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Toonaangevend in HVAC & SANITAIR

K a p e l l e h o f

PROJECTBOUW

@ Heusden-Zolder

NIEUWBOUW
case #2017286

Takenpakket
Studiewerk
Verwarming
Ventilatie
Brandbestrijding
Sanitair
Aërolische inregeling met Testo 417 +420
Hydraulische inregeling met TA Scope

Specificaties
Zorgkamers en -studio’s: 1.236 m2

Appartementen: 3.391 m2

Totale oppervlakte: 4.627 m2

Uitrusting en Producten
Verwarming van appartementen:
Remeha GAS 220 EcoPro - 160kW + 
buffertvat CS PS-R 1200L
Verwarming van zorgkamers en 
-studio’s:  Remeha Quinta Pro 65kW + 
buffervat CS PS-R 600L
Ventilatie D: Zehnder Comfo D300, Comfo 
D250, Comfo Air Compact, Comfo Air 
Quality
Satelliet unit: Giacomini GE556Y402
Radiatoren: Radson Integro E-flow
Vloerverwarming: Giacomini
Sturing: Priva

Team Duall
Projectleider: Niels
Uitvoering: Patrick en Tom

Het woonproject ‘Kapellehof’ ligt in het centrum van Heusden-Zolder 
op de oude site ‘Springplank’, naast het zorgcentrum ‘t Weyerke. 
Het project omvat zorgkamers en -studio’s, appartementen en 
commerciële ruimtes. DUALL plaatste er de HVAC, de sanitaire 
installaties en de brandbeveiliging.

UITDAGINGEN
Dit project liep in opdracht van projectontwikkelaar general contractor 
Cordeel. Hun design & build departement stelde een duidelijke eis 
naar energie- en milieuvriendelijk bouwen en wonen. Het objectief was 
een zo laag mogelijk K- en E-peil  zonder in te boeten op wooncomfort. 
De uitdaging lag in de keuze van een adequate en duurzame 
verwarming en een absolute beperking van warmteverliezen.

INNOVATIES
De verwarming en SWW-productie gebeurt met een combilus en 2 
centrale ketelhuizen, één voor de zorgkamers en -studio’s en één voor 
de appartementen. De energiezuinige gasgestookte condensatieketel 
houdt de temperatuur in de gemeenschappelijke ringleiding of 
combilus op 70°C. De buffers maken een optimale vermogenspreiding 
mogelijk. Elke woonunit is via een satellietstation verbonden met dit 
systeem en neemt de nodige energie uit de combilus af om de ruimte 
of het sanitair water te verwarmen wanneer gewenst.

Dit innovatieve en betrouwbare systeem heeft een beperkt aantal 
leidingen doorheen het gebouw. Dit korter buizennetwerk en de goede 
isolatie ervan verminderen de warmteverliezen aanzienlijk.  
De combinatie van de satelliet met een caloriemeter zorgt voor de 
correcte berekening van het energieverbruik per wooneenheid. Met het 
Priva gebouwbeheersysteem gebeurt dit zelfs gecentraliseerd en met 
één druk op de knop. 

CONCLUSIE
Duurzame en energiebesparende installaties zijn een kolfje naar de 
hand van Duall. Met de specifieke vraag van Cordeel ging het team 
aan de slag. Voor dit project werd de combilus als beste toepassing 
voorgesteld. Zowel voor de opdrachtgever als voor de eindgebruiker 
heeft Duall een zeer gebruiksvriendelijke installatie met een optimaal 
rendement geplaatst.


