
Intro Bedrijfspresentatie

Clarissenhof Tilburg



Onderwerpen

• Introductie Clarissenhof

• ONE (duurzame plug & play energie installatie)

• Het plan en de installatie opzet

• Werking en belang van energie monitoring





Blok G – 53 App.

Blok E – 53 App.

Blok D – 53 App. 

Blok C – 53App. 

Blok A – 53 App. 

Gecombineerd:

Blok B1 – 12 App. 

Blok B2 – 12 App. 

Blok P   – 16 App.

------------------------ +

Totaal:     40 App.



Pompkamer

KWO systeem 

60m³/h:

1 st. Warmte bron 

1 st. koude bron

Komen binnen in een 

centraal gelegen 

pompkamer in de 

kelder van blok P.

Vanuit de centraal 

gelegen pompkamer 

in de kelder van blok P 

lopen we met een 

thermische ringleiding 

naar de 

6 techniek ruimtes.

Met deze ringleiding 

kunnen de gebouwen 

onderling het 

overschot aan warmte 

of overschot van 

koude onderling 

uitwisselen.

Techniek ruimtes met:

- 60 kW warmtepomp

- 210 kW HR cv-ketel

- Boiler 500 liter

- Verdeler /

verzamelaar

- Menggr. verw.

- Menggr. 

koeling

Opgebouwd uit 4 

frames 

Techniek ruimte per blok

Vanuit de techniek 

ruimtes per blok gaan 

we met een 3-pijp 

distributie systeem 

naar de 

appartementen.

De uitdaging in dit 

project is dat er 25 

verschillende 

appartement types 

zijn variërend in 

grootte van 40m² tot 

120m².

Hiervoor hebben we 

het concept van de 

Comfort Distributie 

Set (CDS) ontwikkeld.

Een zelflerende set 

waarmee we ook via 

het GBS op afstand 

kunnen inregelen.

Comfort Distributie Set



Bronoverzicht:

De totalen per 

gebouw. Onderling

kan warmte en koude 

worden uitgewisseld. 

Op basis van de som 

van de gebouwen 

wordt de 

bedrijfssituatie 

van de bronnen 

bepaalt. 



Bronregeling:

Het buffervat wordt 

gelaagd geregeld op 

basis van de vraag. 

De som van de 

gebouwen bepaalt de 

bedrijfssituatie van de 

broninstallatie. 



Energievernietiging 

voorkomen:

Ter voorkoming van 

energievernietiging

worden het aantal 

warmte- en koude 

vragen geteld. 

Op basis van het 

aantal wordt 

verwarming en 

koeling vrijgegeven

Koelbedrijf:

Hoe lager de 

buitentemperatuur, 

hoe meer vragers er 

moeten zijn

Verwarmingsbedrijf:

Hoe hoger de 

buitentemperatuur, 

hoe meer vragers er 

moeten zijn. 



Inregelen:

Er zijn in de installatie 

geen inregelafsluiters

toegepast.

Inregelen vind 

volledig 

softwarematig plaats



Service & Onderhoud:

Het systeem wordt 

proactief 

onderhouden. 

elke maand worden 

alle vloer klepjes per 

groep open gestuurd. 

Hierbij wordt de flow 

gedetecteerd. Bij 

ontbreken van de 

flow, wordt er een 

storingsmelding 

gegenereerd en 

verzonden via e-mail 

naar de 

onderhoudspartij. 

Tevens wordt de 

openstand van de 

klepjes

gedetecteerd en 

gevisualiseerd op de 

beeldplaatjes. 









Hartelijk dank voor uw aandacht


