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De hotelkamers zijn onder meer bedoeld voor 

studenten die in Utrecht studeren of voor verhuur 

voor een nacht tijdens een evenement of met Ko-

ningsdag. De kamers houden het midden tussen 

een hotelkamer en een appartement want er zit 

ook een keukentje in. De kamers zijn eveneens 

geschikt voor mensen die een woning zoeken in 

Utrecht en hier in de tussentijd tijdelijk kunnen 

wonen. 

Budget en duurzaamheid

„Voor de short stay moest een compleet nieuwe 

loodgietersinstallatie gemaakt worden”, zegt 

Guido van Els, eigenaar directeur H2O Installa-

tietechniek. „Het gaat hier om 73 badkamers en 

keukens. De luchtbehandeling, balansventilatie, 

is bijna volledig vernieuwd. Alles wat horizon-

taal is aan luchtkanalen is vernieuwd, zoals de 

luchtkanalen op de verdiepingsvloeren. Ook de 

luchtbehandelingskasten zijn vervangen. De verticale luchtka-

nalen zijn behouden gebleven. Ze zijn gereinigd en voorzien van 

een bescherming. Het gedeelte in de technische ruimte is ook 

gereinigd, gecoat en hergebruikt. De pompen en cv-ketels zijn 

vervangen door duurzame, energiezuinige componenten. In ver-

band met het budget en duurzaamheid zijn we uitgegaan van 

het zoveel mogelijk behouden van de bestaande installatie. Door 

integratie van ontwerp, realisatie en beheer zijn we in staat om in 

een beperkt tijdbestek deze transformatie uit te voeren.” 

Middelgrote warmtepomp

„De AQUACIAT Power IL DC ST 1150D is voor ons een mid-

delgrote warmtepomp”, zegt Marcus Mol, verkoopadviseur CIAT 

Nederland. „Deze warmtepomp maakt deel uit van de ILD-serie 

die we in 24 modellen kunnen leveren.” Het verwarmingsver-

mogen van deze serie S11 warmtepompen ligt tussen de 42 en 

434 kW en het koelvermogen ligt tussen de 38 en 160 kW.  De 

luchtwarmtepompen worden voornamelijk toegepast voor de 

verwarming en koeling van gebouwen voor de zakelijke sector, 

industrie of gezondheidszorg. De warmtepomp kan aangeslo-

ten worden op vloerverwarming/-koeling, ventilatorconvecto-

ren, luchtbehandelingskasten of laagtemperatuur radiatoren. 

De warmtepompen werken onder alle omstandigheden in elk 

klimaat. Het koelbedrijf ligt tussen de -20 en + 46 graden Cel-

sius en het verwarmingsbedrijf ligt tussen de -10 en + 40 graden 

Celsius. 

Luchtgekoelde omkeerbare warmtepomp voor buitenopstelling

Verwarmt en koelt pand met  
drie verschillende toepassingen

„In verband met het 
budget en duurzaamheid 

zijn we uitgegaan van 
het zoveel mogelijk 
behouden van de 

bestaande installatie.”

het 6.000 m2 grote, voormaLige hoofDKantoor van Douwe egberts in utrecht worDt compLeet 

gerenoveerD. op De begane gronD Komt horeca, De eerste en De vijfDe verDieping worDt een 

fLexibeL Kantoor voLgens het e4y concept gereaLiseerD en op De tweeDe, DerDe en vierDe ver-

Dieping Komen hoteLKamers voor short stay. om Drie verschiLLenDe zones binnen het gebouw 

te verwarmen en te KoeLen is op het DaK een warmtepomp gepLaatst, De aQuaciat power iL Dc 

st 1150D, een LuchtgeKoeLDe omKeerbare warmtepomp voor buitenopsteLLing.

Marcus Mol en Guido van Els
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Inductie-units

In het pand is gekozen voor inductie-units. „We 

brengen de warme en koude lucht de ruimte 

in door middel van inductie-units”, legt Van 

Els uit. „Deze worden gekoppeld aan de CIAT 

warmtepomp. Deze is op het dak geplaatst op 

de plek van de oude koelmachine. De warm-

tepomp heeft een hoger rendement en kan 

ook verwarmen. Op deze manier is het mo-

gelijk om in de winter, ook als het -10 graden 

Celsius is, te verwarmen met de warmtepomp 

en de cv-ketel die bijspringt als het nodig is.” 

GBS

De installatie wordt gekoppeld aan het GBS en 

communiceert standaard via Modbus/JBus of 

LON en BACnet als optie. „Dat maakt het mogelijk 

om op afstand te monitoren en te herstellen”, zegt 

Van Els. „Het gevaar is als je iets maakt en naar 

het volgende project gaat, de eindgebruiker met 

storingen achterblijft. Iedereen wijst dan naar el-

kaar. We regelen de installatie zelf in. Dat is handig 

omdat we hem ook zelf ontworpen en gebouwd 

hebben en dus weten hoe die werkt. We blijven 

ook de service doen. Zo is er één aanspreekpunt. 

We proberen de installatie zo te maken dat die 

goed beheerbaar is. Het is veel verantwoordelijk-

heid en risico, maar het motiveert de mensen ook 

om het goed te bouwen. Het project in Utrecht is 

in het vierde kwartaal van dit jaar klaar.”  

CIAT en H20

„We hebben begin 2017 een eerste klus met fancoil-units ge-

daan met H2O”, blikt Mol terug. „Daarna kwamen er meer aan-

vragen. Zo kwam ook de vraag voor een warmtepomp bij ons 

terecht. We hebben de offerte gemaakt en samen zijn we tot 

een ultieme machine gekomen.” „Dit project wordt uitgevoerd 

in een bouwteam”, geeft Van Els aan. „Daarbij zijn wij als H20 

verantwoordelijk voor het ontwerp, tekeningvoering, realisatie 

en straks ook voor het beheer. We bieden zo een compleet con-

cept. Aan de renovatiewerkzaamheden zijn zo’n vijf maanden 

aan ontwerp en tekenwerk vooraf gegaan. Het was de wens van 

de opdrachtgever om een hoog comfortniveau in het gebouw te 

realiseren, maar ook om te kijken welke installaties behouden en 

hergebruikt konden worden.” CIAT is de vaste partner van H2O. 

„Ze denken mee in oplossingen”, zegt van Els. „Als we met een 

project aan de slag gaan, zoeken we een A-merk en kijken wie 

ons kan bieden wat we willen hebben. We werken samen met 

partners en leveranciers waar we een langdurige relatie mee 

hebben.”
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“ Daarbij zijn wij als H20 
verantwoordelijk voor het 
ontwerp, tekeningvoering, 
realisatie en straks ook voor 
het beheer. We bieden zo 
een compleet concept.”
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 DucoBox Eco
De SLIMSTE ventilatiewarmtepomp van Europa!

Slimme, natuurlijke ventilatie gecombineerd met 

warmteterugwinning via ventilatieretourlucht: dat is 

waar de DucoBox Eco voor staat. Door vraagsturing 

via een gepatenteerde 2-zonesturing in deze unit te 

integreren, is een maximale energiezuinigheid (A+) 

en minimaal geluidsvermogen meer dan ooit een 

haalbare kaart.

thermisch 
vermogen
2,5 kW

2-ZONE
sturing

HYBRIDE of
ALL ELECTRIC

SLIMME
vraagsturing

Bezoek ons in Hal 3, STAND F043
Van 9 t.e.m. 11 oktober

DEOS Control Systems
Nordhornsestraat 97A
7591 BD Denekamp
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+31 (0) 541 355 550
+31 (0)634 550 584
info@deos-nl.com
www.deos-ag.com

Technology for  
intelligent buildings

Als technologisch leider in gebou-
wenautomatisering ontwikkelt en 
produceert DEOS AG innovatieve 
gebouwenautomatiserings- en 
energiemanagementsystemen 
„Made in Germany“.

Comfortabel

Gezond en 
hygiënisch

Stiller

Eenvoudige 
installatie

voor meer informatie: 
surf naar 
www.allaway.nl 
of bel 055 - 5214402

Centraal
stofzuig-
systeem




