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Kantoorgebouw
Appartementsgebouw
Het verschil tussen gevoelstemperatuur en
wat we zien op de thermostaat? Wanneer
starten we de airco? Hoe kunnen we een
aangenaam leefklimaat creëren en toch
energiezuinig zijn? Een vraagstuk waar wij
het antwoord op weten…

Industrie
Een grote productiehal beschikt al snel over
een complexe HVAC technische installatie.
Energiebeheersing wordt dan een apart vak.
Niet alleen door toeval, wel door een
permanente en preventieve opvolging.
Daarvoor kan u op onze methodologie
vertrouwen…

Retail
Wat is per vierkante meter het maximaal
toegestane verbruik aan energie in de winkel?
Dat verschilt niet alleen volgens het gewest
waar uw zaak ligt, maar ook of u nu kleding
dan wel multimedia verkoopt. Je ziet, om als
uitbater van een verkooppunt volledig
conform de wet op het vlak van HVAC de
winkeldeuren te openen, moet je beslagen
ten ijs komen.

Bedrijfsgebouw
Beheer en nazicht van uw airco en
verwarming hoort niet tot uw core business.
Zo loopt u het risico niet in orde te zijn met de
wet. Maar zal u ook niet optimaal verwarmen
of koelen. Laat ons u een handje helpen…
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Verwarming
Een verwarmingsinstallatie heeft opvolging nodig. Niet alleen naar
onderhoud, maar ook naar haar algemene toestand na x tijd in
bedrijf te staan. Niet alleen omdat de wetgever het verplicht, maar
ook omdat een goede opvolging hand in hand gaat met een goede
beheersing van de energiekosten.

Airco
Airco-systemen zijn bijna standaard geworden in elk kantoor- of
groter gebouw. Het zijn installaties die op de achtergrond hun werk
doen. Soms zo goed dat we niet eens beseffen dat ze aanwezig zijn.
Toch vergen deze installaties de nodige aandacht.

Energieaudit
De Europese Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie
legt de lidstaten op dat ze ervoor moeten zorgen dat de
ondernemingen die geen KMO’s zijn niet alleen een energieaudit
ondergaan, maar deze ook om de vier jaar actualiseren. Vlaanderen
heeft ervoor gekozen de omzetting van deze verplichting uit te
voeren via VLAREM.

Technische installaties
Technische installaties worden steeds complexer. Elk onderdeel
zoals electrische- verwarmings- en airco-installaties afzonderlijk zijn
al hoogstandjes op het vlak van techniek. Maar ze fungeren in één
gebouw en worden ook verwacht met elkaar te accorderen.

Technisch onderhoud
De technische installaties in een gebouw zullen na ingebruikname
langzaam maar zeker teruglopen in kwaliteit en dus ook in
efficiëntie. Planmatig onderhoud is daarom noodzakelijk.
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Christophe Vanderhaeghen
is reeds meer dan een kwart
eeuw thuis in de wereld van
de verwarming-, airco- koelen technische installaties.
Van het effectief onderhouden tot het beheren van
grotere installaties in grotere
omgevingen. Ook het engineering luik is hem niet vreemd. Hij ontwierp, berekende
en dimensioneerde tientallen verwarming-, airco- koelen technische installaties. Vanuit zijn positie als projectmanager en beheerder van industriële HVAC installaties
maakte hij de overstap naar het facility beheer van deze
installaties.
Sinds 2009 verricht hij deze activiteiten vanuit zijn eigen
bedrijf enverto. Zijn dienstverlening is breed en gaat
verder dan de loutere audit. Die zijn voor hem louter een
startpunt voor een beter beheer van de vele technische
installaties die elk gebouw, groot en klein, rijk is. Dat
Christophe mee is met de evolutie, zowel technisch als
wetgevend, is af te lezen uit het feit dat hij als één van
de weinigen in dit land zowat alle erkenningen bezit om
een gecertificeerde audit uit te voeren op uw gebouwen
én de verwarming-, én de airco- én de technische installaties.
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