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Een optimaal vermogen,
rendement én comfort voor nieuw
AFAS Experience Center

Tekst Lieke van Zuilekom    |    Beeld Dubotechniek

Alle technieken en gebouwen van het AFAS Experience Center in Leusden moeten toekomstproof en met elkaar geïntegreerd zijn. De gebouwen 
worden gerealiseerd als zogenaamde ‘smart buildings’. Zo worden alle ruimtes voorzien van sensoren, die een vraaggestuurde klimatisering 
mogelijk maken. De data die door de sensoren wordt verzameld, geeft bovendien real-time inzicht in de condities en verbruiken. Er komen 
50 laadpalen voor het opladen van elektrische auto’s en de nieuwbouw wordt volledig gasloos. Duurzaamheid is troef. Ook Dubotechniek (een 
onderdeel van Koninklijke VolkerWessels) draagt hieraan zijn steentje bij met de ontwikkeling, levering en installatie van een plug-and-play 
MEGA ONE WKO-installatie, die gekoppeld is aan twee watergekoelde warmtepompen van CIAT Nederland. De warmtepompen van het type 
DynaCiat Power kenmerken zich onder meer door een bijzonder hoog rendement, een aanzienlijk lagere CO₂-uitstoot én een uiterst eenvou-
dige regeltechniek.

“ONE staat voor Own New Energy en omvat een 
programma zeer duurzame energie-installaties 
die elk weliswaar een gestandaardiseerde op-
bouw kennen, maar tegelijkertijd naar wens en 
behoefte zijn aan te passen. Zowel qua grootte, 
vorm als functionaliteit”, vertelt Davy van Hel-
mond, projectleider ONE bij Dubotechniek. “Aan 
de basis van de installatie liggen diverse stalen 
skid frames, die in onze fabriek in Zaltbommel 
worden geprefabriceerd. Inclusief bijbehorende 
pompen, kleppen, leidingen met appendages, 
temperatuuropnemers, regeltechnieken en isola-
tiematerialen. Na prefabricage worden de skids 
uitvoerig door ons getest, waarna ze just-in-time 
op het project worden aangeleverd en in slechts 
één dag worden gekoppeld. Hierdoor wordt de 
doorlooptijd op de bouw aanzienlijk verkort, zon-
der in te boeten aan kwaliteit en duurzaamheid.”

Installatie-opbouw
Voor het AFAS Experience Center heeft Dubo-
techniek in opdracht van zusterbedrijf HOMIJ 
Technische Installaties de MEGA ONE geleverd. 
“Met een vermogen van maar liefst 1.000 kW 
en een oppervlakte van bijna 100 m² is deze 
installatie met recht mega te noemen”, aldus 
Van Helmond. “Aan de basis van de installatie 
ligt een doubletbron met een capaciteit van 136 
m³/h en een diepte tot 125 meter. Vanaf deze 
doubletbron tot en met de techniekruimte in kel-
der hebben wij al het leidingwerk aangebracht. 
Vervolgens is in de techniekruimte de ONE WKO-
opstelling plug-and-play gekoppeld. De opstel-
ling bestaat uit zeven skids van 1.500 tot 4.000 

kilo per stuk, waaronder een bronunit, twee 
warmtepompunits met een gezamenlijk vermo-
gen van 1.000 kW, twee schakelvaten met een 
inhoud van 2.100 liter en een grote verdeler, die 
het warmte- en koudetransport naar de diverse 
gebruikersgroepen en luchtbehandelingskasten 
regelt. Daarnaast hebben we een regeneratie-
unit opgenomen en aangesloten op een droge 
koeler, die de doubletbron in balans moet hou-
den. Om piekvragen op te vangen, hebben we 
bovendien een elektrische ketel toegevoegd met 
een vermogen van 180 kW.” De door CIAT Nederland geleverde warmtepompen, als onderdelen van de complete WKO-installatie.

‘De warmtepompen zijn veelzijdige 
krachtpatsers die staan voor een optimaal 
vermogen, een hoog rendement en een 

uiterst eenvoudige installatie’
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Watergekoelde warmtepompen
Voor de levering van de watergekoelde warmte-
pompen deed Dubotechniek een beroep op CIAT 
Nederland. “Voor onze ONE-installaties werken 
wij samen met vaste warmtepompleveranciers”, 
vertelt Van Helmond. “De installaties met gro-
tere vermogens worden steevast geleverd, in 
bedrijf gesteld en periodiek onderhouden door 
CIAT Nederland. En dat is niet verwonderlijk. De 
warmtepompen functioneren namelijk perfect, 
leveren geweldige rendementen en de bedie-
ning is een fluitje van een cent. Bovendien is de 

apparatuur zonder problemen in het complete 
proces te implementeren.”

Voor het AFAS Experience Center heeft CIAT Ne-
derland twee watergekoelde warmtepompen ge-
leverd uit de DynaCiat Power serie. De LG 1400V 
warmtepompen hebben een verwarmingsvermo-
gen van ruim 500 kW en een koelvermogen van 
ruim 400 kW per stuk. “De warmtepompen zijn 
veelzijdige krachtpatsers die voor uiteenlopende 

toepassingsgebieden en op diverse locaties zor-
gen voor een optimaal vermogen en een hoog 
rendement”, vertelt Marco Grolle, Sales Manager 
bij CIAT Nederland: “De DynaCiat Power water/
water-warmtepompen vormen de perfecte oplos-
sing voor het koelen of verwarmen van kantoren, 
zorggebouwen, industriële gebouwen, winkels, 
flats en scholen. De in drie geluidsversies lever-
bare apparaten, speciaal ontworpen voor binnen-
montage in beschutte en vorstvrije technische 

ruimten, bieden bovendien diverse aantrekkelijke 
voordelen. Ze verbruiken aanzienlijk minder ener-
gie en bieden een krachtig en hoog rendement. 
Daarnaast zijn ze stil, zeer flexibel en dankzij de 
compacte afmetingen ook op kleinere vloerop-
pervlakken toepasbaar. Last-but-not-least zijn ze 
in no-time te installeren, gemakkelijk en snel te 
onderhouden en zeer handig qua regeltechniek. 
Dat alles maakt deze warmtepomprange tot een 
populaire én prijstechnisch interessante oplos-
sing in installatieland.”

Dat is tijdens het project voor AFAS in Leusden 
wederom gebleken. Met de LG 1400V warmte-
pompen heeft Dubotechniek gekozen voor ap-
paratuur die zowel qua prestaties als prijsniveau 
perfect past binnen het geheel en tot in detail 
beantwoordt aan het wensen- en eisenpakket 
van de eindgebruiker.    ❚
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