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‘Energetisch geoptimaliseerd 
 en geluidsarm klimaatsysteem 
 voor theater Singer Laren’

Bij de nieuwbouw van theater Singer Laren stonden duurzaamheid en energiezuinigheid centraal. Hier is onder andere invul-

ling aan gegeven met een warmtekoudeopslag in de bodem in combinatie met een warmtepomp, die zorgt voor de koeling 

en verwarming in het theater en waarop ook het museum wordt aangesloten. In opdracht van installateur Unica heeft CIAT 

Nederland BV hiertoe een compleet pakket geleverd, waaronder een warmtepomp, drycooler en platenwarmtewisselaar.

“In onderling overleg is gekozen voor de DynaCIAT Power LG 700V 
water/water warmtepomp met een verwarmingsvermogen van 245 kW 
die niet alleen in staat is om te koelen en de gegenereerde warmte af 
te fakkelen via de drycooler, maar tevens is gekoppeld aan de bronin-
stallatie, voor de verwarming van het theater”, vertelt Mario Mallon, Key 
Account Manager bij CIAT Nederland BV. “De warmtepomp is door ons 
op maat geëngineerd en – vanuit onze tussenvoorraad in Soest en net als 
de andere producten in het project – just-in-time op het project aangele-
verd, waarna Unica de montage ter plaatse heeft verzorgd. Vervolgens 
hebben wij de inbedrijfstelling begeleid, evenals de fijnafstemming van 
de warmtepomp.” Additioneel is ook een kleine G-KUB 45HT water/water 

warmtepomp van 12,6 kW geleverd, vertelt hij, die gedurende het project 
en in samenwerking met Unica is omgebouwd tot koelmachine. Om het 
buitencircuit vorstbestendig te maken, is aan de installatie een glycolop-
lossing toegevoegd. “Een platenwarmtewisselaar zorgt ervoor dat deze 
oplossing niet in contact kan komen met het binnencircuit.”

WARMTE-UITWISSELING
De DynaCIAT Power 700V warmtepomp krijgt water met een tempera-
tuur van 11˚C aangeleverd vanuit de broninstallatie, waaraan vervolgens 
warmte wordt onttrokken tot een temperatuur van 6˚C, vertelt Mallon. 
“Aan de installatiezijde van de machine wordt ‘warm’ water met een 
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temperatuur van 35˚C retour geleverd, dat door de 
warmtepomp kan worden opgewaardeerd tot 
45˚C. Dit ten gunste van de verwarmingsinstal-
laties in het theater.”

GELUIDSEISEN
Omdat Singer Laren dichtbij 
het centrum van Laren ligt, 
werden vooral hoge geluids-
eisen gesteld aan de drycooler, 
die op het dak van de nieuwbouw 
is geïnstalleerd. Mallon: “Naast 
de extra low-noise warmtepompen 
hebben we hiertoe een geluidsarme 
drycooler geëngineerd met acht venti-
latoren, met een geluidsdrukniveau van 35 
dB(A) op tien meter. De binnen opgestelde 
warmtepomp heeft een volledig akoes-
tisch geïsoleerde omkasting gekregen.”

ONDERHOUD
In aanvulling op de nieuwbouw 
heeft CIAT Nederland BV 
onlangs ook het onderhoud van 
de installaties gegund gekre-
gen. “Conform ons CIAT Comfort 
Onderhoudscontract controleren 
wij tweejaarlijks onze installaties 
en regel- en beveiligingscompo-
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nenten en waar nodig stellen we ze opnieuw af, 
om een optimale en langdurige werking te garan-
deren”, aldus Mallon. “Daarbij nemen we onder 
andere temperaturen en drukken op, controleren 
we koudemiddelcircuits, brengen we vervuiling van 
verdampers, condensors en drycoolers in kaart en 
controleren we de spanning en stroomopname van 
de compressoren en ventilatoren. Alle inspecties 
worden uitgevoerd volgens de CIAT Inspectienorm, 
waarin ook de wettelijk vereiste testen volgens het 
F-Gassen beleid zijn opgenomen. Alle bevindingen 
worden bovendien ingevuld in een installatiedraai- 
en servicerapport en bijgehouden in een logboek, 
voor maximaal inzicht en overzicht.”      ❚


