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Takenpakket
Studiewerk
Luchtbehandeling: verwarming, koeling, 
ventilatie en luchtbevochtiging
Sanitair: plaatsing sanitair leidingnet en 
(inbouw)kranen
Aërolische inregeling met Testo 417 + 
420
Hydraulische inregeling met TA Scope

Specificaties
Totale opp.: 952m2, verdeeld over 3 
verdiepingen

Uitrusting en producten
Ventilatie: Verso R-10 met DX Batterij + 
warm water batterij en stoombevochtiger
Ketelhuis: Prestige Solo 50 kW en 
buffervat PS-R 1200L
WKK: NeoTower 4.0
Stoombevochtiger wijnkelder: Nordmann 
DC 4
Regenwater: ERCU Smart (verticale 
binnentuin)
Rookgasafzuiging: Metalced

Team Duall
Projectleider: Dieter
Uitvoering: Kenneth & Gunter

Deze klant is een echte autoliefhebber en bouwde voor zijn collectie 
bolides een “carhouse”. Hij had een duidelijk beeld wat het 
eindresultaat moest worden: absoluut comfort en een hoogwaardige 
afwerking waren de topprioriteiten.  

UITDAGINGEN
De eisen van de klant waren duidelijk: een volledige ventilatie en 
afzuiging van vervuilde lucht, geruisloze toestellen, constante 
temperatuur doorheen het hele jaar en een superieure afwerking. Met 
onze jarenlange ervaring wisten we de juiste technieken, die helemaal 
aan de wensen van de klant aansloten, te kiezen en te plaatsen. 

INNOVATIES
Initieel stelde het studiebureau een klassieke installatie voor met 
een gasgestookte wandketel. Na overleg kregen we van de bouwheer 
de goedkeuring om het project een innovatievere invulling te geven 
zonder afbreuk te doen aan de gestelde comforteisen. Nadat we de 
verschillende mogelijkheden bestudeerd hadden, besloten we een 
warmtekrachtkoppeling te plaatsen. 

We kozen voor de 4kW WKK van NeoTower®. Dit toestel zorgt voor 
de opwekking van 4 kW elektriciteit waarbij warmte (9 kW) ontstaat 
die zowel gebruikt wordt voor verwarming als voor het opwarmen 
van het tapwater. Hiermee slagen we erin om een totaal rendement 
te halen dat dubbel zo hoog ligt dan wanneer elektriciteit en warmte 
afzonderlijk worden geproduceerd. 

De kleinste WKK’s van NeoTower® beginnen vanaf 2 kW elektrisch 
vermogen. Daarnaast is de NeoTower® een zeer degelijke innovatie 
in de markt en overtuigt hij door betrouwbaarheid, laag bedrijfsgeluid, 
intuïtieve bediening en efficiënte energieconversie. Met dit project 
bewijst Duall dat deze duurzame installatie niet enkel voorbehouden 
is voor de zeer grote bouwprojecten.

CONCLUSIE
Van bij aanvang van het project zorgde de inbreng van Duall voor een 
absolute meerwaarde. Naast een innovatieve installatie moesten onze 
technieken geplaatst en volledig weggewerkt worden in het op maat 
gemaakte interieur. We zijn erg fier op het eindresultaat!
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