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Dank je wel
Eva!
Zoals velen van u sla ook ik regelmatig in het weekend de wekelijkse boodschappen in bij de plaatselijke buurtsuper, om aansluitend de dag verder door te brengen op de sportvelden om zonen en dochter te voorzien van, in mijn ogen zeer
waardevolle, adviezen. Dat zij daar geheel anders over denken zal u niet verbazen.
Maar goed, eerst maar eens de uitdaging aangaan om het karretje gevuld te krijgen met dat wat door de input van alle gezinsleden op het lijstje terecht is gekomen.
Het standaard gedeelte gaat mij goed af, bij binnenkomst struikel ik al over de appels en peren en in het tweede gangpad rechts vind ik de boter, kaas en eieren. Ik
streep verder de suiker, melk, frisdrank, iets voor bij de koffie en chips voor de zaterdagavond vrij vlotjes af en vervolg mijn speurtocht. Maar dan, en dat zal ook
herkenbaar zijn, blijven er altijd twee onvindbare producten op het lijstje staan.
Noem ze maar even de cranberrysaus en boursin cuisine, u kent dat wel!
Nog maar een rondje dan kom ik het wel tegen, denk ik bij mezelf. Ik besluit dan
toch maar om hulp te vragen en kijk rond. Tot daar, uit het niets, Eva opduikt! Ze
komt op mij afgelopen en vraagt met een olijke blik: “Meneer ik zie dat u iets zoekt,
kan ik u helpen?”
Ik geef aan wat mijn uitdaging is en ze loopt met mij mee. Al pratend kom ik erachter dat Eva er net werkt en het nu al leuk vindt omdat ze tijdens haar werk veel bekenden tegenkomt. Ze geeft mij de cranberrysaus en boursin cuisine met een
grote lach op haar gezicht en wenst mij verder een fijne dag. “Dank je Eva”, zeg ik
en ze kijkt mij verbaasd aan, duidelijk nog niet gewend aan haar naambordje.
Als ik voor de kassa sta realiseer ik mij wederom dat een service zoals van Eva het
succes is van deze supermarkt. ThermoNoord heeft alleen nog geen Eva, maar wel
Paul, Arie, Johan, Willy, Gert, Richard, Klaas en vele andere. Ook zij lopen graag
met u mee als u iets niet kan vinden en als u wilt, leggen ze het ook voor u in de
bus.
Voor mij is het bewijs wederom geleverd, zaken doen blijft mensenwerk! Daarom
ga ik voor mijn boodschappen graag naar Eva. U toch ook?
Wij zien u graag in onze Expressen!

Ik wens u goede zaken.
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Colofon
Deze ThermoNoord Goed bekeken is een uitgave
van de Plieger groep.
Koxkampseweg 6
5301 KK Zaltbommel
Redactie:
communicatie@plieger.nl
jaargang1 voorjaar 2015.
Oplage: 5.500
Met gepaste trots presenteren wij de eerste
ThermoNoord Goed Bekeken. Een blad vol technische informatie, projecten en product nieuws voor
de technische installateur. Wij hebben de grootst
mogelijke aandacht besteed aan de juistheid van
de informatie in deze ThermoNoord Goed Bekeken,
fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. Gehele
of gedeeltelijke overname van deze artikelen is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van
de redactie.
De kracht van ThermoNoord is het merkonafhankelijk samenstellen van systemen die specifiek zijn afgestemd op de behoefte van de afnemer. Een
bezoekje aan of belletje naar ThermoNoord is dan
ook meer dan de moeite waard!
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Bedrijfs
nieuws
Jorrin van Kleef, vertegenwoordiger Gorinchem
Vanaf 1 maart heeft Jorrin van Kleef zijn verkoopbinnendienst functie bij ThermoNoord Gorinchem
verruild voor de buitendienst. Jorrin, 28 jaar, heeft
door zijn werkervaring veel kennis op het gebied
van airconditioning en koudetechniek maar heeft
op de binnendienst bij ThermoNoord een brede
productkennis opgedaan in installatietechniek, CV
en sanitair.
Naast sportieve activiteiten, o.a. wielrennen en
voetbal, begeleidt hij, als buddy, een jonge jongen
in zijn laatste levensjaren.

Jorrin van Kleef

Frits Pronk, vestigingsleider Gorinchem
Frits startte zijn loopbaan in 1998 op de binnendienst van ThermoNoord IJsselstein. In 2011 werd
hij vertegenwoordiger voor de vestiging Dordrecht
om vervolgens vestigingsleider van Plieger
Dordrecht en Capelle a/d IJssel te worden. Sinds
november vorig jaar heeft Frits deze vestigingen
verruild voor de nieuwste ThermoNoord vestiging
in Gorinchem.
Met een afgeronde HBO opleiding Installatietechniek en heel veel praktijkkennis gaat hij voor u
graag iedere ‘technische’ uitdaging aan.
Harm Jansen, vertegenwoordiger ThermoNoord
Gorredijk
Vanaf 1 december 2014 werkt Harm als vertegenwoordiger van ThermoNoord in de regio Friesland.
Harm is 43 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen. Zijn roots liggen in de installatie wereld, zo
heeft hij 23 jaar voor een installatiebedrijf in
Franeker gewerkt. Deze ervaring en kennis komen
hem nu ook zeker goed van pas. Zijn vrije tijd gebruikt Harm graag voor sportieve activiteiten.
Anne van der Meulen, commercieel medewerker
binnendienst
Sinds september 2014 werkt Anne op de binnendienst in Gorredijk. Vanaf 1999 heeft Anne op diverse afdelingen binnen ons kantoor gewerkt
waardoor we hem een waardevolle allrounder
kunnen noemen. Als echte Fries zeilt hij graag op
de Friese wateren.

Frits Pronk

Harm Jansen

Anne van der Meulen

Henk Kampjes, accountmanager klimaat MiddenNederland
Henk Kampjes, 46 jaar, heeft een gedegen technische achtergrond. In februari jl is hij na ruim zeven
jaar als technisch commercieel adviseur werkzaam
te zijn geweest bij een bedrijf in klimaatbeheersing, gestart bij ThermoNoord als Accountmanager
Klimaat Midden Nederland. Henk woont met
vrouw en kinderen in Dalfsen.
Joost Kok, vertegenwoordiger bij ThermoNoord
De Goorn
Vol energie en vast van plan ThermoNoord bij nog
veel meer afnemers onder de aandacht te brengen
is Joost in NoordWest Nederland dé man om u te
adviseren over warmte- en koudetechniek.

Henk Kampjes

Joost Kok
ThermoNoord Goed bekeken mei 2015
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Cool in
hartje Amsterdam
Boetiekhotel Morgan & Mees

Morgan & Mees is een gloednieuw hotel en restaurant, gelegen in een compleet gerenoveerd historisch pand in Amsterdam West. Het interieur
komt overeen met de kenmerken van het monumentale gebouw, maar met een moderne twist.
Met een tijdloze elegante blik en oog voor detail is
Morgan & Mees een gestileerd hotel voor internationale reizigers en de lokale bevolking. Een thuis
weg van huis.
Met de prachtige Jordaan om de hoek is het hotel
een plek waar toeristen en locale bevolking elkaar
ontmoeten. De Jordaan is één van de oudste buurten van de stad, beroemd om de Westerkerk en het
Anne Frank Huis.
Morgan & Mees biedt negen verschillende, unieke
kamers en suites. Alle kamers zijn voorzien van
luxe bedden, eikenhouten vloeren, badkamers met
vrije inloop regendouche. Om het verblijf zo comfortabel mogelijk te maken is er op elke kamer een
Fujitsu airconditioner gemonteerd. Wat opvalt is
dat de neutrale vormgeving van Fujitsu airconditioners opgaat in zijn luxe omgeving. Niet schreeuwerig maar een onderdeel van het interieur.

Foto’s: Moon Jansen
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De Fujitsu multi split systemen in de Multi 8
AOYG45LAT8 uitvoering lenen zich bij uitstek voor
projecten zoals hotels. Op het buitendeel zijn
maximaal 8 binnendelen aan te sluiten. Met de
keuze uit verschillende modellen binnenunits is er
voor elke ruimte een passend model beschikbaar.
De binnenunits worden aan en afgeschakeld door
een keycard houder. Door toepassing van RB
boxen is de warmtepomp installatie geschikt voor
koelen of verwarmen. Voor de gasten zijn de gebruikshandleidingen voor de Fujitsu airconditioners op een handig A4tje op maat gemaakt in het
Nederlands en het Engels.
Deze prachtige installatie is gemaakt door:
Beers Klimaattechniek B.V. uit Heerhugowaard. Nico
Beers is het aanspreekpunt voor de installateur in
Noord-Holland als het gaat om airconditioning.
Dit project is uitgevoerd in samenwerking met J.N. Jonker B.V. Zaandam loodgieters en installateurs en aannemer Flow Works Amsterdam. De samenwerking tussen
Nico Beers, ThermoNoord en Fujitsu bestaat al bijna 10
jaar.

ThermoNoord Goed bekeken mei 2015
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Fujitsu airconditioning
seizoen 2015
Stilstand is achteruitgang zegt men altijd. Maar als
de prijzen stil blijven staan is dat voor iedereen
vooruitgang. Net als vorig jaar heeft Fujitsu airconditioning dit jaar geen prijsverhogingen, maar
zelfs een aantal verlagingen. Hierdoor blijft de
overzichtelijke hardcover Fujitsu airconditioning
prijslijst 2014 gewoon geldig, een prachtig verkoopwapen met de juiste balans tussen techniek
en prijs.
Het seizoen 2014 was voor ons met Fujitsu airconditioning een topjaar. Ondanks dat de zomer niet
geweldig was hebben we met de aanwezige productkennis, aftersales inspanningen en logistiek
vernuft menig klant te weten te overtuigen. Wij
danken u dan ook voor het vertrouwen in ThermoNoord en het merk Fujitsu. Natuurlijk zitten we
niet stil en gaan we u dit seizoen weer verrassen
met scherpe aanbiedingen, technische ondersteuning, trainingen en spaaracties.
Dit jaar gaan we als verkooporganisatie meer aandacht geven aan het lucht-water systeem van
Fujitsu, de zogeheten Waterstage modellen. Deze
systemen, ontwikkeld vanuit de koudetechniek,
komen in allerlei vormen zoals hybride en bivalente uitvoeringen op de CV markt. Natuurlijk is
ThermoNoord als CV groothandel voor u de aangewezen partij om u te ontzorgen in dit traject.
ThermoNoord levert niet alleen de Fujitsu warmtepomp maar ook benodigde CV componenten.
Kortom één aanspreekpunt, één levering, één afgestemd systeem zonder verrassingen.
Fujitsu is volop aan het ontwikkelen. Tijdens de
Chillventa de grootste koudetechniek beurs van
Europa in Nürnberg werden al een aantal nieuwe
modellen gepresenteerd.
Parade paardje is het prachtige nieuwe cassette
model met 3D luchtverspreiding. Het symmetrische uitblaasrooster met speciale uitblaasschoepen geeft een 3D effect aan de uitblaaslucht,
waardoor elke plek in de ruimte wordt bereikt.
Geen dode hoeken meer maar een egale luchtstroom. De verschillende luchtstromen uit de unit
zijn met een draadbediening ook nog afzonderlijk
regelbaar. Top klasse in energie efficiëntie door ge-
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bruik te maken van het nieuwe koudemiddel R32.
Hierdoor verdient de unit een A++ label op zowel
koelen als verwarmen. Een mooie aanvulling op
het Fujitsu leveringsprogramma.
Nieuw dit jaar is ook het hooghangende wandmodel in de 36 uitvoering. Dit model zal een cosmetische verandering krijgen en op zijn kleine broertjes
van de ASYG LMCA serie gaan lijken. Ook de
Nocria serie is terug van weggeweest. Deze airconditioners hebben naast koelen of verwarmen
een extra luchtreinigingsfunctie. Pollen en bacteriën behoren tot het verleden. Ook de middelgrote
en grote satelliet modellen krijgen een metamorfose. De units worden modulair opgebouwd en
standaard voorzien van een condenspomp en de
mogelijkheid voor externe statische druk van 0 –
200 Pa. Kortom een gemakkelijk te installeren flexibel systeem met topklasse energie efficiëntie met
A++ label.
Bij Fujitsu zijn er volop ontwikkelingen voor het
nieuwe koudemiddel R32. Koudemiddel R32 is
veel minder belastend voor het milieu met een
veel hoger rendement. Daarnaast is R32 een enkelvoudig koudemiddel, waardoor het eenvoudiger te
recyclen is. In de loop van dit seizoen komen de
eerste modellen in productie en zal het volledige
programma met een uitloop naar 2016 worden uitgevoerd met deze vulling.
Jammer genoeg is het weer niet te voorspellen
maar ThermoNoord is klaar voor een warme
zomer.

ThermoNoord Goed bekeken mei 2015

11

Be
drijfs

Web.
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nieuws

> Bestelgemak > Actuele acties > 24/7
Veel van onze klanten maken al jaren gebruik van
onze website voor de professional, web.thermonoord.nl. Dé handige tool om offertes te maken, orders te plaatsen en bijvoorbeeld voorraden te
kunnen inzien. Maar onze site biedt meer, wij voorzien u ook van de allerlaatste artikel- en prijsinformatie. Ga hiervoor naar het tabblad “overige” en
daarna naar het kopje “downloads”, dan ziet u een
overzicht van diverse artikel- en conditiebestanden
welke u kunt downloaden en importeren in uw
software administratie- of calculatiepakket.
Ook bestaat de mogelijkheid om deze bestanden
automatisch (wekelijks of maandelijks) te ontvangen. De bestanden worden in dat geval iedere

maandag (of iedere eerste maandag van de
maand) naar u verstuurd.
Als u niet werkt met een administratie- calculatiepakket kunt u een persoonlijk conditieoverzicht
downloaden. Hierop staan uw condities per conditiegroep en eventuele netto prijsafspraken vermeld. Dit bestand kunt u, naar wens, eenvoudig
printen. Wij raden u aan om dit regelmatig te verversen. Op de pagina “downloads” treft u ook de
handleiding van onze website.
Verder kunt u in een overzicht toekomstige prijsaanpassingen, voor zo ver bekend, inzien. Zo bent
u altijd op de hoogte van de actuele prijzen en assortimenten.

ThermoNoord Goed bekeken mei 2015
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Harm Vredenburg, een
mensenmens met passie
voor het installatievak!

Vredenburg Installatie Techniek staat bekend als
een innovatieve installateur voor zowel particuliere
als professionele klanten. Zij zijn absoluut experts
te noemen op het gebied van duurzame oplossingen, als goed voorbeeld heeft het eigen pand uit
2006 aan de Dolderweg in Steenwijk een energielabel A+! Destijds al uitgerust met een warmtepomp, WTW, energiezuinige verlichting met
aanwezigheid detectie en PV panelen hopen ze nu
binnen enkele jaren het pand zelfs helemaal energieneutraal te hebben!
Het bedrijf is voortdurend op zoek naar nieuwe
methodieken en technieken om de producten en
diensten nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van de klant. Trias Energetica is daar een
voorbeeld van, een strategie om energiebesparende maatregelen te nemen in drie stappen. 1)
beperk de energievraag. 2) gebruik duurzame energie bronnen. 3) gebruik fossiele energiebronnen zo
efficiënt mogelijk.
Ook als werkgever heeft Harm Vredenburg een vernieuwende blik. “Het belangrijkste is dat iedereen
op de juiste plek zit en zich daar prettig voelt, op
die manier haal je het beste uit elkaar en dat is
waar samenwerking om draait.” Om dat te bereiken mochten zijn medewerkers bij de verhuizing
zelf bepalen waar zij in het nieuwe kantoor wilden
gaan zitten.
Een groot voorbeeld voor hem is de baanbrekende
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leiderschapsstijl van Ricardo Semler.
Deze Braziliaanse ondernemer zei in het programma Tegenlicht “Vrijheid en het nemen van
eigen verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden
van een bedrijf. Hoe beter werknemers het naar
hun zin hebben, hoe productiever ze zijn.” Teveel
regels en druk van bovenaf staan volgens hem de
creativiteit van de medewerker in de weg.
Na zijn grootvader en vader is Harm de derde generatie die de leiding van het familiebedrijf op zich
heeft genomen. Een ondernemer pur sang en een
absolute ambassadeur voor het maatschappelijk
verantwoord ondernemen! Boeiend om zijn visie
op ondernemen en op het installatievak te mogen
horen.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen ergert Harm Vredenburg zich groen en geel aan alle
nieuw in het leven geroepen keurmerken zoals nu
weer verplicht voor de gaskeuring. “Iedere erkende installateur heeft zijn examens met goed gevolg afgelegd en heeft zijn keurmerken. Waarom
keurmerk op keurmerk?
Natuurlijk is bijscholing noodzakelijk, dat geldt
voor ieder specialisme. Voor artsen maar ook voor
installateurs. Eigenlijk kan je ons zien als de huisartsenpost voor de techniek”. “Dat mag wel eens
gezegd worden, ons vak verdient meer waarde-

Klant
aan het
woord

ring. Zonder een goede infrastructuur, zonder elektra, zonder rioolsysteem, noem maar op waren we
gewoon een Derde Wereldland, dat beseffen er
niet veel”.
“Er is nog zoveel te doen in ons vak, er valt nog
zoveel te verbeteren, maar dat moeten we wel met
elkaar doen. En met samen bedoel ik de overheid,
de brancheorganisatie en natuurlijk de installateurs! De markt wordt nu gestuurd op incidenten,
uit angst misschien, maar dat is niet goed. Te veel
regels in combinatie met een enorme prijsdruk
door aanbestedingen maakt het voor ondernemers
in onze branche niet eenvoudiger. Het huidige aanbestedingssysteem is zo failliet als wat. Het roer
moet om!” “Integer samenwerken, respect voor
elkaars expertise én voor onze omgeving zijn daarbij de sleutelwoorden. Dúrf te investeren in je bedrijf, goede scholing, goed gereedschap en je
medewerkers, in de breedste zin van het woord,
staan daarbij voorop.”
De privatisering van de energiebedrijven hebben
volgens Harm Vredenburg weinig goeds gebracht.
Sinds de Nutsbedrijven niet meer controleren is de
kwaliteit zienderogen achteruit gegaan. Mede
daarom is hij groot voorstander van het periodiek
controleren van gebouwen, woningen, kantoren
etc. “Waarom kennen we geen APK voor onze woningen? Voor auto’s vinden we dat al heel normaal,

maar voor onze huizen, waar we vaak veel langer
in vertoeven, waar we in leven en wonen kennen
we dit niet. Geen discussie meer over door de
overheid opgelegde regeltjes maar gewoon periodiek controleren of het vakwerk goed gedaan is.
Daar zouden niet alleen wij blij van worden maar
wat dacht u bijvoorbeeld van de verzekeraars of de
brandweer? Voorkomen is beter dan genezen.”
Tot slot wil Harm Vredenburg nog een oplossing
voor een prangend probleem met ons delen. In
Nederland gaan we steeds mee naar een strafcultuur i.p.v. belonen. Werknemers moeten langer
blijven werken, prima maar beloon dit dan ook op
een slimme manier. In plaats van de werkgever te
straffen om zijn oudere medewerker in dienst te
houden, de lasten worden hoger en de productiviteit iets lager, zou de overheid juist de werkgever
en de werknemer, door de loonbelasting voor oudere werknemers te verlagen, moeten belonen.
Kort gezegd als je een werknemer 10 jaar in dienst
hebt begint de loonbelastingkorting en bij 30
dienstjaren hoeft de werkgever over deze werknemer helemaal geen loonbelasting meer te betalen.
Eigenlijk moeten ze in Den Haag eens wakker worden want het huidige systeem is failliet. En zo
heeft Harm nog wel een paar voorbeelden. Omdenken noemt Harm dat!
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Zuinig stoken kan,
ook in grote hallen
Omron Europa B.V. Den Bosch ontwikkelt met
eigen technologieën elektronische componenten
die voldoen aan de hoge eisen van de moderne
samenleving. Deze onmisbare componenten treft
u aan in vrijwel alle geautomatiseerde of digitale
producten die we in ons dagelijks leven gebruiken.
Omron staat vermeld in de Forbes Top 2000 van
grootste bedrijven ter wereld. Met 36.500 medewerkers, 210 vestigingen in de wereld en een
omzet van 4,9 miljard euro per jaar.

Voor 2 grote overheaddeuren zijn, om warmteverlies tegen te gaan, industriële luchtgordijnen van
NHS geselecteerd. Deze NHS luchtgordijnen verplaatsen over een breedte van 4 meter in de batterijloze uitvoering maar liefst 28.200 m3/h. Door de
speciale uitblaasmond Corrigo met gelijkrichter
kan de lucht met hoge snelheid perfect worden gestuurd en zorgdragen voor een optimale afscherming. Dit bespaart warmteverlies en zal dus leiden
tot energiebesparing.

Voor het distributiecentrum van Omron aan de Zilverenberg te Den Bosch heeft ThermoNoord de
verwarmingsinstallatie geleverd. Daarnaast mocht
ook een aantal industriële luchtgordijnen worden
geleverd voor deurafscherming.

NHS Luchtgordijnen is een betrouwbare partner
van ThermoNoord als het gaat om het creëren van
een optimaal binnenklimaat.

De vraag van Omron aan ThermoNoord was om
mee te denken in het energiezuiniger verwarmen
van de bestaande hallen. ThermoNoord heeft het
gehele ontwerp voor haar rekening genomen. Gekozen is voor gasgestookte luchtverwarmers van
Reznor in hoog rendement uitvoering de ULSA
serie ter vervanging van de bestaande VR toestellen.
Het gasverbruik wordt in dit project door drie factoren gunstig beïnvloed:
•
toestelrendement
•
installatierendement
•
regeltechniek
De totale energiebesparing op dit project zal nog
gunstiger uitpakken, dit door de toepassing
van ondersteuningsventilatoren. Zowel de Reznor
ULSA hoog rendement luchtverwarmers als de ondersteuningsventilatoren komen in aanmerking
voor EIA belastingaftrek maatregel. Deze nieuwe
ULSA is een volledig condenserende gasgestookte
luchtverwarmer met een rendement tot 109% en
een zeer lage NOx- en CO-uitstoot. Totaal zijn er 10
Reznor ULSA luchtverwarmers met 20 ondersteuningsventilatoren type Maximizor 4500 voor een
optimale luchtverdeling en een laag temperatuurgradiënt geleverd. Omron heeft uit diverse systeemaanbiedingen bewust voor de hoog
rendement luchtverwarmers ULSA van Reznor gekozen. De Reznor toestellen zijn met een optie geschikt gemaakt voor aansturing met een GBS
systeem.
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De installatie bij Omron is gemaakt door Installatiebureau P. Pijnappels B.V. uit Den Dungen. Installatieburo Pijnappels staat voor kwaliteit,
duurzaamheid en servicegericht werken.
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Nieuw: Cosmo-E2 Lage Temperatuur
Radiator
De lage temperatuur radiator Cosmo-E2 in combinatie met E2-technologie is een uniek concept dat
een hoge warmteafgifte geeft bij lage watertemperaturen zonder afbreuk te doen aan stijl. De
Cosmo-E2 kan gemakkelijk worden gebruikt bij
aanvoertemperaturen lager dan 40°C.
Deze unieke radiator kan worden aangesloten op
conventionele energiebronnen, maar ook op zuinigere energiebronnen zoals warmtepompen of een
systeem met zonnecollectoren. Niet alleen het
hoge rendement is een enorm voordeel van de E2technologie, maar ook het unieke en succesvolle
ontwerp wijst hierop: dit hightech warmteafgiftesysteem sluit aan op het zuiniger stoken en zal de
nieuwe standaard in warmteafgifte zijn. De radiator is tevens geschikt voor topkoeling.
In tegenstelling tot de concurrentie heeft de
Cosmo-E2 een gebruiksvriendelijke bedieningsdisplay en levert hij ook stralingswarmte.
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Fujitsu Waterstage
Van lucht naar warm water; een koud kunstje met
Fujitsu lucht-water warmtepomp systemen type
Waterstage
Met een Waterstage lucht/water warmtepomp
baadt u in warmwatercomfort. De buitenunit
pompt natuurlijke warmte in het water van radiatoren en vloerverwarming. Dat zorgt ervoor dat Waterstage niet enkel een duurzaam en compleet
verwarmingssysteem is voor nieuwbouw, maar
ook voor renovatie. Men kan bovendien energiezuinig douchen dankzij de optionele
isothermische boiler voor sanitair
warm water.
Een compleet en energiezuinig verwarmingssysteem
De Waterstage levert warm water voor
zowel vloer als radiatorverwarming.
Bovendien kan het ook voorzien in de
productie van warm tapwater. De Waterstage generator wordt buiten opgesteld en haalt met een hoog
rendement de warmte uit de omgevingslucht.
1. Vloerverwarming: absoluut de interessantste toepassing dankzij de lage
watertemperaturen die vloerverwarming nodig heeft. Dankzij de weersafhankelijke regeling en de uiterst
geavanceerde inverter technologie,
geniet uw klant van het hoogste en
energiezuinigste comfort.
2. Radiatorverwarming: de toepassing
is ideaal in combinatie met laagtemperatuur-radiatoren. Staan er gewone
of oudere radiatoren? Geen nood: de
Waterstage HT (high temperature) kan het cvwater tot 60°C verwarmen, zelfs als het kwik buiten
20°C onder het vriespunt gaat. Zo geniet uw klant
altijd volop van een aangename en economische
warmte in huis.
3. Sanitair warm water: door toevoeging van een
optionele kit en isothermische boiler met ingebouwde warmtewisselaar, biedt de Waterstage
urenlang badplezier.
De Waterstage warmtepomp warmt automatisch
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‘s nachts het water in de boiler op: voordeliger kan
het niet.
Klaar voor de EPG-norm van morgen
Vanaf 2015 is de EPG-norm verscherpt naar 0.4.
Hoe lager de EPC, hoe beter de woning presteert
op het vlak van energie. Elektrische bijverwarming
is compleet overbodig geworden in de nieuwe generatie Waterstage Comfort. Door te kiezen voor
een Waterstage kunt u de EPG van de woning verlagen met meerdere punten vergeleken met een
HR gas ketel. Zelfs een EPG van 0.4
of lager is haalbaar in combinatie
met een goede isolatie.
Liquid Injection Technology
Met de Liquid Injection Technology
heeft Fujitsu opnieuw een primeur!
Dankzij dit systeem wordt de vloeistof op gecontroleerde wijze in een
Twin Rotary Compressor geïnjecteerd om het vermogen op peil te
houden en het rendement tot ongekende hoogte op te voeren.
Unieke technische kenmerken voor
een hoog rendement
De Waterstage bevat een roestvrijstalen tank met ondergedompelde “Coaxiale” warmtewisselaar met een
waterinhoud van 16 liter als buffer
tijdens de ontdooicyclus. Een optimale warmte uitwisseling is verzekerd door het dubbele gebruik van
de warmtewisselaar.
Onze productspecialisten helpen u
graag met de juiste selectie.

actie
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Promotietour R-Vent / Zehnder
groot succes met gelukkige prijswinnaars
In 2014 heeft ThermoNoord in samenwerking met
R-Vent (Spiraliet) en Zehnder een drie maanden
durende promotietour georganiseerd op de vestigingen van ThermoNoord. Gekoppeld aan de promotietour was de aanschaf van actiepakketten,

waarmee de kopende installateur kans maakte op
een tweepersoons arrangement voor de musical
Soldaat van Oranje, t.w.v. € 125,00 per persoon.
De volgende installatiebedrijven waren de gelukkige winnaars:

Schouten elektrotechniek uit De Goorn
Foto vlnr: John Casparie(TN), Wilber Kok (Schouten),
Jos Bouwmans (Zehnder)

D.A. Schoots & zn. V.O.F. uit Tiel
Foto vlnr: Rob Stap (Schoots), Jorrin van Kleef (TN)
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Samen naar de toekomst;
Zehnder, uw partner voor het
totale binnenklimaat
De merknaam van het ventilatie assortiment
Zehnder - J.E. StorkAir is per 1 maart 2015 gewijzigd in Zehnder. Vanuit strategisch oogpunt,
Zehnder wil, naast producten ook totaalsystemen
gaan leveren, is gekozen voor één merkstrategie.
Eerder al werd Zehnder gekoppeld aan het ventilatiemerk J.E. StorkAir. Daarmee werd de kracht van
beide merken zichtbaar gebundeld. Door vanaf 1
maart 2015 als één merk verder te gaan is nog
meer synergie mogelijk als totaalleverancier voor
het binnenklimaat. Totaaloplossingen voor een gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat
in woningen en gebouwen.

Wat betekent dit voor u?
De logo’s op producten en in uitingen zullen wijzigen. Vanaf 1 maart is er één website voor alle producten en systemen. Verder zult u ervaren dat er
nog meer afstemming ontstaat tussen de expertisegebieden ventilatie-, verwarming-, koeling- en
filteroplossingen. Het Zehnder ventilatieteam van
ervaren en gespecialiseerde medewerkers blijft u
ondersteunen. De ventilatieproducten en -systemen van Zehnder worden in Zwolle ontwikkeld,
geproduceerd en geassembleerd. Hierin verandert
niets.
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Altijd een prettig
klimaat bij concertzaal
Paradox in Tilburg
Paradox is in Tilburg hét podium voor de spannende klanken van hedendaagse jazz en geïmproviseerde muziek, de zoektochten van de moderne
gecomponeerde muziek, de noise van spannende
pop en rock, die de muzikale grenzen verkent, de
onbekende geluiden van elektronische en computermuziek, de prachtige stemmen en instrumenten
van de wereldmuziek. Maar ook voor de eerste
stappen van beginnende muzikanten en bands, de
gezellige, nerveuze presentaties van de workshops, de schetterende koperklanken en dwingende ritmes van vier big bands, de gelouterde
stem van de blues, de ontmoetingsplek van professionals en amateurs.
Paradox is eigendom van de Stichting Bevordering
Muziekimprovisatie (kortweg: S.B.M.) en is opgericht door een aantal Tilburgse jazzmuzikanten,
zoals Niko Langenhuijsen en Henk Koekkoek. Het
doel was een podium te creëren voor muziek die in
het reguliere circuit niet of zelden aan bod komt
(kwam).
Het pand aan de Willem II-straat onderging een
grondige verbouwing. Van de zaal tot de kleedkamers en van de bar tot de geluidsinstallatie, alles
ging op de schop zonder daarbij te tornen aan het
concept van Paradox. Klimaat accountmanager
Patrick van Oosterhout was in een vroeg stadium
betrokken bij het ontwerp van het ventilatie- en
koelsysteem. Eisen op gebied van ventilatie en geluid spelen een belangrijke rol voor concertzalen.
De kracht van ThermoNoord het merkonafhankelijk
samenstellen van systemen kwam gedurende dit
project optimaal tot zijn recht.
De keuze viel op een luchtbehandelingskast van
Wolf, de compacte HR-WTW ventilatie-unit CKL in
buitenopstelling met 3000 m3/h lucht voor de ventilatie. CKL-units met warmteterugwinning verzorgen voldoende, traploos regelbare, hoeveelheid
gefilterde buitenlucht voor de ruimtes. Tegelijkertijd wordt een overeenkomstige luchthoeveelheid
verbruikte, CO2- belaste binnenlucht afgezogen en
verwijderd.
De warmteterugwinning gebeurt door middel van
een aluminium tegenstroom-platenwisselaar met
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een rendement van meer dan 90%. Op deze manier worden de primaire energiekosten van de verwarmingsinstallatie aanzienlijk verlaagd.
De unit is uitgevoerd met een change-over batterij
voor het energiezuinig verwarmen en koelen van
de lucht welke is aangesloten op een condensingunit van Fujitsu de AOYA72LATL in R410A. Voor de
regeling is een Fujitsu Freeverter UTY-FVI opgenomen. De Freeverter is een regelmodule speciaal
ontwikkeld voor Fujitsu warmtepomp condensingunits, om in DX-toepassing te koelen- of te verwarmen. Met behulp van een droog contact kan de
Freeverter de buitenunit in koeling of verwarmingmodus laten werken. Voor nauwkeurige toepassingen kan de Freeverter werken met 0 tot 10V
signalen en schakelt de regelaar in 30 stappen van
0 tot 100%, zowel voor koelen als verwarmen.
Voor het uitblaassysteem is gekozen voor SmitsAir
luchtverdeelplenum SRD. Dit rondom uitblazend
plenum, welke voorzien is van instelbare kunststof
Jets van het Smitsair-JETsystemen, kan door de
relatief grote worp een ruimte vanuit een centraal
punt voorzien van lucht. De plena is direct aan te
sluiten op een LBK, waardoor er relatief weinig kanaalwerk nodig is. Op deze wijze wordt op een relatief goedkope manier en veelal zonder het
toepassen van luchtondersteuningsventilatoren
een goed ruimteklimaat verkregen waarbij ook het
verticaal temperatuurverschil zeer gering is. Het
kanaalwerk werd met de noodzakelijk geluiddempers uitgevoerd om lawaai naar de omgeving binnen de richtlijnen te houden.
Samen met installatiebedrijf Wesley Maas
Installaties (WMI) uit Tilburg werd het project gerealiseerd. WMI verzorgde de complete werktuigbouwkundige installatie.
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Frits Pronk, Johan Branderhorst
en Jorrin van Kleef
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TN Gorinchem
1 jaar jong

Ruim een jaar geleden opende ThermoNoord
Gorinchem, als eerste technische groothandel in
de regio, de deuren van haar afhaalmagazijn (Express) voor installateurs. En wat nieuw is, is altijd
even wennen maar gelukkig duurde dat niet lang.
Het went duidelijk snel als je beseft dat je nauwelijks meer eigen voorraad nodig hebt maar dagelijks de nodige spullen makkelijk kan ophalen.
Airco onderdelen, installatiemateriaal, gereedschap, ketelonderdelen of sanitair, met ons brede
assortiment durven wij te zeggen dat misgrijpen
zelden tot niet voorkomt. Dat je daarbij, desgewenst, ook nog eens handige tips meekrijgt of een
nieuw product ontdekt plus een lekker kopje koffie
kan drinken, is de keuze voor ThermoNoord
Gorinchem snel gemaakt!
Maar ThermoNoord Gorinchem is meer dan alleen
een afhaalmagazijn. Naast producten beschikt
ThermoNoord over ongelofelijk veel kennis. Kennis op zowel het gebied van warmte, warmwater,
klimaat en airco als duurzaamheid. En die kennis
delen we heel graag met u! Zo zien we hier in de
regio steeds meer de behoefte van agrariërs om
hun boerderijen te verduurzamen bijvoorbeeld
door middel van boilers met zonnesystemen of
vloeren met terugwin installaties. Vaak complexe
situaties en berekeningen waar wij als specialisten
u als installateur graag in adviseren.
Het enthousiaste team van ThermoNoord
Gorinchem bestaat uit Frits Pronk, vestigingsleider,
Jorrin van Kleef, buitendienst, en Johan Branderhorst als Express medewerker. Daarbij zijn Patrick
van Oosterhout en Henk Kampjes als klimaat specialisten in de regio actief.

Patrick van Oosterhout

Henk Kampjes
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Burgerhout levert
meer dan een
dakdoorvoer
De Ecoflo vindt zijn weg in ketelland. Na de introductie tijdens de VSK 2014 van dit innovatieve product was de markt nog afwachtend, maar de
consument lijkt overtuigd en de Ecoflo gaat momenteel volop over de toonbank.
De Ecoflo benut resterende energie uit rookgassen
voor het voorverwarmen van sanitair water. De
compacte Ecoflo-unit wordt rechtstreeks aangesloten op de rookgasafvoer van een bestaande of
nieuwe HR combiketel.
Door energie te gebruiken die anders verloren zou
zijn gegaan, zorgt de Ecoflo op duurzame wijze
voor een besparing op het gasverbruik voor de
warmwaterbereiding. Ook kan de Ecoflo de levering van warm water versnellen en zo waterverspilling voorkomen. Dit alles resulteert in een
verlaging van de CO2-uitstoot. De Ecoflo bestaat
uit 100% recyclebare materialen.
Korte terugverdientijd
De Ecoflo is gemakkelijk te installeren en geheel
onderhoudsvrij. Een stopcontact is niet nodig,
want de Ecoflo gebruikt zelf geen energie. De besparing op gas voor de warmwaterbereiding is dus
pure winst. De Ecoflo heeft een korte terugverdientijd van minder dan vijf jaar.
Veel voordelen
Voor gebruikers is de Ecoflo dé duurzame oplossing. De unit neemt weinig ruimte in en vormt een
goed ogende combinatie met een HR combiketel.
Dankzij de voorraad voorverwarmd tapwater is er
snel warm water beschikbaar, waardoor het warmwatercomfort verbetert. Doordat de wachttijd bij
de kraan wordt verkort, voorkomt de Ecoflo verspilling en bespaart zo kostbaar drinkwater.
De Ecoflo koelt de rookgassen zo ver af dat er
zichtbaar minder condens uit de rookgasafvoer
komt. Daardoor hebben buren en bewoners minder hinder van condenswolken.
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Door gebruik te maken van Burgerhout Skyline
3000 concentrische en aansluitmaterialen 60/100
mm verhoogt u als installateur de veiligheid van
de installatie.
2111059 ECOFLO 60-100
BURGERHOUT 400480100
2111065 ADAPTERBAK ECOFLO 60-100
BURGERHOUT 400480105
De Ecoflow en de concentrische materialen zijn uit
voorraad leverbaar.
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Verwarmen en koelen met een Alpha-InnoTec warmtepomp:

betrouwbaar,
comfortabel en
voordelig
De aarde slaat continue zonnewarmte op in de
lucht, de bodem en het grondwater. Deze warmte
is altijd ruim voldoende aanwezig en kan met een
Alpha-InnoTec warmtepomp eenvoudig worden ingezet voor de verwarming en koeling van een woning, appartement of bedrijfsgebouw, zowel in de
zomer als in de winter, overdag en ’s nachts.
Door middel van condenseren, expanderen, verdampen en comprimeren zet de warmtepomp de
energie uit de lucht, bodem of het grondwater om
in de gewenste temperatuur. Het enige dat wordt
verbruikt, is een minimale hoeveelheid stroom om
de warmtepomp te laten draaien.
Duurzaamheid wordt beloond met extra comfort
De Alpha-InnoTec warmtepompen worden veelal
ingezet in combinatie met vloerverwarmingssystemen en zorgen voor een behaaglijk en gezond
woonklimaat. De systemen bieden echter meer
dan warmte: in de zomer kunnen de warmtepompsystemen worden ingezet om ruimtes aangenaam
te verkoelen. Daarnaast leveren de warmtepompen van Alpha-InnoTec ruim voldoende warm tapwater.
De voordelen van de Alpha-InnoTec warmtepompen op een rij:
•
•
•
•
•
•

Verlaagt de maandlasten voor verwarmen en
warm tapwater
Met één toestel verwarmen en koelen
Eenvoudige bediening en installatie
Geluidsarm
Uitstekende COP-waarden
100% onafhankelijk van olie en gas

Voor iedere woning – of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie – bestaat er een passende
Alpha-InnoTec warmtepomp. Het assortiment bestaat uit lucht/water, brine/water en water/water
warmtepompen.

ThermoNoord Goed bekeken mei 2015
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Gratis duurzame
oplossing t.w.v.
€ 4.000,De overheid heeft besloten iedereen die schade
heeft ondervonden van de aardbevingen door de
gasboringen in de regio Groningen schadeloos te
stellen.
Het gaat dan alleen om schades hoger dan
€ 1.000,-. Daarnaast krijgen getroffen huiseigenaren in de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Slochteren, Eemsmond, Ten
Boer en De Marne een subsidie van € 4.000,- om
hun woning te verduurzamen en daarmee de
waarde van hun woning te verhogen.
ThermoNoord speelt hier direct op in
ThermoNoord heeft hier als technische groothandel met noordelijke roots direct op ingespeeld. Al
meer dan 35 jaar zijn wij gespecialiseerd in zonneenergie, warmtetechniek en warmtepomptechniek.
In het oerwoud van duurzame systemen is
ThermoNoord hét kenniscentrum op het gebied
van energiezuinige oplossingen; een totaalleverancier die met kennis van de systemen, merkonafhankelijk advies kan geven.

woner over. Komt u uit de regio en heeft u interesse in het aanbieden van duurzame oplossingen
dan kunnen dit uw voordelen zijn:
Voordeel 1: ThermoNoord stelt verschillenden
pakketten samen, afgestemd op de wensen van
uw klanten, zodat zij alleen hoeven te kiezen voor
de mogelijkheid die het beste bij hen past.
Voordeel 2: in de speciaal voor de klant ingerichte
showroom kunnen uw klanten de verschillende
duurzame oplossingen bekijken en advies vragen.
Voordeel 3: ThermoNoord regelt de subsidieaanvraag zodat klanten meteen weten of ze in aanmerkingen komen voor de subsidie.
Voordeel 4: met de offerte in de hand kunnen uw
klanten verdere installatieafspraken maken met u.
Een goede duurzame oplossing is het plaatsen van
zonnepanelen. Voor deze steeds populairder wordende productgroep is ThermoNoord een partnerschap aangegaan met het Zeeuwse Dutch Green
Energy B.V.

ThermoNoord in Ten Boer
In ons nieuwe pand aan de Nijverheidsweg 19 in
Ten Boer (aan de Rijksweg N360) kunnen gedupeerden sinds 17 januari 2015 alle duurzame oplossingen bekijken en alle ins en outs bespreken
met de aanwezige ThermoNoord adviseurs. Samen
met de bewoners zorgen zij dat de duurzame installatie perfect aansluit op hun wensen en dat
deze probleemloos wordt geïnstalleerd. Om het
nog makkelijker te maken heeft ThermoNoord alvast een aantal pakketten samengesteld voor een
all-in prijs van € 4.000,- inclusief arbeidskosten en
BTW én regelen we de subsidieaanvraag.

Dutch Green Energy is een jong bedrijf, dat echter
al over een ruime ervaring en kennis beschikt op
het gebied van zonnepanelen. Dutch Green Energy
heeft de kennis in huis om ThermoNoord hierin te
ondersteunen. Zo kan Dutch Green Energy adviseren over:
•
Het soort paneel dat ingezet kan worden
•
Het juiste type omvormer
•
Het toe te passen montagesysteem
•
De gewenste randapparatuur
•
De te verwachten opbrengst
•
Diverse subsidiemogelijkheden

Deskundige installatie
Voor de deskundige installatie van de duurzame
oplossingen zijn wij afhankelijk van u. Wij doen alleen zaken met erkende installateurs uit de regio.
De keuze van de installateur laten wij aan de be-

Dutch Green Energy is importeur van het totaalpakket zonnepanelen en levert niet direct aan eindgebruikers. Door deze bewuste keuze zult u Dutch
Green Energy dan ook niet in de markt tegenkomen als een concurrent.
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Ontdek de meest flexibele
PE-Xa leiding ooit!
In 2014 bracht Uponor de nieuwe Comfort Pipe
PLUS leiding op de markt. Door de unieke UAX
vernetting is deze PE-Xa leiding bijzonder degelijk,
flexibel en elastisch. Ideaal voor een snelle, efficiënte verwerking!
Vijf UAX vernette lagen
De vijflagige Comfort Pipe PLUS, die zich kenmerkt
door haar witte kleur, twee blauwe strepen en het
duidelijke woordmerk, is een doorontwikkeling
van de bekende Uponor PE-Xa RED leiding. Het
product leent zich bij uitstek voor verwarming en
koeling via de vloer, de wand en het plafond. De
bij de ontwikkeling toegepast UAX vernettingstechniek zorgt ervoor dat de leiding zeer degelijk
en tegelijkertijd opvallend flexibel en elastisch is.
Het systeem is hierdoor zelfs bij lage temperaturen
nog sneller en efficiënter in gebruik dan het voormalige PE-Xa RED assortiment al was. Voor de verbinding van de leidingen wordt de bekende Quick
& Easy techniek gebruikt.
PE-Xa met unieke UAX vernetting
• Hoogste gecertificeerde kunststofleiding
kwaliteit PE-Xa
• 10% hogere vernetting dan de officiële norm
• 14% grotere flexibiliteit
• 10% grotere elasticiteit
5 leidinglagen
• Optisch aantrekkelijke witte leiding;
hoogwaardige uitstraling voor zichtwerk
• Duurzaam en drukbestendig; bestand tegen
scheuren en beschadiging op de bouwplaats
• Zuurstof diffusiedicht; voorzien van
zuurstofbarrière
Onderdeel van uitgebreid Uponor systeemprogramma
• Met diameters 14 x 2 mm, 16 x 2 mm,
17 x 2 mm, 20 x 2 mm en 25 x 2,3 mm een
geschikte leiding voor ieder project in zowel
woningbouw als utiliteit
• Perfect inzetbaar met de Quick & Easy
verbindingstechniek
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Prijs en beschikbaarheid
Hoewel de kwaliteit van de leiding nog hoger is, is
de prijs van de Uponor Comfort Pipe PLUS leiding
identiek aan de prijsstelling van de betaalbare
Uponor PE-Xa RED leiding, die met de komst van
de Comfort Pipe PLUS leiding is vervallen. De
Comfort Pipe PLUS leiding is leverbaar in de diameters 14 x 2 mm, 16 x 2 mm, 17 x 2 mm, 20 x 2
mm en 25 x 2,3 mm.
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Nathan ondersteunt installateurs zonder
BRL 6000-21 certificaat
Sinds de overheid een BRL 6000-21 certificaat verplicht stelde bij werkzaamheden aan grondgebonden warmtepompinstallaties, biedt de Nathan
Group volop ondersteuning aan installateurs die
de certificering (nog) niet rond hebben. Met hulp
van de specialisten van de Nathan Group kunnen
ook niet-gecertificeerde installateurs betrouwbare
bodemgekoppelde warmtepompinstallaties blijven
verkopen.
De gewaardeerde ondersteuningsservice heeft een
eigen naam: “Supported by Nathan”. Door te kiezen voor het “Supported by Nathan” concept, kunnen installateurs hun Alpha-InnoTec
warmtepompinstallaties leveren onder de BRL certificeringen van de Nathan bedrijvengroep.
Vraag uw ThermoNoord contactpersoon voor
meer informatie of kijk op:
www.nathan.nl/supportedby!
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De klimaatafdeling
Graag stelt de klimaatafdeling van ThermoNoord
zich aan u voor. De klimaatafdeling voorziet u dagelijks van maatwerkadvies en heeft de ambitie
om de beste comfortoplossing te bieden. We denken graag met u mee. Niet voor niets voeren wij
de slogan: "ThermoNoord, uw partner in comforttechniek".
De klimaat afdeling is verdeeld in vier hoofdgroepen; airconditioning, ventilatie, warmwater en
luchttechniek.

Airconditioning
Voor airconditioning, bijvoorbeeld door middel
van koudwater werken wij met producten van
Rhoss en Fujitsu.
Ventilatie
Voor ventilatie bijvoorbeeld Itho, Zehnder, Vasco
en R-Vent.
Warmwater
Voor warmwater oplossingen, zoals boilers en
voorraadvaten, platenwisselaars en zonne-energiesystemen werken met leveranciers van de merken
AO Smith, Remeha, Sentry, De Jong, Cosmo, Itho,
Esbe, Swep en Tranter.
Luchttechniek
Bij luchttechniek zoals heaters, luchtgordijnen,
WtW units, luchtbehandelingskasten, convectoren,
uitblaassystemen zijn onze leveranciers Reznor,
Kampmann, Wolf, NHS, Zehnder en Spiraliet.
Naast deze vier hoofdgroepen is ThermoNoord
meer en meer actief in de detailhandel waarin wij
advies geven op het gebied van verwarming en/of
koeling voor menig winkel of toonzaal. Ahold,
Jumbo, Action, Aldi en Intergamma mogen wij tot
onze vaste afnemers rekenen.

Jeroen Post vestigingsleider Gorredijk & Groningen
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Onze accountmanagers Klimaattechniek hebben
een adviserende rol op het gebied van warmteverliesberekeningen voor bijvoorbeeld sportaccommodaties, tapwaterberekeningen, koellast- en
kanaalberekeningen. U kunt hierdoor altijd een
maatwerkoplossing aanbieden aan uw opdrachtgever. Maar ThermoNoord gaat verder in haar service naar u toe. We maken niet alleen de
berekeningen. Ook begeleiden we het project en
nemen we de inbedrijfstelling voor onze rekening.
Uiteraard houdt onze service niet op bij de oplevering. Wij bieden uiteraard ook uitstekende garantievoorwaarden.

Remco

Jeroen

Sieta

Jos

Theo

Bart

Hayco

Vlnr: Bart Thijseling service medewerker klimaat/Sieta Jacobi service medeweker klimaat/
Remco van Vliet accountmanager klimaat/Jos van Keulen commercieel medewerker binnendienst klimaat /
Theo Kuperus product manager klimaat/Jeroen Post vestigingsleider Gorredijk & Groningen/
Hayco de Kroon commercieel medewerker binnendienst klimaat
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Burgerhout, het complete
Flex-programma
Het vervangen van bestaande rookgasafvoer in gestapelde bouw is een klus die aandacht vraagt.
Dan is het prettig te weten dat Burgerhout een
complete lijn flexibel kunststof rookgasafvoer levert waar u bijna elk project mee kunt realiseren.
Burgerhout levert drie systemen voor individueleen één systeem voor gemeenschappelijke rookgasafvoer. Dat betekent per HR-ketel een eigen afvoer of diverse HR-ketels aangesloten op één
gemeenschappelijke rookgasafvoer.
We hebben de mogelijkheden voor u op een rijtje
gezet:
• Mini Flex: Sinds jaar en dag het vertrouwde,
individuele rookgas-afvoersysteem met een
doorsnede van 60 mm.
• Flex: Een doorvertaling van de Mini Flex met
een doorsnede van 80 of 100 mm.
• Twin Flex: Een concentrisch flexibel rookgasafvoersysteem (slang-in-slang principe), speciaal
ontwikkeld vanuit de marktwens om een installatie compleet concentrisch te kunnen aansluiten met zo min mogelijk hak- en breekwerk. Leverbaar in 80/130 mm doorsnede.
• MultiFlex: Hét gemeenschappelijke rookgasafvoersysteem, te gebruiken tot maar liefst zes
verdiepingen, afhankelijk van het type HR-ketel.
Het is gemakkelijk te verwerken en laat veel bewegingsruimte over in de schacht. Leverbaar in
100 of 130 mm doorsnede.
Het totale Flex programma is leverbaar bij
ThermoNoord.
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Altijd een lekkere
warme douche
Hotel De Branding Texel
Het leukste hotel van Texel staat in badplaats De
Koog. Hotel De Branding ligt dichtbij de winkelstraatjes van het dorp en grenst aan bos en duin.
Het strand bevindt zich op slechts driehonderd
meter. Door de centrale ligging is Hotel De Branding een prima vertrekpunt om Texel te ontdekken.
Kortom, een heerlijke bestemming voor een vakantie of weekend weg op Texel!
‘s Ochtends wakker worden en lekker douchen. Dat
verwacht je natuurlijk ook tijdens je verblijf in een
hotel. Op elk gewenst moment een lekkere straal
warmwater uit je douche. Maar hoe vaak maak je
niet mee dat het blijft bij een lauw straaltje uit de
douchekop. Te veel gasten douchten eerder waardoor de boiler het niet meer kan verwerken.
Voor Hotel De Branding was het de uitdaging om
samen met CVI Texel te zorgen voor een optimaal
en energiezuinige warmwater installatie. CVI Texel
is dé Texelse specialist in klimaatbeheersing.
Een van de specialismen van ThermoNoord is de
warmwater afdeling. Hayco de Kroon, onze warmwater productspecialist, ontwierp samen met
Danny Westerlaken van CVI de optimale installatie,
rekening houdend met het gebruikspatroon op
basis van;
•
Aantal en soort tappunten
•
Tijdsduur spitspatroon
•
Gewenste temperaturen
Gekozen is voor een opstelling van 2x DeJong RVS
zonneboilers van 910 liter met 2 spiralen. Op de
bovenste spiraal is een Nefit Topline 45 CV ketel
aangesloten. De beide boilervaten zijn aangesloten
volgens het Tichelmann-systeem (parallel), dus
met gelijke leiding lengtes zodat ze gelijktijdig geladen worden. Een duurzame installatie door toepassing RVS boilers en goedkoop in onderhoud
door gebruik te maken van CV ketels.
Op de onderste spiraal van de boiler zijn 5 Cosmo
Solar CFK251R zonnepanelen aangesloten (met
een dekkingsgraad van 56%), welke onderling parallel zijn doorverbonden. Hiermee creëer je een
grotere opbrengst dan wanneer de panelen in
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serie worden aangesloten. Door het goed hydraulisch inregelen van de volumestroom in de zonnekring kan er met dit systeem een besparing
gerealiseerd worden van +/- 1.500 m3 gas en
wordt de CO2 uitstoot gereduceerd met 2.600 kg.
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Goed
gelezen
Hoofdkantoor ThermoNoord B.V. Tolhûsleane 7 8401 GA Gorredijk,
Postbus 133 8400 AC Gorredijk T 0513 469 999 F 0513 469 909
www.thermonoord.nl info@thermonoord.nl

EV
EV
EV
EV
EV
EV

De Goorn 1648 HG Breeuwhamer 3 T 0229 548 820 F 0229 548 829
Gorredijk 8401 GA Tolhûsleane 7 T 0513 469 999 F 0513 469 909
Gorinchem (Spijk) 4212 LR Veersteeg 9 T 0183 610 805/800 F 0183 610 806/801
Groningen 9723 BH Osloweg 55 T 050 316 8780 F 050 316 8789
Putten 3881 LB Industrieweg 18 T 0341 369 760 F 0341 369 769
Veghel 5466 AM Costerweg 13 T 0413 315 800 F 0413 315 809

