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WAT HOUDT ATP/KOPPELEN IN? WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU ALS KLANT? EN WAT
KUN JE VAN ONS VERWACHTEN? LEES EROVER IN DEZE BLOG.

Een luchtbehandelingskast kan door OC Verhulst in één deel geleverd worden,
maar ook in (sectie)delen of losse onderdelen. Worden delen door ons op
locatie samengebouwd, spreken we over ‘koppelen’. Bij het aanleveren en
samenbouwen van losse onderdelen, spreken we van ‘assemblage ter plaatse’.
De opbouw die normaal gesproken verzorgd wordt in de fabriek, kunnen we bij
‘assemblage ter plaatse’ of bij ‘koppelen’ verzorgen op locatie. Vooral bij
renovatie projecten zijn de beschikbare ruimtes vaak al bepaald en kunnen er
door de bestaande doorvoeringen in het gebouw geen gehele units verplaatst
worden. Assemblage ter plaatse of koppelen is dan een optie.

ATP of koppelen 

Een luchtbehandelingskast bestaat uit diverse modules of secties. Iedere module bestaat uit

diverse losse onderdelen en panelen. Hieronder bevindt zich één of meerdere frames. Standaard

wordt een luchtbehandelingskast door OC Verhulst in de fabriek samen gebouwd tot één unit.

Deze wordt vervolgens in zijn geheel getransporteerd en op de juiste locatie geplaatst. Is de unit

te groot om in één deel te transporteren of te plaatsen (denk aan hijsrestricties), dan kan de unit

in diverse kant-en-klare modules geleverd worden. Heb je te maken met een bestaand pand en

kunnenn er geen (grote) onderdelen doorheen? Dan kunnen we alle onderdelen van de lbk los

op pallets aanleveren en de unit op locatie samenbouwen.

Als we het over ATP hebben, hebben we het over de optie om een luchtbehandelingskast ter

plaatse op te bouwen vanuit losse onderdelen. Als we het over koppelen hebben, hebben we het
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over de optie om een luchtbehandelingskast in diverse modules aan te leveren en op locatie

samen te bouwen (te koppelen) tot één unit. Zaken waar je op moet letten bij ATP, zijn ook van

toepassing bij het koppelen van de unit.

Wat houdt ATP in?

Tijdens de ‘assemblage ter plaatse’ wordt de luchtbehandelingskast door monteurs van OC

Verhulst samengebouwd op de uiteindelijke locatie. Door de opdrachtgever wordt ter plaatse en

via lijntekeningen op de vloer aangegeven waar de unit moet komen, wij bouwen hem daar op.

Wat houdt koppelen in?

De diverse delen van de luchtbehandelingskast worden door monteurs van OC Verhulst

samengebouwd tot één deel. De verschillende delen staan door de opdrachtgever opgesteld op

de juiste plaats en tussen de modules is zo’n 20 a 30 centimeter ruimte beschikbaar. Door de

monteurs van OC Verhulst worden de delen correct gekoppeld tot één volledige unit.

WAAR MOET JE ALS KLANT AAN DENKEN VOORDAT WE KOMEN?

Om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren op locatie, gaan wij er vanuit dat je:

het horizontaal en/of verticaal transport verzorgd en de (onder)delen in de directe

omgeving van de opstelplaats van de lbk plaatst.

in het geval van Koppelen: de verschillende delen op de juiste plaats neer zet en hierbij 20-

30 cm ruimte tussen de verschillende delen laat.

zorg draagt voor het op elkaar plaatsen van kastdelen.(Indien van toepassing)

assistentie verleend waar nodig (bijvoorbeeld bij het samenbouwen van onderdelen zoals

een warmtewiel in delen). Uiteraard zullen wij dit tijdig aangegeven.

veiligheidsvoorschriften welke in de bouw dienen te worden aangebracht respecteert en

dat deze voldoen aan de Arbowet.

de ruimte vrij toegankelijk hebt gemaakt, zonder hulp van eventuele hulpmiddelen, en vrij

van obstakels.

aanwezige sanitaire voorzieningen en kantinefaciliteiten beschikbaar maakt voor onze

monteurs.

deugdelijke verlichting op locatie verzorgd.

stroomvoorzieningen aanwezig laat zijn.

indien er werkzaamheden verricht dienen te worden bij een van de elementen op locatie,

deze losgekoppeld zijn. Alle pijpen (waaraan gewerkt dient te worden) dienen los te zijn

van de elementen.

de monteurs van OC Verhulst uiterlijk om 08:00 uur aan laat vangen met de betreffende

werkzaamheden. Ook als op de dag van levering de montage werkzaamheden moeten

worden verricht. (Anders indien besproken en overlegd met OC Verhulst).



Wat kun je van ons verwachten?

Het correct opbouwen van de luchtbehandelingskasten, volgens opdrachtbevestiging en

geaccordeerde tekeningen.

Wij stellen luchtbehandelingskasten op die in losse (onder)delen geleverd zijn op de

aangegeven plaats (via lijnen op de vloer).

Wij alle kasten koppelen/ATP’en welke door je in opdracht zijn gegeven en door ons zijn

bevestigd op de betreffende datum.

Onze monteurs werken binnen de normale arbeidstijd.

De werkzaamheden worden aaneengesloten uitgevoerd.

Wat doen wij niet?

Plafond montage verrichten.

Apparatuur in bedrijf stellen. (Tenzij specifiek in opdracht gegeven. Dit zal op een ander

tijdstip worden uitgevoerd).

Kanalen aansluiten.

Waterzijdige werkzaamheden.

(Rand) componenten monteren en aansluiten.

Kasten die in één deel geleverd zijn opstellen. 

Ook een luchtbehandelingskast in delen laten leveren en ter plaatse laten koppelen? Of in losse

onderdelen leveren en laten ATP'en? (Assemblage ter plaatse). Neem gerust contact op met onze

adviseurs! 

https://www.orangeclimate.com/nl/ocverhulst/over/mensenverhulst/renovatieenonderhoud
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