Case
Study

Complete renovatie van appartement
Elsene - Brussel

Project
 NIEUW
X RENOVATIE
 LABEL …………

PLAATS > Elsene, België
START WERF > 2016
DUURTIJD WERF > ongeveer 15 dagen
OPPERVLAKTE 220 m²
AANTAL WONINGEN > 1
AANTAL GEBOUWEN > 1
TYPE WERF
 Individuele woningbouw
 Ziekenhuis
 Industrieel gebouw
 Publiek gebouw

 Collectieve woningbouw
 Burelen
 Hotel
 Winkel/verkoopruimte
 Transport
 Schoolgebouw
 Ander : __________________________________________

Doel project
Complete renovatie van het verwarmingssysteem van een appartement in Brussel. Het bijzondere hieraan is
de plaatsing van een vloerverwarming op lage opbouwhoogte en in droogsysteem.

Vloerverwarming:
Droog systeem

Pompgroep Kombimix
en kunstof verdeler Biofloor
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CONTROL SOLUTIONS

X
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X
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Contact

COMAP S.A. – www.comap.be
Alsembergsesteenweg 454 – 1653 DWORP
T: +32 (0)2 371 01 61 – info@comap.be

Complete renovatie van appartement
Elsene – Brussel

De COMAP oplossing
> Het installatiebedrijf CONFOTHERM is een COMAP-partner sinds vele jaren. Het geheel van het installatiemateriaal tussen de
warmtebron en de afgifte komt voor deze werf van COMAP. Dit garandeert de installateur en de eigenaar een 10-jaar garantie op
het volledige systeem, vertrekkend vanaf de warmtebron.
> De vloerverwarming wordt gevoed door een Kombimix pompgroep die in een uiterst compact geheel zowel de gemengde als de
ongemengde kring aansturen.
> Het verwarmingssysteem is een droogsysteem, ideaal voor een lage hoogte en voor renovatie. Deze kan vervolgens afgewerkt
worden met houten of betegelde vloeren. De vloerverwarming is met een verdeler in polyamide aangesloten volgens het aantal
verwarmingskringen. In dit geval, werd een deel van de verdeler omgekeerd geplaatst om de kringen aan te sluiten boven de
warmtebron.
> De installatie omvat ook een Sarfitskin verdeler voor een snelle verbinding.
> De gehele installatie is verbonden met het SkinPress perssysteem.

> In de badkamer werd op de handdoekdroger ten slotte ook nog een COMAP Senso thermostaatkop geplaatst.

Senso thermostaatkop
(met afschermkap tijdens werken)

Verdeler Sarfitskin

Senso

Biofloor verdeler in
polyamide met
geretourneerde modules

Wat denkt de professional?

CONFOTHERM
Wij werken al meer dan 30 jaar met COMAP-producten en hebben de evolutie hiervan gevolgd. Wij zijn altijd tevreden
geweest met de prijs/kwaliteit verhouding en de adviezen van de ingenieurs en vertegenwoordigers van COMAP Belux.
Als directeur van het bedrijf, heb ik persoonlijk bij mij thuis een COMAP droogsysteem geplaatst in vloerverwarming en deze
geeft mij een volledige voldoening.

IDENTITEITSKAART WERF :
> INSTALLATEUR : CONFOTHERM
> ARCHITECT : Michel Coomans de Brachêne (Chaumont Gistoux)
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