ENERGIE-EFFICIËNTE KLIMATISATIESYSTEMEN

// SBB Accountants
Voor de nieuwe vestiging in Loppem sprak de firma SBB Accountants & Adviseurs de uitdrukkelijke wens uit voor een energiezuinig klimatisatiesysteem dat gelijktijdig kon koelen én verwarmen,
en onafhankelijk per ruimte te regelen valt.
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// Een efficiënte première: SBB Accountants

SBB Accountants scoort
Belgische primeur met eerste
City Multi Hybride VRF
SBB Accountants & Adviseurs is een accountants- en adviesbureau met 28 kantoren in Vlaanderen. Het bureau biedt een volledige begeleiding op het vlak van boekhouding, accountancy,
fiscaliteit en milieureglementering. Voor het nieuwbouw-project
in Loppem was het belangrijk een energie-efficiënt en bedrijfszeker klimatisatiesysteem te plaatsen.
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De vereisten
Zowel voor nieuwbouw als renovatie trekt SBB Accountants al
enige tijd resoluut de kaart van duurzaamheid en energie-efficiëntie. Voor de nieuwe vestiging in Loppem sprak de firma de uitdrukkelijke wens uit voor een energiezuinig klimatisatiesysteem
dat gelijktijdig kon koelen én verwarmen, en onafhankelijk per
ruimte te regelen valt. Geen sinecure, zeker gezien ook geopperd
werd geen koelmiddel doorheen het gebouw te laten vloeien.
Het was bovendien gewenst om de spreekruimtes afzonderlijk
te kunnen afregelen.
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// SBB Accountants

De oplossing
Als oplossing voor de vermelde vereisten en ook gestuwd door
de verscherpte regelgeving rond koelmiddelen ging de voorkeur
naar de City Multi Hybride VRF, een performant alternatief voor
de klassieke ijswatersystemen.
Het systeem in Loppem is opgebouwd uit een R2-buitenunit op
het dak, geïntegreerde kanaalunits en de Hybrid BC-controller.
Dat laatste laat toe om de energie van het koelmiddel op water
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over te dragen. Het systeem werkt via een centrale bediening.
Aan de hand van afzonderlijke bedieningsschermen kan men
ook ruimtes apart aansturen.
Buffervaten, extra pompen of omschakelkleppen zijn voor de
installatie niet nodig. Er zijn slechts twee in plaats van de gebruikelijke drie of zelfs vier leidingen vereist, wat het aantal aansluitpunten en dus ook het risico op lekken aanzienlijk reduceert.
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