BEDRIJFSPAND EN BEDRIJFSHALLEN
LOMED SUCCESVOL VAN HET GAS AF
Referentie Lomed B.V. ’s-Hertogenbosch.

Installateur
Stienstra Service & Onderhoud B.V.
Partners
Vihamij, Groothandel.
Deltherma B.V.
Sonniger B.V., Indirecte Lucht Heaters.

Lomed B.V. is al 30 jaar toonaangevend op het
gebied van orthopedische hulpmiddelen en
oplossingen. Duurzaamheid is een belangrijk
onderdeel van de bedrijfsfilosofie, niet alleen
voor de producten maar ook ten aanzien van
werknemers en bedrijfshuisvesting.
Zo werd er al in 2018 een 212,800 Wp PV systeem
op het dak gemonteerd en ontstond de wens om
deze energie te gaan gebruiken door het gebouw
van het gas af te halen.
Met een verbruik 30.000 m3/jaar en de huidige
prijsontwikkelingen is dit een wens die ze
versneld wilden uitvoeren.

gekozen voor drie separate Lucht-Water
warmtepompsystemen met parallel buffervaten
in combinatie met de nieuwe Sonniger CR3
max. Lucht Heaters (deze zijn speciaal voor
warmtepomp toepassingen ontwikkeld).
Met de gekozen configuratie kan naast
verwarmen ook gekoeld worden.
Qua warmtepompen is gekozen voor de
Heliotherm Solid 40kW, die naast de bewezen
betrouwbaarheid en hoge prestaties ook een
zeer laag geluidsniveau heeft.

Na contact met Deltherma B.V. de importeur/
distributeur van Heliotherm warmtepompen,
heeft Deltherma haar partner Stienstra in
contact gebracht met Lomed voor dit project.
Stienstra is een Compentence partner van
Heliotherm en heeft veel ervaring met grote
warmtepompsystemen voor bedrijfshallen.

Vihamij als groothandel speelde voor de dit
project een belangrijke rol voor Jeroen Stienstra,
“Vihamij ontzorgt mij op de juiste momenten,
met een stuk werkvoorbereiding en het contact
met leveranciers voor ondersteuning en
leveringen”. Het belangrijkste punt van het klant
zijn van de Vihamij is het persoonlijk contact
met de Vihamij medewerkers, “je bent er geen
nummer“.

Na een grondige inventarisatie van de gebouwen
en bestaande installaties heeft Stienstra

Na een installatie periode van 4 weken is het
systeem afgelopen maand in gebruik genomen.

Project partners:

Project gegevens:
Verwarmd oppervlak 2.500 m2
Voormalige verwarming:
5x diverse merken gas heaters met totaal gasverbruik
30.000 m3.
Nieuwe verwarmingssituatie:
3x Heliotherm Solid 40kW A+++, Scop 5,2.
EVI Scroll Compressors.
2x 1500 L buffer, 1x 810L.
9x Sonniger CR3 Max, 35-95kW.
Nieuwe

Voormalig

Verbruik

60,000 kWh

30.000 m3 Gas

Prijs

0,30 €/kWh

2,05 €/m3

Kosten/Jaar

18.000 €

61.500 €

Besparing

43.500 €

Co2 emissies

0,16 Kg/kWh

1,8 Kg/m3

Totaal

9.600 kg

54.000 kg

Besparing Co2

44.400 kg

SONNIGER B.V.

Schouwrooij 13D, 5281RE, Boxtel.

www.sonniger-bv.nl

info@sonniger-bv.nl

tel 085-0187145

