
STULZ levert flexibele klimaatinstallatie voor testlocaties 
GGD.

WARMTEPOMPEN

Voor COVID-19 test- en vaccinatielocaties van de GGD in 
Amsterdam heeft STULZ op maat gemaakte waterzijdige 
klimaatinstallaties voor koelen en verwarmen geleverd. 

In samenwerking met Saphira Installatie en ’t Hekeltje 
heeft STULZ onder andere tien SAS warmtepompen 
geleverd met bijbehorende regelaars en binnenunits van 
S-Klima.

DE FEITEN

De klant 
Saphira Installatie

‘t Hekeltje

Hardware 
10 x SAS 138 RS2

10x fancoil binnenunits

STULZ Fasemonitor
Taak
Het leveren en in bedrijfstellen van tien warmtepompen.

Installatie op maat.
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DE OPDRACHTGEVER

Bij dit project waren naast STULZ, twee partijen betrokken. Allereerst de installateur, Saphira Installatiebedrijf uit 
Heerhugowaard. Saphira is een totaalinstallateur met een focus op verwarming en warmtepompen. Saphira is de vaste 
installateur van de oorspronkelijke opdrachtgever.

Dit is tentenverhuur bedrijf ’t Hekeltje. Dit bedrijf specialiseert zich in het opbouwen van tenten met en zonder 
klimaatinstallaties voor evenementen, festivals en markten. Maar nu dus ook voor test- en vaccinatielocaties van de GGD.

DE UITDAGINGEN

De voornaamste eis vanuit de opdrachtgever was dat de benodigde installatie voor het koelen en verwarmen van de 
COVID-19 test- en vaccinatielocatie eenvoudig en flexibel moest zijn. De locatie van de tent staat niet vast en daarom is 
het belangrijk dat zowel de tent als de klimaatinstallatie eenvoudig verplaatst kunnen worden zonder dat er elke keer een 
koelmonteur aan te pas hoefde te komen. Daarom was het belangrijk dat de te kiezen klimaatoplossing niet te maken heeft 
met de F-Gassen verordening en dat de opdrachtgever zelf de installatie kon verplaatsen en opnieuw kon aansluiten. 

Daarnaast moest er rekening worden gehouden met de elektrische schema’s van de units. De units moeten stekkerklaar 
vervoerd kunnen worden en de systemen hebben soms een onderbroken of instabiele stroomtoevoer door het gebruik van 
stroomaggregaten. Er moest een oplossing worden bedacht om schade aan de systemen tot een minimum te beperken. 

Verder waren de bijkomende eisen van de opdrachtgever dat er een eenvoudige regelaar aanwezig was en daarnaast 
moest de totale klimaatinstallatie een minimale capaciteit hebben van 10 kW zodat er eenvoudig gecalculeerd kon worden. 
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DE OPLOSSING

De gekozen warmtepomp die wordt ingezet voor zowel koelen als verwarmen is de SAS 138 RS2 van S-Klima met 
inbegrepen regelaar. Daarnaast omvatte de installatie fancoil binnenunits. Van zowel de binnen- als de buitenunits zijn er 
een totaal van tien stuks geleverd. De SAS 138 RS2 warmtepompen zijn waterzijdig en leveren een hoog rendement voor 
koelen en verwarmen. Daarnaast zijn de warmtepompen zeer efficiënt en beschikken ze over een A++ energie label. 

De gekozen fancoil unit is een 10 kW unit. Doordat de buitenunit iets groter is, kan er zelfs bij een temperatuur van -10 
°C het volledige vermogen geleverd worden. De van de fabriek af gemonteerde driewegklep zorgt ervoor dat het water bij 
een koude opstart (bijvoorbeeld bij een binnentemperatuur van 10°C) als eerste wordt opgewarmd in het systeem voordat 
het systeem overgaat tot het verwarmen van de tent. Op deze manier wordt de capaciteit van de warmtepompen op een 
correcte manier ingezet en verlies je deze niet direct aan de binnenlucht. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een 
aanlegthermostaat.

Om de installateur de helpende hand te bieden heeft STULZ meegedacht aan het elektrische schema van de 
klimaatinstallatie en deze aangepast voor een oplossing op maat. Dit diende als extra service om de installatie zo optimaal 
te laten werken en ook over een paar jaar eventuele storingen eenvoudig terug te kunnen vinden. Voor de eerdergenoemde 
instabiele stroomtoevoer is de STULZ-fasemonitor toe gepast. Deze fasemonitor schakelt de units uit op het moment dat 
de stroomvoorziening te slecht wordt. Op deze manier kan eventuele schade aan de systemen worden voorkomen. De 
STULZ-fasemonitor is een veelvuldig toegepast product in datacenters en van bewezen hoge kwaliteit.

Om ervoor te zorgen dat de klimaatinstallaties eenvoudig in bedrijf te stellen zijn voor de installateur, is de installateur 
in kwestie op bezoek geweest bij de werkplaats van STULZ in Amstelveen om gezamenlijk de unit(s) in te stellen en te 
kijken waar er tegenaan gelopen werd. Dit proces is eenmalig op locatie herhaald bij een 2e unit onder begeleiding van 
STULZ zodat de installateur zeker weet dat alles goed is ingesteld en correct werkt. Daarna kunnen de units zoals gezegd 
gemakkelijk worden verplaatst en worden af- en aangesloten zonder ze opnieuw te hoeven instellen.

Dit verhaal is geschreven 
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TOT SLOT

Dit project kan met recht een custom-made oplossing genoemd worden. De energie-efficiënte SAS warmtepompen voor 
koelen en verwarmen zijn uitermate geschikt voor het regelen van de temperatuur bij de test- en vaccinatielocaties van de 
GGD. 

De ROI van deze klimaatinstallaties zitten hem in het feit dat de units maar één keer in bedrijf hoeven worden gesteld. 
De intensieve samenwerking tussen Saphira en STULZ heeft zich uitbetaald in een mooie klimaatoplossing waar beide 
partijen trots op mogen zijn.


