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Van de Valk Schiphol stapt
over op duurzame installaties
In juli 2010 startte de nieuwbouw van Hotel Van der Valk aan de A4 bij Schiphol. Het bestaande hotel is uitgebreid met
140 kamers, een centrale hal met lobby, 200 m2 administratieruimte, fitness- en wellnessruimte. Ook werd de keuken uitgebreid met 580 m2 en werd het bestaande zwembad gerenoveerd.

Omdat Hotel Schiphol in de loop der jaren verschillende uitbreidingen
heeft ondergaan, was er sprake van decentrale opwekking. Linthorst
Installatietechniek adviseerde de opdrachtgever om de technische ruimte
te centraliseren. Toen in 2011 het keukengebied gerenoveerd moest
worden, werd aan de achterzijde van de keuken een centrale technische
ruimte ingericht. In de werktuigbouwkundige installatie zijn verschillende
duurzame technieken toegepast, zoals een WKK van 400 kW en warmteterugwinning middels de koel- en vriesinstallatie om de warmwaterbuffers op temperatuur te houden. Buffers die ook gevoed worden door de
cv-installatie. Omdat de bestaande cv-ketels uit 2010 verouderd waren,
zijn deze vervangen door twee Remeha GAS610 ECO PRO-gasketels, een
laaggestookte cv-ketel met een capaciteit van 2.400 kW.

TOPMODEL
De GAS610 ECO PRO is het absolute topmodel van Remeha, voorzien
van een 10-ledige gietaluminium warmtewisselaar en een vermogen tot
1,3 MW.

Deze ketel kenmerkt zich door z’n uitstekende prestaties, flexibele toepasbaarheid en is speciaal ontwikkeld voor de grotere vermogens. Elke ketel
wordt op maat gefabriceerd en compleet geassembleerd, vooringesteld en
getest afgeleverd. Door z’n uitermate geringe afmetingen en lage gewicht
is de ketel eenvoudig transporteerbaar. En doordat de ketel standaard
is voorzien van transportwielen is deze gemakkelijk in het ketelhuis te
plaatsen. Met een breedte van slechts 72 centimeter past de ketel door
alle reguliere deuren. De moderne toestelbesturing, Remeha’s Comfort
Master, met luxe tricolor LCD-bedieningspaneel zorgt voor een flexibele
inpassing in iedere installatie.
Het biedt onder meer een inbouwmogelijkheid voor een weersafhankelijke ketelregelaar. Verder beschikt het over analoge signalen (0-10 Volt)
voor aansturing op vermogen of op aanvoertemperatuur en/of koppeling
aan een gebouwbeheersysteem. Ook aan de servicevriendelijkheid heeft
Remeha gedacht. Zo weinig mogelijk, overzichtelijk geplaatste onderdelen, die ondanks de uitermate compacte bouwwijze eenvoudig bereikbaar
en (eventueel) bedienbaar of servicebaar zijn.

De bestaande cv-ketels zijn vervangen door twee Remeha GAS610 ECO PRO-gasketels.

SAMENWERKING
Remeha werkt als eéén van de marktleiders in Nederland al tientallen
jaren nauw samen met Linthorst Installatietechniek bij projecten, zoals
Van der Valk. “We hebben duidelijk voor Remeha gekozen omdat het
bedrijf de grootste speler in de markt is en in Apeldoorn is gevestigd,”
vertelt Erik Overeem, commercieel directeur bij Linthorst Installatietechniek. “Daarbij hebben ze een gedegen assortiment industriële ketels met
grote vermogens. In de praktijk passen we ketels van Remeha toe tussen
de 200 tot 1.200 kW. Onze ervaring is dat de ketels zeer solide zijn en
weinig storingen hebben. En mochten we onderdelen nodig hebben, dan
hebben we ze snel in huis. De samenwerking die we hebben, gaat verder
dan alleen het leveren van de ketels. Ze denken zowel commercieel als
technisch goed mee. En om projecten binnen te halen, trekken we regelmatig samen op. Inmiddels doen we steeds meer projecten samen met
Remeha. Het bedrijf is echt een vaste partner van ons,” merkt Overeem
tot slot op. ❚

Bouwinfo
OPDRACHTGEVER
Van der Valk hotels

ARCHITECT
Teunissen, Voorschoten

W-INSTALLATEUR
Linthorst Installatietechniek, Apeldoorn

E-INSTALLATEUR
Gerrits Installatietechniek, Beverwijk

LEVERANCIER CV-KETELS
Remeha

LUCHTVERDELING
Systemair

Zet de zon aan!
Remeha Zonlichtsystemen:

Gratis warm water met duurzame energie
Voordelen van Remeha
Zonlichtsystemen

Met Remeha zonlichtsystemen besparen
uw klanten al snel tot 60% op warmwaterkosten en helpen ze mee CO2-uitstoot te
reduceren. De zonlichtsystemen worden
in kant-en-klare pakketten voor op en in
het huis geleverd.

✓ Zeer hoog rendement

Ga voor meer informatie naar
www.remeha.nl/zon

✓ Compacte en lichte
collectoren

✓ EPC-verlagend bij
nieuwbouw

✓ Plug & play
installatiegemak
✓ Veel montagemogelijkheden; op dak, in dak,
plat dak
✓ Wandmontage
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