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Begin 2013 is er begonnen met de tweede fase van het West Fries Gasthuis in

Hoorn. Samen met het advieswerk van ingenieursbureau Linssen Amsterdam en het

installatiewerk van BAM Techniek Regio Noordwest vestiging Benningbroek

(tegenwoordig in Amsterdam) heeft OC Waterloo hier met betrekking tot de klimaat-

installatie een belangrijke steen aan bijgedragen. Energiebesparend, esthetisch

hoogwaardig en betrouwbaar zijn de drie pijlers waarmee de installatie van dit project

is gerealiseerd.

WAAROM SAMEN ALERT BLIJVEN?

Met name in een zieken- of verzorgingshuis moeten alle deelnemende partijen van het begin tot

aan het einde, nauw samenwerken en zeer alert blijven om de beoogde doelstellingen voor het

scheppen van een comfortabel klimaat te halen. In alle ruimten moeten de vooraf gestelde eisen

voor temperatuur, geluid en luchtsnelheden gehaald worden. De patiënten in een ziekenhuis

eisen namelijk behaaglijke omstandigheden en ruimte-condities bij een lage activiteit.

BEHAAGLIJK

Bij dit WFG-Fase 2 project was naast voldoende ventilatie ook het verwarmingsaspect een

zeer belangrijk aandachtspunt. Het gebouw is namelijk voorzien van een all-airsysteem (geen

radiatoren, convectoren of andere verwarmingsbronnen). De selecties voor ruim 600 stuks

actieve plafond-inductie units hebben zowel van installateur BAM Techniek als van OC Waterloo

als leverancier veel kennis, energie en tijd gevraagd. Met een, relatief gezien, minimum aan

toegevoerde lucht wordt met de OC Waterloo ABM-inductie units een grote

hoeveelheid ruimtelucht in beweging gebracht, alsmede een groot verwarmings- en
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koelvermogen gerealiseerd. 

BESPAREND

Door de uitgebalanceerde wisselaars in de units wordt een bijzonder groot

rendement verkregen. Dit resulteert bij verwarming in een lagere retourtemperatuur van het

doorgevoerde water. Het uiteindelijke resultaat voor dit grote gebouw is een aanzienlijke

energiebesparing op jaarbasis van vele duizenden Euro’s.

MEER DAN INDUCTIE-UNITS

OC Waterloo heeft voor dit project naast de actieve plafond-inductie-units ook hoog-

inducerende geperforeerde plafondroosters toegepast, terwijl voor het aanzuigen en/of

uitblazen van de lucht bij de OC Verhulst LBK’s de buitenwanden zijn voorzien van vele meters

roosterwand of afzonderlijke buitenluchtroosters met diverse afmetingen.

Een prachtproject om samen als Orange Climate bedrijven uit te voeren. Door de korte en

heldere onderlinge communicatielijnen was de afstemming goed waardoor het project soepel is

verlopen.
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