliteit die u 

verlangt. Daarbij geldt: úw belang is óns belang. U verwacht dat uw koeling jarenlang 

probleemloos zijn werk doet? Wij maken dat waar tegen zo laag mogelijke initiële 

en operationele kosten! Zo bouwen we een langetermijnrelatie op die voor alle 

partijen vruchten afwerpt. 

KENNIS VAN WETGEVING EN NORMEN

Vandaag de dag gelden voor de opslag van voedingsmiddelen strenge normen 

met betrekking tot hygiëne en het voorkomen van bederf. Ook al kent u 

alle eisen, dan nog is de vertaalslag naar de juiste apparatuur en de 

voorzieningen eromheen niet altijd eenvoudig. TMS neemt ook hier het 

voortouw. Zo krijgen normeringen als HACCP alle aandacht, niet alleen 

bij de aanschaf van nieuwe apparatuur, maar ook als we uw bestaande 

koelinstallaties in onderhoud nemen. Onze telebeheer-meldkamer 

verwerkt de meetwaarden en alarmsignalen van nieuwe, maar ook 

van oudere koelmeubels en installaties. U hoeft zich dus geen 

zorgen meer te maken over het functioneren van uw apparatuur. 

Dankzij telebeheer en deskundig onderhoud kunt u bovendien de 

levensduur van uw totale installatie aanzienlijk verlengen. 

ONDERSCHEIDENDE EXTRA’S BIJ TMS
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Mensen voelen zich prettig in een winkel of gebouw met een 

gezond klimaat. Frisse lucht met de juiste temperatuur en 

vochtigheid is echter geen vanzelfsprekendheid.

Met de full service aanpak van TMS kunt u zich 

verzekeren van het juiste binnenklimaat zonder dat 

u zelf voortdurend moet ingrijpen. Moderne HVAC-

systemen zijn namelijk op afstand controleerbaar en 

instelbaar, zodat de operator elke afwijking direct 

kan corrigeren. 

Verwarming, luchtbehandeling en airconditioning

Advies, levering, installatie, beheer op afstand, onderhoud en service
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HVAC

TMS: AANLEG, ONDERHOUD EN BEHEER IN ÉÉN HAND

De bestaande installatie zo lang mogelijk in stand houden, maar het energieverbruik optimaliseren? 

Of investeert u liever in een volledige renovatie of vervanging, zodat u van de laatste ontwikkelingen 

op HVAC-gebied kunt profiteren? TMS helpt u de juiste keuze te maken. Wij brengen de conditie 

verschillende opties.

helemaal in thuis, enkelen al meer dan 30 jaar! Waarvoor u ook kiest, uiteindelijk moet er een 

betrouwbare installatie met een zo hoog mogelijk rendement worden opgeleverd. TMS kan u dat 

garanderen, omdat wij alle deskundigheid en equipment in eigen huis hebben.

OPTIMALE KLIMAATBEHEERSING ZONDER OMKIJKEN

Een gezonde winkel-, leef- of werkomgeving is realiseerbaar zonder voortdurend bij te regelen. 

Belangrijke onderdelen van een moderne HVAC-installatie zijn voorzien van sensoren, die 

hun meetwaarden via een dataverbinding naar de controlekamer van TMS kunnen sturen. 

Omgekeerd kunnen ventielen en regelaars vanuit de controlekamer worden ingesteld. De 

operator kan uw totale installatie op zijn beeldscherm overzien en zonodig bijsturen. Zo 

kan hij bijvoorbeeld de temperatuur in een bepaalde ruimte corrigeren. Zeker is, dat als u 

’s ochtends arriveert, het klimaat binnen uw winkel of gebouw helemaal naar wens is. 

ONDERSCHEIDENDE EXTRA’S BIJ TMS
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De dienst Telebeheer van TMS is beschikbaar voor elke ondernemer die er zeker van wil 

zijn dat zijn koelapparaten of HVAC-installaties goed functioneren. Ook installateurs 

en fabrikanten kunnen van deze unieke service gebruikmaken.

Telebeheer van koelinstallaties, HVAC-systemen en verlichting,

ook in opdracht van installateurs en fabrikanten 
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TELEBEHEER

VOORKOM SCHADES EN VERLAAG UW VERZEKERINGSRISICO

Beheer op afstand heeft talrijke voordelen. Alle cruciale functies van uw systemen worden 

24/7 met behulp van datacommunicatie bewaakt, zodat u nooit meer wordt geconfronteerd 

argument om eens over uw verzekeringspremies te gaan praten...

ACTIEVE INTERVENTIE OP AFSTAND

In de controlekamer van TMS worden continu alle belangrijke parameters van uw 

installaties geregistreerd. Dreigt er een te grote afwijking, dan genereert het systeem 

automatisch een alarm. De operator beoordeelt de situatie en grijpt zonodig in door 

het systeem stil te leggen, te herstarten of opnieuw in te regelen. Hiermee kan hij 

gevaarlijke situaties of schade voorkomen.

EIGEN REPARATIESERVICE OP LOCATIE

Bij storingen waarbij een reparatie ter plaatse noodzakelijk is, geeft de operator 

opdracht aan de TMS servicedienst of de contracthouder om het probleem te verhelpen. 

Desgewenst wordt ook de opdrachtgever verwittigd, maar ook kan worden afgesproken dat 

TMS de storing zelfstandig mag oplossen. Dit voorkomt dat de klant wordt genoodzaakt 

om zich bijvoorbeeld midden in de nacht naar het betreffende pand te begeven. 

ONDERSCHEIDENDE EXTRA’S BIJ TMS
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TMS Technical Maintenance Service nv

Assesteenweg 117/5E

B-1740 Ternat 

info@tmsbelgium.be

www.tmsbelgium.be

T: +32  333 01 70  24 / 7

F: +32  333 01 71

TMS

een veelbelovende combinatie van langjarige ervaring met jeugdige ambitie

TMS maakt het onderscheid

Certificaties

VCA** Versie 2004/04

Gecertificieerd koeltechnisch bedrijf
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