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Toonaangevend in HVAC & SANITAIR

B e z o e k e r s c e n t r u m 
@ Centraal Station, Antwerpen

BEDRIJFSBOUW
NIEUWBOUW

case #2018197

Takenpakket
Luchtbehandeling: verwarming, koeling, 
ventilatie, luchtbevochtiging
Aërolische inregeling met Testo 417 + 
420

Specificaties
Totale oppervlakte: 44m2, winkel & 
bergruimte

Uitrusting en producten
Luchtbevochtiger: Condair 
Ventilatie type D: Komfovent Verso 
R-1300 met warmtewiel
DX batterij: Panasonic buitenunit
Regelkleppen: Halton PRA
Sturing: Verso

Team Duall
Projectleider: Dieter
Uitvoering: Michiel, Dogan & Kurt

De toeristische dienst van Antwerpen wil bezoekers trakteren op een 
warm welkom. Door het Bezoekerscentrum in het Centraal Station 
te plaatsen, krijgt de toerist al bij aankomst de info die hij nodig heeft 
voor een aangenaam verblijf in de stad. Het infopunt is een kiosk in de 
grote inkomhal van het station, opgetrokken in houtskeletbouw. 

UITDAGINGEN
Het Centraal Station is een mooi historisch gebouw en heeft een 
continue drukke passage. Beide aspecten moesten gevrijwaard blijven 
van mogelijke hinder: geen beschadigingen aan het gebouw en zo 
weinig mogelijk last voor de treinreizigers. Daarnaast was een korte 
doorlooptijd een absolute must.
  

INNOVATIES
Duall installeerde een luchtbehandelingssysteem type D, bestaande 
uit een ventilatieunit met warmtewiel, DX batterij (verwarming- en 
koelbatterij rechtstreeks gekoppeld aan een warmtepomp) en een 
luchtbevochtiger. De geïntegreerde sturing en gebruiksvriendelijke 
bediening laat het toe om een constante, aangename temperatuur te 
creëren met een gezonde luchtvochtigheid. 

Omdat de kiosk volledig in houtskeletbouw werd gerealiseerd, werd er 
extra aandacht geschonken aan de optimalisatie van de akoestiek. De 
verschillende units werden akoestisch ontkoppeld van zowel mekaar 
als het platform waarop ze gemonteerd zijn. Hierdoor kan het lawaai 
optimaal gedempt wordt. 

Om met de 3 uitdagingen (historisch gebouw, korte doorlooptijd en 
continue passage) rekening te kunnen houden, tekenden we het 
volledige 3D-ontwerp uit. Elk detail werd op papier gezet. Dit plan 
vormde de basis voor een efficiënte uitvoering. Deze werkwijze 
bevorderde ook het overleg met andere betrokken partners.

CONCLUSIE
Dat een uitdagend project niet altijd hoeft uit te blinken in het 
aantal vierkante meters, bewijst dit Bezoekerscentrum. Een project 
realiseren in een druk bezocht station met een zeer korte doorlooptijd 
vraagt een strakke voorbereiding. Ons gedetailleerd 3D-ontwerp heeft 
voordelen gehad op alle vlakken. De werfvoorbereiding, de uitvoering 
ter plaatse en de samenwerking met andere bouwpartners verliep 
extreem vlot. Duall maakte hier zijn belofte ‘zorgeloos van ontwerp tot 
opstart’ zeker waar.
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