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Toonaangevend in HVAC & SANITAIR

L u c a

PROJECTBOUW

@ Luchtbal, Antwerpen

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

Specificaties
Totale opp.: 12.000 m2 bewoonbare 
oppervlakte

Uitrusting appartement
Radiatoren 
Caloriemeters
Ventilatie type C

Bediening
Individuele bediening in elk appartement

Producten
Ventilatie: Renson Healthbox 
Verwarmingsketels: Bulex

- ABH 2x200kW
- CDE 2 x 200kW
- FG 2 x 160kW

Caloriemeters: Kamstrup
Dakventilatoren: SIG
Regelkranen: IMI TA
CV-Pompen: DAB
Sturing: Kieback & Peter

Team Duall
Projectleider: Niels & Dieter
Uitvoering: Patrick & Tom

De woonwijk ‘Luchtbal’ in Antwerpen was aan een totale makeover 
toe. De eerste fase van de vernieuwing omvatte de realisatie van 3 
appartementsblokken met in het totaal 103 wooneenheden.  DUALL 
installeerde er het verwarmings- en ventilatiesysteem.

UITDAGINGEN
Het woonproject LUCA bevatte een aantal uitdagingen. Zo was er 
de omvang van het project: 3 woonblokken van 3 tot 7 verdiepingen, 
3 centrale stookplaatsen, de ventilatie type C per appartement én 
centrale ventilatie-schachten. Verder is er een centrale afzuiging 
voorzien voor de droogkasten en dampkappen. Bovendien is er een 
gebouwbeheersysteem voorzien dat de 3 stookplaatsen bestuurt en 
alle verbruiken per appartement registreert.
 

INNOVATIES
De appartementen hebben geen individuele verwarmingsketels,  
maar er zijn drie centrale stookplaatsen. In deze stookplaatsen 
werden 4” stalen buizen ter plaatse gelast om de leidingen naar 
de appartementen te kunnen voeden. De keuze voor de centrale 
stookplaatsen kent vele voordelen wat betreft efficiëntie en 
duurzaamheid.

Een energieteller registreert het verbruik per appartement: hij 
meet het temperatuurverschil van het water in de inkomende en 
uitgaande leidingen doorheen de dag. Via het GBS kan men het 
gebruikerspatroon in kaart brengen en het systeem zo optimaal 
mogelijk instellen. De aerolische en hydraulische inregelingen hiervan 
gebeurde ook door DUALL. 

CONCLUSIE
Voor de uitvoering was een nauwe samenwerking met andere 
installateurs absoluut noodzakelijk. Dit vroeg om een vlot overleg en 
duidelijke afspraken. Hier speelde het projectmanagement een grote 
rol. 
Daarnaast was de flexibiliteit van het personeel een belangrijke peiler 
voor de succesvolle afwerking van het project. Voor DUALL was dit 
een mooie uitdaging, zowel door de omvang als door het innovatief 
karakter.  

NIEUWBOUW
case #2016167


