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Toonaangevend in HVAC & SANITAIR

E r g o n o m i o
@ businesspark, Berbroek
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case #2017013

Takenpakket
Studiewerk
Uitvoeren HVAC
Aërolische inregeling met Testo 417 + 
420
Hydraulische inregeling met TA-Scope

Specificaties
Totale opp.: 297m2, kantoor, showroom 
en magazijn

Uitrusting
Vloerverwarming / -koeling in de 
gemeenschappelijke ruimtes
Airco-units in de kantoorruimtes en 
showroom

Bediening
Individuele bediening in elk kantoor en 
centrale touchcontroller voor het 
algemeen beheer

Producten
Ventilatie: Systeem D, DOMEKT R500H 
Comfovent met warmtewiel
Airco-units in kantoren en kanaalunit 
onthaalruimte gestuurd door 
warmtepomp buitenunit 22kW 
verwarming en koeling (COP nominal 
heating: 5,12) en (COP nominal cooling 
3,92)

Hydrounit vloerverwarming gestuurd 
door tweede warmtepomp buitenunit van 
12kW verwarming en koelingsvermogen 
(COP nominal heating: 4,63) en (COP 
nominal cooling 3,87)

Team Duall
Projectleider: Dieter
Uitvoering: Dogan & Patrick

De onderneming Ergonomio is gespecialiseerd in de verkoop van 
ergonomische producten. Het bedrijfspand, met kantoor en 
showroom, heeft een staalconstructie wat het gebouw een zeer 
modern karakter geeft. 

UITDAGINGEN
De klant wil ten alle tijde het beste werkklimaat creëren in 
de kantoren en showroom. Daarom installeerde DUALL de 
vloerverwarming en -koeling, de ventilatie én een multi split airco. In 
elke ruimte kan het klimaat afzonderlijk worden aangepast. 
De ongewone diagonale staalstructuur van het gebouw maakte van dit 
project een technische uitdaging en vroeg een creatieve uitwerking.
  

INNOVATIES
De oplossing voor dit project lag in de specifieke keuze en installatie 
van de systemen. Zo werden de ventilatiekanalen op het dak geplaatst 
en niet aan het plafond, zoals gebruikelijk. Met deze uitzonderlijke 
werkwijze bleef het moderne karakter van het gebouw behouden. 
Uiteraard werden de kanalen geïsoleerd volgens de laatste normen 
met ALU bescherming wat de duurzaamheid en de levensduur 
verhoogt. Het ventilatiesysteem D is voorzien van een warmtewiel 
en een geïntegreerde sturing. Dit heeft als grote voordeel dat het 
vochtpercentage in het gebouw optimaal op peil blijft.  

De warmteregeling gebeurt door 2 systemen: vloerverwarming/
koeling in combinatie met de airco-units. Beide systemen worden 
aangestuurd door een warmtepomp en kunnen verwarmen of koelen 
naargelang de noden.  
 

CONCLUSIE
Voor dit project hebben we een meerwaarde kunnen betekenen door 
onze out-of-the-box visie. De ongebruikelijke manier van de plaatsing 
van de ventilatiekanalen resulteert in het behoud van de strakke 
architectuur en het realiseren van een optimaal klimaat. 

We hebben op elk moment de beste oplossing gezocht binnen het 
beschikbare budget en met respect voor de uitvoeringstermijn. Dit 
project getuigt dat DUALL de toonaangever is in de sector.
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