installatietotaal

Transparant, gastvrij, laagdrempelig en met
een comfortabel binnenklimaat!

Een labelsprong
van G naar A
HET GEMEENTEHUIS VAN PUTTEN DATEERT VAN 1976 EN WAS OM MEERDERE REDENEN TOE AAN EEN GRONDIGE
RENOVATIE. BELANGRIJKE UITGANGSPUNTEN BIJ HET ONTWERP: EEN TRANSPARANT, GASTVRIJ EN LAAGDREMPELIG GEBOUW WAARBIJ DOOR GEBRUIK VAN DUURZAME MATERIALEN EN INSTALLATIES EEN OPTIMAAL EN ENERGIEZUINIG BINNENKLIMAAT WORDT GEREALISEERD. BOUWFYSISCHE AANPASSINGEN, VERBETEREN VAN DE SCHIL,
HERGEBRUIK VAN MATERIALEN EN DE NIEUWE HOOGWAARDIGE INSTALLATIES ZORGEN VOOR EEN LABELSPRONG
VAN G NAAR A. DE RENOVATIE EN VITALISERING VAN HET GEMEENTEHUIS WORDT UITGEVOERD DOOR BAM BOUW
EN TECHNIEK EN VAN NOREL BOUWGROEP. ARCHITECT IS KORFKER UIT EMMELOORD EN INSTALLATIEADVISEUR IS
DWA. BRCONTROLS LEVERT DE MEET- EN REGELINSTALLATIES.

Flexibel concept
De buitenzijde van het pand wordt gekenmerkt
door grote ramen en verticale houten stijlen die

“ Tocht, bedompte lucht… laten
we zeggen dat het binnenklimaat
verre van optimaal was”

verwijzen naar Putten als bomendorp. De hoofdingang is verplaatst en er komt een royale ontvangstruimte voor de bezoekers. De binnenzijde

te temperatuur, ventilatie en verlichting geregeld kan worden.

is vrijwel volledig gestript en wordt geheel nieuw

Middels innovatieve hoogwaardige meet- en regeltechniek.”

ingericht. BAM Bouw en Techniek werkt met modulaire installaties waardoor een aantal belangrijke installaties, zoals die van het gemeentelijk

Harry Peters en Aart-Jan Schot
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Meten en regelen

archief, tijdens de renovatie in gebruik kunnen blij-

BRControls leverde de complete meet- en regelinstallaties voor

ven. Het gebruiken van prefab modules zorgt niet

alle primaire installaties met de nieuwe BRC46 lijn. Plus levering

alleen voor een efficiënt bouwproces maar voor

van de nieuwe BRN20 IP naregellijn inclusief regeling en sturing

ook flexibiliteit in het installatieontwerp. En dat

van de lokale klimaatinstallaties, DALI verlichtingsinstallaties en

is handig als de kantoorinrichting in de toekomst

zonwering. Met betrekking tot de primaire installaties gaat het

verandert. Aart-Jan Schot, senior projectmanager

dan om ketels, warmte- en koudeverdeling, warmtepomp, kou-

DWA: “Tocht, bedompte lucht …laten we zeggen

de opwekking warmtepomp, luchtbehandeling, inductie-units

dat het binnenklimaat verre van optimaal was.

verwarmen/koelen en luchtbehandeling archief. De naregelin-

Dankzij de toepassing van nieuwe technieken be-

gen gaan over het open/dicht sturen van de ramen, temperatuur

hoort dat allemaal tot het verleden. Voor zowel de

radiatoren met plafond inductie-units (verwarmen/koelen), zon-

ambtenaren als de bezoekers geldt dat er straks

wering, DALI verlichting met verschillende scenario’s, Modbus

sprake is van een comfortabel en behaaglijk bin-

aansturing van de BAM 6-weg afsluiters en vloerverwarmings-

nenklimaat. Een flexibel concept waarbij per ruim-

regelingen.
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NIEUW!

“Meer comfort tegen
minder kosten.
Met een optimaal

65 mm!

bedieningsgemak.”

Nieuw is onze RVS Douchegoot met een inbouwhoogte van slechts
Voor renovaties van doucheruimtes of badkamers zijn er nu ook douchegoten leverbaar die speciaal voor
dit doel zijn ontwikkeld. Vanwege de geringe inbouwhoogte van slechts 65 mm zijn deze roestvrijstalen
douchegoten geschikt voor plaatsing in b.v. verdiepings vloeren enz.
Met een breedte van 60 mm en de strakke afwerking middels een gesloten deksel geeft deze douchegoot
een ruimtelijk effect. De ideale douchegoot voor inloop douches!
Deze douchegoot is rondom voorzien van een instort flens zodat plaatsing veilig en doelmatig kan plaatsvinden. Een zijuitlaat van 0 40 mm en het uitneembare kunststof waterslot maken deze renovatie
douchegoot kompleet. Nederlands fabrikaat, dus kwaliteit.

R-line

+31 (0)320 22 61 57
www.vandenbergafvoerputten.nl

Meer comfort, minder kosten
Innovatieve en vooruitstrevende technieken?
Harry Peters, Sales Manager BRControls Projects, komt met een voorbeeld: “De BRT30 multi-

ALLES VOOR UW VLOERVERWARMINGSPROJECT

plafondsensor, een onderdeel van het IP BRN20
totaalconcept waarbij klimaat, zonwering, verlichting, ramen en zelfs positiebepaling in één systeem zijn geïntegreerd.” Deze sensoren meten
continue de temperaturen van plafond, wanden
vloeren, meubilair en mensen op basis van een
infrarood weerkaatsingsmethode. Tevens wordt

en bediend kunnen worden. Inzichtelijk voor opdrachtgever en

24/7 de relatieve vochtigheid, CO2 en VOS-waar-

gebruiker. En dat is prima gelukt.”

den gemonitord waarmee een comfortabel en
“Al met al een systeem met geïntegreerde scha-

OOK VOOR CALCULATIES, LEGPLANNEN,
BUIS EN BEVESTIGINGSMATERIALEN
W W W. R O B O T C L I M AT E . C O M

Bomenstad

kelingen dat niet alleen eenvoudig en betaalbaar

Het vervangen van de buitengevels, kozijnen, plafonds, binnen-

is maar, en daar gaat uiteindelijk om, zorgt voor

muren, het aanbrengen van nieuw leidingwerk (waarbij deels ge-

meer comfort tegen minder kosten. Met een op-

bruik is gemaakt van bestaande kanalen), nieuw installatiewerk

timaal bedieningsgemak.” Aart-Jan Schot: “We

….en ga zo nog maar even door. Een hele forse klus die zijn

hebben gezocht naar geavanceerde ruimterege-

voltooiing nadert. En dan beschikt de bomenstad weer over een

lingen en sensoren inclusief een platform waarop

gemeentehuis dat ruimschoots voldoet aan de eisen van deze

alle installaties en naregelingen eenvoudig en bin-

tijd. Een modern en duurzaam gemeentehuis waar de ambtena-

nen één systeem gemonitord, beheerd, beheerst

ren en burgers van Putten weer jaren mee vooruit kunnen.

Tekst: Bob de Jong

gezond binnenklimaat kan worden gerealiseerd.
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