
klimaattechniek

• Meer dan 15 jaar ervaring
• F-gassen, PED en VCA gecertificeerd
• Duurzame techniek zit in onze genen 

Schoonebeek is al meer dan 15 jaar in de klimaattechniek werkzaam. We innoveren 
voortdurend en zijn constant bezig om onze opdrachtgevers de best mogelijke 
oplossing te bieden voor hun vraagstukken.

Uiteraard zijn wij F-gassen en VCA gecertificeerd, daarnaast mogen we ook een 
PED-keur (type 2) afgeven op de door ons gebouwde installaties. Dit laatste is 
verplicht bij systemen die gebruik maken van een grote hoeveelheid koudemiddel.

Duurzaamheid is in onze bedrijfsvoering verweven, ons bedrijfspand is hiervan een 
voorbeeld. De energie van zonnepanelen wordt onder andere gebruikt voor de 
warmtepomp waarmee het pand wordt verwarmd en gekoeld. Voor elektrische 
auto’s is er een laadpaal aanwezig. 

Voor al uw wensen betreffende duurzame klimaattechniek denken wij graag met 
u mee!

Ervaren, gecertificeerd en duurzaam
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Airconditioning
Op het gebied van airconditioning kunt u bij ons terecht variërend van het koelen van 
een slaapkamer tot het realiseren van een redundant systeem voor serverruimtes. 
Uiteraard speelt de geïntegreerde warmtepomp, die in veel systemen terug te 
vinden is, een grote rol. Wij voeren een ruim assortiment airconditioners van 
gerenommeerde merken, waardoor 5 jaar garantie op delen in 99 procent van de 
gevallen een standaard is.

Een vakkundig ontwerp samen met en een vakkundige montage, gekoppeld aan 
een professioneel uitgevoerd goed onderhoudsplan, garanderen u vele jaren 
plezier van uw installatie.

Luchtbehandeling
Bij het binnenklimaat zijn niet alleen de temperatuur en de luchtstroming van 
belang. Ook de luchtvochtigheid, het CO2-gehalte en de reinheid van lucht zijn 
van belang. In onze samenleving neemt luchtbehandeling daarom een steeds 
prominentere rol in. 

Om grip op deze zaken te krijgen, kunnen wij de belangrijke parameters voor 
u in kaart brengen, advies uitbrengen betreffende de te nemen maatregelen 
en de gewenste installatie aanleggen. Om u de juiste werking en de gewenste 
betrouwbaarheid te garanderen is het onderhoud ook hierbij weer een punt dat 
door ons vanzelfsprekend wordt meegenomen. 

Warmtepompen
Om uw energielabel te verbeteren kunt u een warmtepomp toepassen. Voor 
nieuwbouw is het gebruik van een warmtepomp zeer interessant. U bespaart 
daarmee fors op uw energiekosten en u spaart het milieu. Ook kan het een 
welkome maatregel zijn om te voldoen aan de EPC. 

Voor de bestaande bouw passen wij ook warmtepompen toe die in combinatie met 
een gasgestookte verwarmingsketel werken. Deze configuratie maakt gewenst 
comfort en bereiding van tapwater mogelijk wanneer de afgiftesystemen niet 
voldoen aan de eisen voor het toepassen  van een warmtepomp. Om de aanschaf 
van warmtepompen te stimuleren stelt de overheid subsidie ter beschikking in het 
kader van milieudoelstellingen. Bedrijfsmatig is er onder voorwaarden bovendien 
de EIA, de energie-investeringsaftrek. Wij zorgen dat uw installatie hieraan voldoet!

Koeltechniek
Vanwege onze uitgebreide ervaring in koeltechniek zijn wij een gewaardeerd 
partner voor een groot en steeds groeiend aantal bedrijven dat producten op de 
markt brengt waarvoor koeling essentieel is. Onze 24-uurs storingsdienst staat dan 
ook  voor u klaar wanneer u ons nodig heeft.

Het zoeken naar energiezuinige oplossingen en het realiseren van de toepassing 
daarvan behoort ook tot de werkzaamheden. Zo hebben wij voor een opdrachtgever 
de warmte die vrijkomt bij koelmotoren, kunnen hergebruiken voor de bereiding 
van warm water dat nodig is in het productieproces. Een goed voorbeeld van  
duurzaam ondernemen dat bovendien een forse kostenbesparing oplevert! 


