
Omdat de leidingen van het centrale 
verwarmingssysteem nog niet operationeel 
waren, zijn warmtewisselaars aangesloten  
op de stadsverwarming.

Een warmtewisselaar zorgt voor 
warmteoverdracht van warm water naar warme 
lucht. Door toepassing van warmtewisselaars 
ontstaat er een apart verwarmingssysteem 
zodat de continuïteit van het primaire systeem, 
in dit geval de stadsverwarming, niet in gevaar 
komt. Bij dit project moesten meerdere 
verdiepingen tegelijkertijd verwarmd worden. 
Om dit te realiseren heeft Polygon gebruik 
gemaakt van buisfolie. De buisfolie is aan de 
apparatuur aangesloten en in de liftschacht 
aangebracht om de warme lucht op de elf 
verdiepingen te verspreiden. Op deze manier 
konden de afbouwwerkzaamheden worden 
voortgezet om het gebouw volgens planning  
op te leveren.

Voordelen verwarmen met warmtewisselaars:
•  Minder storingsgevoelig; de continuïteit van 

het bestaande systeem komt niet in gevaar
• Kostenbesparend; 40% minder energiekosten 
• Milieuvriendelijk; 25% reductie CO2 emissie.

Ruimte lucht 
in ± 7°C

Polygon valt van oudsher 
een innovatieve reputatie 
ten deel en heeft al sinds 
jaar en dag dooront- 
wikkeling van haar vloot 
in haar programma 
opgenomen. Zo heeft zij 
onlangs verwarming door 
toepassing van 
warmtewisselaars, in 
combinatie met stadsver-
warming of het centrale 
verwarmingssysteem, 
verder uitgebouwd.
Het is een kostenefficiënte en milieuvriendelijke 
oplossing (lagere CO2 emissie) gebleken.  
Zeker met het oog op de hoge brandstofprijzen 
bieden wij alternatieve verwarmingsmethoden 
aan om de (brandstof)kosten te kunnen 
drukken. Als er reeds een leiding aanwezig  
is, kan er met dit systeem 40%  
op de energiekosten bespaard worden. 
Aangezien de energiekosten 85% van de totale 
verwarmingskosten bedragen, is dit een 
aanzienlijke besparing.

Inmiddels is deze vernieuwde en energie-
efficiënte methode al bij diverse (bouw)
projecten naar volle tevredenheid ingezet.  
Zo ook bij een nieuwbouwproject in Den Haag. 
Polygon werd ingeschakeld om het gebouw  
te verwarmen tijdens de afbouwwerkzaamheden 
om stagnatie te voorkomen en dus op tijd  
te kunnen opleveren. 

Polygon Nederland  
J. Keplerweg 4 | 2408 AC Alphen aan den Rijn
Tel 0172 – 421 600 | Fax 0172 – 420 367 | nederland@polygongroup.com | www.polygongroup.com/nl

  Polygon Nederland   Polygon Nederland    @polygonnl  WorldofPolygon

Verwarmen met 
warmtewisselaars

Herstel van 
materiële schade

RisicomanagementTijdelijke vocht- en 
klimaatbeheersing

Bouwverwarmen

Warme lucht uit ± 40°C

Warme lucht wordt 
naar 6 richtingen 
uitgeblazen voor 
een optimale 
verspreiding

Warmwater 
in ± 75°C

Warmwater retour ± 55°C

Aanzicht liftschacht: m.b.v. buisfolie wordt 
warme lucht op de verdiepingen verspreid


