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VAF Dordrecht neemt afscheid van gas gestookte
heaters met nieuwste luchtbehandelingskast van OC

Verhulst



Duurzame luchtbehandelingskast

BIJ VAF DORDRECHT

In de zomer van 2016 zijn de luchtbehandelingskasten (LBK) van OC Verhulst op het dak van de

productieruimte van VAF Dordrecht geplaatst. Na de brand van 7 jaar geleden heeft VAF een

geheel nieuwe productie incl. kantoorpand geplaatst. Tijdens deze nieuwbouw is ervoor gekozen

om geen koeling in de productie te plaatsen. In de winter werd de productieruimte door middel

van gas gestookte heaters verwarmd.

Tijdens de opstart van de productie bij VAF liepen de temperaturen in de hal gigantisch op door

de vele machines die zijn opgesteld. VAF was dus bereid om te investeren in een duurzame

oplossing om de koeling van de productie te realiseren.

GOEDE SAMENWERKING ZORGT VOOR DUURZAAM PLUG-AND-PLAY

In samenwerking met Hisense heeft OC Verhulst hier twee LBK’s geleverd welke volledig plug-en-

play zijn. Het frame van de LBK is verbreedt waardoor de warmtepompen hierop geplaatst

konden worden. Door deze oplossing kan VAF het gasverbruik in de winter terugdringen door de

gas gestookte heaters niet meer te gebruiken.

VAF Dordrecht
Met de Verhulst luchtbehandelingskast inclusief warmtepomp wordt

het pand van VAF in Dordrecht eenvoudig verduurzaamt



Er is een totale capaciteit van 31.000 m3/h geleverd. De eerste zomer is volledig naar wens

verlopen en de temperaturen zijn onder controle. Door de klant wordt er nog bekeken of de

bestaande LBK voor de kantoren ook kan worden voorzien van een vergelijkbaar systeem. OC

Verhulst heeft hierin geadviseerd de koel- en verwarmingsbatterij te verwijderen en een DX

change-over batterij te plaatsen, dit in samenwerking met de afdeling Renovatie en Onderhoud.

Hierdoor kan VAF het gas verbruik voor de kantoren ook terug dringen.

KRACHTIG IN MAATWERK 

OC Verhulst denkt met u en de opdrachtgever mee voor een duurzame oplossing. Niet alleen

door gebruik van volledig plug-en-play oplossingen met externe warmtepompen maar ook door

geïntegreerde oplossingen. Neem voor meer oplossingen en mogelijkheden contact op met uw

lokale contactpersoon.

http://orangeclimate.com/nl/contact
http://orangeclimate.com/nl/contact/oc-verhulst


OC Verhulst
Albert Einsteinweg 10

5151 DL DRUNEN (NL)

+31 416 672 200

info@oc-verhulst.nl

www.oc-verhulst.nl

tel:+31548374375
mailto:info@oc-verhulst.nl
http://www.oc-verhulst.nl
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