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Toonaangevend in HVAC & SANITAIR

A R A L E A

BEDRIJFSBOUW

Bedrijfsgebouw, Brasschaat

NIEUWBOUW
case #2019302

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

Specificaties
Totale oppervlakte: 
- 1500 m2 kantoren 
- 770 m2 loods

Uitrusting
4-pijps warmtepomp voor verwarming en 
koeling
Watergevoerde ventilo’s
Ventilatie-systeem D

Producten
4-pijps warmtepomp: Clint
Ventilatie: Komfovent (9985 m3/h) 
Ventilo: Samsung
Regelkranen: TA 
6-weg kranen: Belimo
CV-pompen: Grundfos Magna 3 
Sturing: Priva
Warmtepomp boiler: Daikin
Douchesysteem: Rada
Regenwaterrecuperatie: DAB
Waterverzachter: SYR Oceanic
Vacuümontgasser: Reflex

Team Duall
Projectleider: Dieter
Uitvoering: Patrick

Aralea is een maatwerkbedrijf. Het creëert tewerkstelling voor 
personen met een arbeidsbeperking of met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. De bedrijfsactiviteiten bevinden zich in de groenzorg, 
verhardingen en de cafetaria Mikerf. De sterke groei van de afgelopen 
jaren en de toekomstplannen die op tafel lagen, vroegen een nieuw 
bedrijfsgebouw.

UITDAGINGEN
Bij de uitvoering van dit project stond Duall voor 3 uitdagingen:
1. De bouwheer vroeg een ingrijpende aanpassing van de 
gebouwindeling in een vergevorderd stadium van het bouwproces. De 
verdiepingen van de kleedkamers en de eetzaal werden gewisseld. 
Deze beslissing had een grote invloed op de HVAC-technieken en de 
installatie.
2. De volledige HVAC-installatie werd als zichtwerk gemonteerd. Het 
eindresultaat heeft een zeer hoge afwerkingsgraad, omdat we hier 
met zowel het technisch als het visueel aspect rekening hielden. 
3. Een energie-efficiënt systeem om gelijktijdig te verwarmen 
en koelen werd gerealiseerd met een 4-pijps lucht/water 
warmtepompsysteem. 

INNOVATIES
Het gebouw omvat burelen, vergaderruimtes, opslagplaatsen, 
kleedkamers en een eetzaal met keuken. Elke ruimte vraagt een 
aangepaste klimatisatie en ventilatie. Om aan deze verschillende 
behoeften te voorzien, plaatsten we een 4-pijps systeem. Dit systeem 
laat het toe om op hetzelfde moment koud en warm water te maken 
in aparte circuits. In tegenstelling tot een traditionele warmtepomp 
wordt hier gebruik gemaakt van een aparte warmtewisselaar om de 
warme en koude secties uit elkaar te houden.  
Het volledige ontwerp werd uitgetekend in 3D. Op basis van deze 
tekeningen kon de aannemer de sparingen voor de ventilatie in de 
betonwanden gemakkelijk voorzien. Overigens waren de tekeningen 
ook een handig instrument om de coördinatie tussen de HVAC- en de 
elektrische installatie te realiseren.

CONCLUSIE
Door de vernieuwingen in de sector op de voet te volgen, kunnen we 
de meest performante installaties voorzien voor elk project, steeds 
binnen het beschikbare budget. Dit innovatieve project is het resultaat 
van een open-minded visie van de bouwheer en de andere betrokken 
partijen.


