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Koomen Installaties, Diemen

Renovatie Koomen Installaties:
label van G naar A
Het kantoorpand van Koomen Installaties in Diemen is verduurzaamd
met C3 PCM klimaatplafonds.
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TECHNISCH INSTALLATEUR KOOMEN INSTALLATIES HUURT SINDS 1 JANUARI 2019 HET
BEDRIJFS- EN KANTOORRUIMTE AAN DE VERRIJN STUARTWEG 4 IN DIEMEN. DE CIRCA 1.100
M² AAN KANTOORRUIMTE IS DOOR HET INSTALLATIEBEDRIJF EERST GRONDIG
GERENOVEERD OM HET ENERGIELABEL VAN G NAAR A TE BRENGEN.

Koomen Installaties van 1914 tot nu
Koomen Installaties bestaat sinds 1914 (gestart als loodgietersbedrijf Koomen & Visman waarbij
de eerste klant buiten de woningbouwvereniging Schiphol was in de jaren 50) en is
gespecialiseerd in technische installaties en het verduurzamen hiervan. In het nieuwe
onderkomen is er dan ook extra aandacht besteed aan het verduurzamen van het pand.
Koomen is sterk in het doorgronden van probleempanden, die bijvoorbeeld door ontwerp
fouten, slecht installatie vakmanschap of jarenlange verwaarlozing niet meer het comfort
kunnen bieden, te transformeren naar kantoren waar mensen prettig in verblijven. Met het
zoeken naar een nieuw kantoor kwam het pand aan de Verrijn Stuartweg op het pad: een
slooprijp pand waar de potentie van het pand en de ligging gezien werd. In slechts drie maanden
is het pand gerenoveerd naar een modern kantoor met een hoog comfort en energie-efficiëntie.

Renovatie start met lucht
Er is gestart met een A+ luchtbehandelingskast (inclusief warmteterugwinning met een
rendement van meer dan 90%) en het gebruik van efficiëntie plug ventilatoren met
gelijkstroommotoren. Deze verbruiken in deellast ook echt minder energie. Een DX
warmtepompinstallatie voorziet de ventilatielucht van warmte en koude (met rendementen tot
wel 400%). Een hybride opstelling met een HR CV ketel met een rendement van 107%
compenseert het warmteverlies van de gevel en in het hele pand zijn C3 PCM klimaatplafonds

toegepast.

Door de energie absorberende eigenschappen van het PCM materiaal (Phase Change Material)
draagt het bij aan een evenwichtige binnentemperatuur en mogelijkheid om in 98% van de tijd
door ventileren, het materiaal in de nacht te regenereren. Dit is koeling door middel van vrije
koeling. Hierdoor is de hoeveelheid beschikbare koelvermogen ruim 70 W/m² met een
opgestelde compressiekoeling van slechts 23 W/m².
Verdere toegepaste technieken:
LED verlichting ,met aanwezigheidsdetectie en dim functie bij voldoende buitenlicht
Ventilatie installatie die ruim 100 m³/h per persoon levert (4 maal de minimale
voorgeschreven hoeveelheid)
Isoleren van het dak

Met deze toepassingen is er een labelverbetering gerealiseerd van G naar A.
Een prestatie van formaat voor een pand uit 1980.
130 Zonnepanelen zullen meer dan 36 megawatt per jaar opwekken: circa 70% van het totale
stroomverbruik. Later wordt deze installatie nog aangevuld met een batterij die de opgewekte
energie breder en voor het stroomnet gebalanceerde kan inzetten (maar eerst wordt de nieuwe
zon-installatie gemonitord). Met deze totaalrenovatie kan Koomen alle voor- en nadelen van
deze nieuwe technieken grondig testen en haar klanten erover adviseren.

Koomen heeft het pand van energielabel G (zeer ongunstig energielabel, zeer
onzuinig) naar energielabel A (groen, zeer zuinig) gebracht, mede dankzij de
toepassing van C3 PCM Klimaatplafonds. Een project om trots op te zijn!
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