
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap groepeerde drie Hasseltse internaten in één 
nieuwbouw voor 150 studenten uit de Topsportschool en de Hotelschool. Het moderne, L-vormige 

gebouw aan de Elfde-Liniestraat valt o.m. op door de claustraverbanden op de hoeken. Dit ontwerp van 
POLO Architects, Arcadis en Buro Landschap integreert zich naadloos in de campus en het stadspark. 
Voor verwarming en productie van SWW combineerde installatiebedrijf Vandenbriele (Democo) 
gascondensatieketels van 2 brands uit de Atlantic Group: ACV en Ygnis.

Comfortabele, zuinige verwarming en SWW-productie  
voor Hasselts internaat

Op het gelijkvloers van het nieuwe Has-
seltse internaat zijn er – naast de ont-
vangstruimte – kantoren, een industriële 
(leer-)keuken, een restaurant en diverse 
technische ruimtes. Op de 3  verdiepin-
gen zijn er telkens 50  studentenkamers, 
met telkens 6  sanitaire cellen met dou-
ches en evenveel toiletten, en een lokaal 
voor 2  opvoeders. Hoofdaannemer was 
de firma Democo. Sanitair en verwarming 
werden geïnstalleerd door de firma Van-
denbriele, een dochterbedrijf van het Has-
seltse aannemersbedrijf.

Perfecte match
Initieel werd er een concept voorzien met 
twee gascondensatieketels van 200  kW 
met warmtewisselaars voor SWW-pro-
ductie en 2  buffervaten van 1500  liter. 
Sevrien Keusters, accountmanager bij 
Groupe Atlantic Belgium die de merken 
ACV, Atlantic, Thermor en Ygnis verdeelt: 

“Finaal werd er voor een andere oplossing 
geopteerd. Voor het totaal vereiste vermo-
gen van 400 kW vormt de combinatie van 
de 225 kW Ygnis Varmax gascondensatie-
ketel en de 2 HeatMasters van ACV – die 
elk 85 kW opleveren – een perfecte match. 
In de zomerperiode bv. kunnen de twee 

HeatMaster-toestellen (condenserende 
warmwaterbereiders met verwarmings-
functie) stand alone werken. Voor de 
SWW-productie wordt er – in functie van 
de afname – gemoduleerd tussen 20  en 
240 kW. Voor het 400 kW vermogen is de 
stookplaats vrij compact. En met oog op 
onderhoudsgemak is deze – net als de 
andere technische ruimtes (luchtgroepen, 
hoogspanning, water…) – vanaf de buiten-
zijde vlot toegankelijk, bijvoorbeeld met 
het oog op eventuele interventies tijdens 
het weekend.

Drie toestellen in cascade 
aangestuurd
De drie gascondensatieketels worden in 
cascade aangestuurd vanuit het gebou-
wenbeheersysteem (GBS) Priva – dat zeer 
snel eventuele storingen kan opsporen. 

“Enkel in de ochtendpiek (en op lesdagen) 
gaat er prioriteit naar de productie van 
SWW met de 2 HeatMaster- toestellen. In-
dien er moet bijverwarmd worden stuurt 
het GBS 1 of meerdere toestellen aan. Alle 
verwarmingsketels werken met een vari-
abel debiet, wat impliceert dat er – noch 
voor de HeatMaster toestellen, noch voor 
de Ygnis Varmax gascondensatieketel – 

primaire pompen noodzakelijk zijn”, aldus 
Danny Bekx, projectverantwoordelijke bij 
Vandenbriele. Op de benedenverdieping 
is er vloerverwarming geïnstalleerd, alle 
kamers en gangen op de verdiepingen 
zijn uitgerust met radiatoren. Verder zijn 
er twee luchtgroepen, één specifiek voor 
geheel van keuken en refter, en één die de 
rest van het gebouw aanstuurt.
Door Philip Declercq
Foto’s PDC
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