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PROGRAMMA 07.11.2019

auditorium KEGEL                    
 
10u welkomstkoffie (Foyer) 

10u30 - 12u Werken met brandbare koelmiddelen    

 door Cool & Energy Consult  doelgroep: industrie / installateurs

In de toekomst gaan brandbare koelmiddelen (zoals propaan, butaan, HFO’s,...) 
vaker gebruikt worden in diverse toepassingen. Het is zo dat hoe lager de GWP 
van een koelmiddel is hoe brandbaarder deze zijn. Een uitzondering hierop is CO2, 
welk ook een valabel alternatief is met veel mogelijkheden. Door deze restricties 
die door Europa worden opgelegd wat betreft koelmiddelen, zal binnen afzienbare 
tijd de wereld van de koeltechniek er helemaal anders gaan uitzien.

12u - 13u30 lunch en netwerkmoment (Foyer)
 

13u30 - 15u30 NAV info sessie Ventilatieverslaggeving 

 door NAV doelgroep: architecten

15u30 - 16u koffie en netwerkmoment (Foyer)
 

16u - 17u Smart readyness indicator  

 door Ingenium  doelgroep: architecten, studie-bureaus en installateurs

Slimme gebouwen, zowel gerenoveerd als nieuwbouw, hebben een belangrijke 
rol te spelen in ons toekomstig energiesysteem. Dankzij Internet of Things en mo-
derne ICT-toepassingen zoals slimme energiebeheersystemen, is het mogelijk ge-
worden om de  energie-efficiëntie en flexibiliteit van een gebouw eenvoudig te 
monitoren en te beheren.

 

17u - ... netwerkdrink voor de congresganger (Foyer)

foto’s © Tehnopolis



zaal Kilobyte                    
 
10u welkomstkoffie (Foyer) 

10u30 - 11u15 Staving van warmtepompen, tips & tricks voor een correcter E-peil   

 door OVED  doelgroep: EPB VG, studiebureau

Door de grote variëteit aan warmtepomptypes en door de toegenomen complexi-
teit van de EPB-rekenmethodiek de laatste jaren, is het niet altijd evident om de cor-
recte bewijsstukken te krijgen en die correct te vertalen naar je EPB-aangifte. Welke  
gegevens heb je concreet nodig uit de EPB-fiches en de warmteverliesberekening? 
Ervaren EPB-adviseur Jorn geeft je tips en tricks voor een correcter E-peil!.

11u15 - 12u Ventilatieverslaggeving, 3 jaar na de invoering, een zegen of een vloek?

 door OVED  doelgroep: EPB VG, studiebureau

Wat komt aan bod? Het opzet en korte svz van ventilatieverslaggeving volgens de 2 
erkende kaders van BCCA en SKH, welke meetapparatuur en hulpstukken worden ge-
bruikt, wat mag je uit het meetrapport overnemen voor de EPB-aangifte, maar vooral 
veel praktijkervaringen, aandachtspunten en verbetertips uit reële bouwprojecten!

12u - 13u30 lunch en netwerkmoment (Foyer) 

13u30 - 15u Commerciële koeling, technieken, cases en toekomst 

 door Energik doelgroep: industrie / installateurs/ food retail

Comeos stelt samen met enkele spelers op de food - retail markt toepassingen voor 
op gebied van commerciële koeling die inspirerend kunnen werken voor andere 
bedrijven. De food - retail sector staat constant voor grote uitdagingen. Koelen op 
een verantwoorde manier zowel wat milieu betreft als wat kostprijs betreft. Tech-
nisch verantwoordelijken geven hun visie op de toekomst.

15u - 15u30 koffie en netwerkmoment (Foyer) 

15u30 - 16u30 Case Lantmännen: Hoogtechnologische koelinstallatie draagt bij tot  

 Fabriek van de Toekomst.  

 door Energik doelgroep: industrie / installateurs/ food retail

Lantmännen Unibake is de tweede grootste industriële bakkerijgroep van Europa. 
In juni 2015 werd de fabriek te Londerzeel volledig verwoest door een brand. Voor 
de heropbouw en uitbreiding wordt een bedrag van 100 miljoen euro geïnves-
teerd door de groep. Er werd bewust gekozen om een state-of-the-art bakkerij 
neer te zetten die voldoet aan de laatste normen en nieuwste technologieën. Heet 
water nodig tijdens de productie wordt aangemaakt a.d.h.v. de warmteafgifte van 
de koelinstallatie. Deze hoogtechnologische installatie draagt bij tot een duur-
zaam en energiezuinig productieproces. Hiervoor krijgt de fabriek in 2018  de titel 
Fabriek van de Toekomst. (Axima refrigeration / Engie)

16u30 - ... netwerkdrink voor de congresganger (Foyer)

foto’s © Tehnopolis



PROGRAMMA 08.11.2019

auditorium KEGEL                    
 
10u welkomstkoffie (Foyer) 

10u30 - 12u Dimensionering van een hedendaagse koelinstallatie  1    

 door UBF-ACA doelgroep: installateurs

• zijn vuistregels nog hedendaags?
• koudelastberekening; welke parameters?
• hoe de juiste componenten selecteren?

12u - 13u30 lunch en netwerkmoment (Foyer)
 

13u30 - 15u Dimensionering van een hedendaagse koelinstallatie 2 

 door UBF-ACA doelgroep: installateurs

•  is er een verband tussen berekeningen en type koelmiddel?
• hoe selecteer je de juiste koelleidingen?

15u - 15u30 koffie en netwerkmoment (Foyer)
 

15u30 - 16u30 Werken met brandbare koelmiddelen  

 door UBF-ACA  doelgroep: installateurs

In de toekomst gaan brandbare koelmiddelen (zoals propaan, butaan, HFO’s, ...) 
vaker gebruikt worden in diverse toepassingen. Het is zo dat hoe lager de GWP 
van een koelmiddel is hoe brandbaarder deze zijn. Een uitzondering hierop is CO2, 
welk ook een valabel alternatief is met veel mogelijkheden. Door deze restricties 
die door Europa worden opgelegd wat betreft koelmiddelen, zal binnen afzienbare 
tijd de wereld van de koeltechniek er helemaal anders gaan uitzien.

 

16u30 - ... netwerkdrink voor de congresganger (Foyer)

foto’s © Tehnopolis



zaal Kilobyte                    

12u - 13u30 lunch en netwerkmoment (Foyer) 

13u30 - 14u15 Staving van warmtepompen, tips & tricks voor een correcter E-peil  

 door OVED doelgroep: installateurs

Door de grote variëteit aan warmtepomptypes en door de toegenomen complexi-
teit van de EPB-rekenmethodiek de laatste jaren, is het niet altijd evident om de cor-
recte bewijsstukken te krijgen en die correct te vertalen naar je EPB-aangifte. Welke 
gegevens heb je concreet nodig uit de EPB-fi ches en de warmteverliesberekening? 
Ervaren EPB-adviseur Jorn geeft je tips en tricks voor een correcter E-peil!.

14u15 - 15u Ventilatieverslaggeving, 3 jaar na de invoering, een zegen of een vloek?

 door OVED doelgroep: installateurs

Wat komt aan bod? Het opzet en korte svz van ventilatieverslaggeving volgens de 2 
erkende kaders van BCCA en SKH, welke meetapparatuur en hulpstukken worden ge-
bruikt, wat mag je uit het meetrapport overnemen voor de EPB-aangifte, maar vooral
veel praktijkervaringen, aandachtspunten en verbetertips uit reële bouwprojecten!

15u - 15u30 koffi  e en netwerkmoment (Foyer)

15u30 - 16u30 Nieuw KB inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen

 door Emaze doelgroep: facility managers en gebouwenbeheerders

Na maanden van intens overleg met vertegenwoordigers uit verschillende secto-
ren (ontwerpers, gebouwbeheerders, ventilatiesector, werkgevers, werknemers, 
onderwijskoepels, universiteit, WTCB, …) is de kogel door de kerk, het KB Arbeids-
plaatsen, en dan vooral het gewraakte deel over ventilatie, is eindelijk aangepast. 
Het KB van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk 
inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen trad in werking vanaf 31 mei 2019. 
Energieadviesbureau Emaze zal een toelichting geven over het nieuwe KB.

16u30 - ... netwerkdrink voor de congresganger (Foyer)

foto’s © Tehnopolis

foto’s © Tehnopolis



 02 I AFM REFRIGERATION 

AFM Refrigeration is de koeltechnische groothandel die net iets verder gaat. Met onze 2 vestigingen in Kontich 
en Grobbendonk  dragen we bij AFM persoonlijk contact en professioneel advies  hoog in het vaandel. Met de 
exclusieve verdeling van Sinclair airconditioning in België helpen wij u graag met al uw projecten. Sinclair combi-
neert een elegant design met hoog kwalitatieve toestellen en verkoopt tegen aantrekkelijke prijzen. Sinclair zorgt 
tevens met een sterk doorgedreven productontwikkeling en een uitstekende dienst na verkoop voor een hoge 
kwaliteit en zekerheid waardoor er tot 5 jaar garantie kan worden gegeven.    

Blauwesteenstraat 83/3 • B-2550 Kontich 
T +32 3 458 29 58 F +32 3 457 04 74 
E kontich@afm-refrigeration.be I www.afm-refrigeration.be I www.airco-sinclair.be

 21 I A-GAS RAPID RECOVERY

A-Gas Rapid Recovery: oplossingen voor de moderne koelindustrie. Een unie-
ke recupereer en retrofit service voor koudemiddelen: snel, kosteneffectief, 
duurzaam en met minimale verstoringen bij uw opdrachtgever - de perfecte 
oplossing om nu uw manier van werken te veranderen. Tevens levert A-Gas 
koudemiddelen en heeft unieke, kostenbesparende en duurzame concepten 
voor uw afvalkoudemiddelen. We zijn 24/7, 365 dagen per jaar beschikbaar. 
Together we can!

Albert Thijsstraat 65 • NL-6471 WX Eygelshoven  
T +31 88-116 10 61 
E info-nl@agasrapidrecovery.com I www.agasrapidrecovery.com

 28 I AKM BVBA

De baseline van AKM zegt onmiddellijk waarvoor we staan: ‘HYGIENIC POWER RACKS’! AKM maakt met dit 
unieke rek en klantgerichte manier van denken wel degelijk het verschil. Niet enkel als leverancier maar ook als 
partner. Wij zorgen ervoor dat de eindklant reeds ons product kent waardoor onze klanten installateurs deze 
makkelijker kunnen aanbieden. Onze Racks zijn uit stock leverbaarheid. De verkorte installatietijd en éénvoudige 
maatvoering zijn dan ook extra’s die op vandaag onnoemelijk het verschil maken. We bekijken projecten groot of 
klein graag verder in detail en op maat van jullie en julie klanten.

Ovenstraat 8 • 8800 Roeselare
T +32 495 22 43 26
E info@akm.be I www.akm.be
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exclusieve verdeling van Sinclair airconditioning in België helpen wij u graag met al uw projecten. Sinclair combi-
neert een elegant design met hoog kwalitatieve toestellen en verkoopt tegen aantrekkelijke prijzen. Sinclair zorgt 
tevens met een sterk doorgedreven productontwikkeling en een uitstekende dienst na verkoop voor een hoge 
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 21 I A-GAS RAPID RECOVERY

A-Gas Rapid Recovery: oplossingen voor de moderne koelindustrie. Een unie-
ke recupereer en retrofi t service voor koudemiddelen: snel, kosteneffectief, 
duurzaam en met minimale verstoringen bij uw opdrachtgever - de perfecte 
oplossing om nu uw manier van werken te veranderen. Tevens levert A-Gas 
koudemiddelen en heeft unieke, kostenbesparende en duurzame concepten 
voor uw afvalkoudemiddelen. We zijn 24/7, 365 dagen per jaar beschikbaar. 
Together we can!

Albert Thijsstraat 65 • NL-6471 WX Eygelshoven 
T +31 88-116 10 61 
E info-nl@agasrapidrecovery.com I www.agasrapidrecovery.com

 28 I AKM BVBA

De baseline van AKM zegt onmiddellijk waarvoor we staan: ‘HYGIENIC POWER RACKS’! AKM maakt met dit 
unieke rek en klantgerichte manier van denken wel degelijk het verschil. Niet enkel als leverancier maar ook als 
partner. Wij zorgen ervoor dat de eindklant reeds ons product kent waardoor onze klanten installateurs deze 
makkelijker kunnen aanbieden. Onze Racks zijn uit stock leverbaarheid. De verkorte installatietijd en éénvoudige 
maatvoering zijn dan ook extra’s die op vandaag onnoemelijk het verschil maken. We bekijken projecten groot of 
klein graag verder in detail en op maat van jullie en julie klanten.

Ovenstraat 8 • 8800 Roeselare
T +32 495 22 43 26
E info@akm.be I www.akm.be

 03 I BOSCH THERMOTECHNOLOGY - BUDERUS

Dankzij meer dan 280 jaar expertise in verwarmingstechnologie en continue in-
vesteringen in onderzoek en ontwikkeling kan Buderus verwarmingssystemen 
aanbieden die klaar zijn voor de toekomst. Buderus warmtepompen worden 
sinds 1968 geproduceerd in Zweden. Het uitgebreide gamma omvat zowel lucht-
waterwarmtepompen als bodem-waterwarmtepompen. Bovendien ondersteunt 
Buderus, als systeemexpert, de installateurs graag waar nodig. Zo bieden we ook 
specifi eke opleidingen aan over warmtepompen.

Zandvoortstraat 47 • B-2800 - Mechelen
T +32 15 46 56 00  I www.buderus.be

 04 I CLIMACON NV

Climacon is groothandel in HVAC producten: We vertegenwoordigen merken zoals Midea, Clivet Home, Clint, 
Sabiana en LMF. Het gamma bestaat uit airconditioningssystemen, warmtepompen, ventilo-convectoren, lucht-
groepen en VRF-systemen. Ons gamma omvat zowel residentiële als industriële toestellen. Climacon kan u een 
volledige service bieden. Met een verkoopafdeling en met een dienst na verkoop van hoge kwaliteit. Wanneer u 
voor kwaliteit kiest bent u bij Climacon op het juiste adres. Climacon creates a better life!

Kruinstraat 4 • B-9160 Lokeren 
T +32 9 337 87 77 F  +32 9 337 88 70  
E info@climacon.be I  www.climacon.be

 05 I CLIMALIFE

Solstice® L40X (R-455A) is de oplossing met zeer lage GWP (<150) die in nieuwe 
installaties de R-404A vervangt. Ze omvat positieve en negatieve koeltoepassingen, 
o.a. condensatiegroepen en behuizingsgroepen. De R-455A is licht ontvlambaar 
en voldoet op lange termijn aan de strenge eisen en aan de noden van de toepas-
singen in kwestie. Afvoercapaciteit en temperatuur zijn vergelijkbaar met R-404A, 
met superieure energie-effi ciëntie.

Av. Carton de Wiart, 79 • B-1090 Bruxelles
T +32 2 421 01 70  F +32 2 426 96 62
E climalife.be@climalife.dehon.com I https://nl.climalife.dehon.com/r-455a-solstice-l40x

 22 I CLIMAPAC

Climapac presenteert ClimaSolar. Climapac is exclusief verdeler van Dualsun hybride 
PVT zonnepanelen. Deze worden volledig geïntegreerd in het unieke ClimaSolar 
concept. ClimaSolar staat voor een energie-neutrale verwarmingsinstallatie. De hy-
bride zonnepanelen leveren warmte en elektriciteit aan de warmtepomp. De warm-
tepomp transformeert de warmte naar een hogere temperatuur die geschikt is voor 
sanitair warm water en vloerverwarming. Toepassing zowel voor residentieel als 
voor hotel en appartementsbouw. 

Rozenstraat 2 • B-9810 Eke
T +32 9 221 40 34 F +32 9 222 96 21
E info@climapac.be  I www.climapac.be I www.climasolar.be 



 26 I CLIMAPULSE NV

Climapulse: het digitale platform voor de eenvoudige en centrale opvolging van 
al je HVAC/R installaties. Met Climapulse heb je altijd en overal toegang tot een 
compleet en up-to-date overzicht van al je installaties. Dankzij het gebruiksvrien-
delijke platform verlopen je processen sneller en effi ciënter én wordt de papieren 
rompslomp tot een minimum herleid. Bovendien zorgt Climapulse ervoor dat je 
steeds werkt conform de huidige wetgeving.
•  Alles over je installaties, van historiek tot attesten, op één plaats.
•  Gemakkelijker en doelgerichter samenwerken met je leveranciers.

•  Duidelijke rapporten en inzichten binnen handbereik, steeds conform de wetgeving

Genkersteenweg 49 • 3500 Hasselt 
T +32 11 98 81 29 E info@climapulse.com I www.climapulse.com

 20 I CRODEON

Crodeon Technologies is een Belgische producent van slimme draadloze moni-
toringsystemen. Met de Crodeon Reporter kunt u in 5 minuten van start gaan 
met live metingen vanop afstand via uw pc of smartphone. Naast temperatuur 
en vochtigheid kan de Reporter bijvoorbeeld ook CO2, waterdruk en elektrische 
contacten meten, met ingebouwde SMS-alarmering. Na de plaatsing is het toestel 
meteen online. Zo verspilt u geen tijd aan confi guratie of connectiviteit, maar kunt 
u zich bezig houden met uw volgende klant.

Technologiepark-Zwijnaarde 82 • B-9052 Gent, Belgium 
T +32 474 417 516
E info@crodeon.com I www.crodeon.be

 06 I DAIKIN

DAIKIN staat wereldwijd bekend als één van de grootste spelers op de warmte-
pompmarkt, met een uitgebreid productassortiment voor residentiële, commerci-
ele en industriële toepassingen. Als pionier hebben zij al meer dan 50 jaar ervaring 
in warmtepompen en blinken ze uit op het vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid. 
Al decennia lang produceren ze warmtepompen die gebruik maken van duurzame 
energiebronnen: buitenlucht of grondwater. Centraal in het gamma warmtepom-
pen staat de vermindering van het energieverbruik, milieuvriendelijkheid, een ef-
fi ciënt en strak design en een algemene toepasbaarheid in elke omgeving.

Avenue Franklin 1B • B-1300 Wavre
T +32 10 23 72 23 • 0800 840 22
E info@daikin.be I www.daikin.be

 01 I DELTA TECHNICS BELGIUM NV

Nieuwmoer-dorp 24 • B-2920 Kalmthout
T +32(0)11 484 889 F +32(0)11 480 014
E info@deltatechnics.nl I www.deltatechnics.nl
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Climapulse: het digitale platform voor de eenvoudige en centrale opvolging van 
al je HVAC/R installaties. Met Climapulse heb je altijd en overal toegang tot een 
compleet en up-to-date overzicht van al je installaties. Dankzij het gebruiksvrien-
delijke platform verlopen je processen sneller en efficiënter én wordt de papieren 
rompslomp tot een minimum herleid. Bovendien zorgt Climapulse ervoor dat je 
steeds werkt conform de huidige wetgeving.
•  Alles over je installaties, van historiek tot attesten, op één plaats.
•  Gemakkelijker en doelgerichter samenwerken met je leveranciers.
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 20 I CRODEON

Crodeon Technologies is een Belgische producent van slimme draadloze moni-
toringsystemen. Met de Crodeon Reporter kunt u in 5 minuten van start gaan 
met live metingen vanop afstand via uw pc of smartphone. Naast temperatuur 
en vochtigheid kan de Reporter bijvoorbeeld ook CO2, waterdruk en elektrische 
contacten meten, met ingebouwde SMS-alarmering. Na de plaatsing is het toestel 
meteen online. Zo verspilt u geen tijd aan configuratie of connectiviteit, maar kunt 
u zich bezig houden met uw volgende klant.

Technologiepark-Zwijnaarde 82 • B-9052 Gent, Belgium  
T +32 474 417 516
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 06 I DAIKIN

DAIKIN staat wereldwijd bekend als één van de grootste spelers op de warmte-
pompmarkt, met een uitgebreid productassortiment voor residentiële, commerci-
ele en industriële toepassingen. Als pionier hebben zij al meer dan 50 jaar ervaring 
in warmtepompen en blinken ze uit op het vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid. 
Al decennia lang produceren ze warmtepompen die gebruik maken van duurzame 
energiebronnen: buitenlucht of grondwater. Centraal in het gamma warmtepom-
pen staat de vermindering van het energieverbruik, milieuvriendelijkheid, een ef-
ficiënt en strak design en een algemene toepasbaarheid in elke omgeving.

Avenue Franklin 1B • B-1300 Wavre
T +32 10 23 72 23 • 0800 840 22
E info@daikin.be I www.daikin.be

 01 I DELTA TECHNICS BELGIUM NV

Nieuwmoer-dorp 24 • B-2920 Kalmthout
T +32(0)11 484 889 F +32(0)11 480 014
E info@deltatechnics.nl I www.deltatechnics.nl

 08 I ENRGY BVBA

Als gespecialiseerde groothandel binnen de warmtepompmarkt biedt Enrgy bvba installateurs en bouwbedrij-
ven een totaalconcept aan. Advies, calculatie, offerte, producten & toebehoren, technische ondersteuning, ser-
vice… U kunt bij ons terecht! Ook architecten en studiebureaus kunnen beroep doen ons advies en know-how. 

Hazenstraat 22 • B-8531 Hulste-Harelbeke  
T +32 51 31 74 70 F +32 51 31 99 53
E info@enrgy.be I www.enrgy.be

 09I ECR BELGIUM  

ECR-Belgium is de toonaangevende Belgische koeltechnische groothandel en behoort sinds 2009 tot de Zweedse 
Beijer Ref. Group die meer dan dertig koeltechnische wholesalers omvat.Deze Europese overkoepeling maakt 
dat ECR-Belgium een uitgebreid merkengamma en een optimale productbeschikbaarheid kan aanbieden voor 
professionele installateurs, detailhandels en industriële oplossingen op maat. In lijn met de identiteit van de Bejier 
Ref. Group streeft ECR-Belgium naar een uitmuntende klantenservice en een proactieve klantensamenwerking 
op vlak van HVAC en natuurlijke koudemiddelen.

Ingberthoeveweg 3B • B-2630 Aartselaar  
T +32 3 457 91 32  F +32 3 457 93 55
E info@ecr-belgium.be I www.ecr-belgium.be

 25 I EMERSON

Emerson is wereldwijd een technologisch- en engineeringsbedrijf dat innovatieve oplossingen biedt voor klanten 
in de industriële, commerciële en residentiële markt. Het business platform van Emerson Commercial & Residen-
tial Solutions draagt bij aan het comfort en de gezondheid van de mens, het beschermen van de voedselkwaliteit 
en -veiligheid, het verbeteren van de energie-efficiëntie en het creëren van een duurzame infrastructuur.

Benelux Sales Office • Josephinastraat 19 • NL-6462 EL Kerkrade 
T +31 45 535 06 73  F +31 45 535 06 71
E benelux.sales@emerson.com I www.emerson.com of climate.emerson.com/en-gb.

 24 I ETT

ETT, een Franse industrieel gespecialiseerd in luchtbehandeling. Als een belang-
rijke speler in het ontwerp van op maat gemaakte luchtbehandelingssystemen 
met energieterugwinning en in de productie van hoogwaardige warmtepom-
pen, biedt ETT thermodynamische oplossingen voor al uw toepassingen (win-
kels en grote verkoopruimten, tertiaire sector, industrie ...).
De Eurovent-gecertificeerde ETT-machines garanderen het thermische comfort 
van uw gebouwen, evenals de optimalisatie van energieprestaties om zo uw 
bedrijfskosten te minimaliseren.

 
T  +33 6 38 36 32 52
E jeremy.holef@ett-hvac.com I www.ett-hvac.com

A different cl imate



 10 I FRIGRO

Bent u als professional in koel- en verwarmingstechnieken op zoek naar een 
betrouwbare partner voor uw projecten? Met een toekomstgericht gam-
ma, ruime voorraad, kennis en know-how is Frigro de partner bij uitstek. 
Dankzij ons erkend opleidingscentrum, onze dienstverlening in the field, een 
uitgebreid webplatform met diverse online berekeningstools en online biblio-
theek, … zijn we niet enkel een groothandel, maar ook meer dan ooit een 
kennispartner. Contacteer ons en ontdek wat we voor u kunnen betekenen.

Drieslaan 10 • B-8560 Moorsele 
T +32 56 41 95 93  
E info@frigro.be I www.frigro.be

 11 I GAF

GAF   uw groothandel koeltechnisch materiaal Na onze doorstart en verhuis 
naar Wijnegem in 2016 hebben nog heel wat meer installateurs koeltechniek 
en HVAC-techniekers onze dynamische aanpak mogen ervaren. NV GAF staat 
garant voor vlotte leveringen aan concurrentiële prijzen. Onze belangrijkste 
pilaren zijn : Embraco compressoren en koelgroepen , Haier airconditioners 
en  Koeltechnische gereedschappen  van alle bekende gereedschapsmerken  
(MASTERCOOL, REFCO, IMPERIAL, YELLOW-JACKET, TESTO, WIGAM en VA-

LUE ). GAF heeft een eigen hersteldienst van gereedschappen en stelt bij onderhoud of eventuele herstelling 
gratis vervangapparatuur ter beschikking. 

Vosveld 17A • B- 2110 Wijnegem 
T +32 3 644 26 44 F +32 3 644 27 08   
E info@gaf.be I www.gaf.be

 17 I INTERCOOL

INTERCOOL, uw partner in de BeNeLux. Met Intercool kan u rekenen op 25 professionals. De exclusieve verdeling 
van TOSHIBA door Intercool verzekerd U een extra toegevoegde waarde van ontwerpstadium, verkoop, installatie 
tot in het nazorgtraject. TOSHIBA staat voor een brede waaier van toepassingen met telkens de hoogste SCOP’s, 
een zeer hoge en gewaardeerde bedrijfszekerheid met inverter geregelde Twin rotary compressortechniek, lage 
aanloopstromen en een zeer groot regelbereik.

Delta Business Park Satenrozen • Satenrozen 1A •2550 Kontich 
T +32 3 825 55 66  F +32 825 21 320  
E intercool@intercool.be I www.intercool.nl

 29 I ITHO DAALDEROP BELGIUM

Itho Daalderop staat voor innovatieve producten en systemen, die een bijdrage leveren aan een comfortabel, 
gezond en energiezuinig binnenklimaat. Samen zorgen onze producten voor totaalsystemen die energieneutraal 
wonen - volgens de klimaateisen van morgen - vandaag al mogelijk maakt. We streven er naar om mensen 
aangenamer te laten wonen, werken en leven - met een innovatief assortiment systemen dat bestaat uit verwar-
mings-, sanitairwater-, ventilatie- en regeltechniekoplossingen.



 10 I FRIGRO

Bent u als professional in koel- en verwarmingstechnieken op zoek naar een 
betrouwbare partner voor uw projecten? Met een toekomstgericht gam-
ma, ruime voorraad, kennis en know-how is Frigro de partner bij uitstek.
Dankzij ons erkend opleidingscentrum, onze dienstverlening in the fi eld, een 
uitgebreid webplatform met diverse online berekeningstools en online biblio-
theek, … zijn we niet enkel een groothandel, maar ook meer dan ooit een 
kennispartner. Contacteer ons en ontdek wat we voor u kunnen betekenen.

Drieslaan 10 • B-8560 Moorsele
T +32 56 41 95 93  
E info@frigro.be I www.frigro.be

 11 I GAF

GAF   uw groothandel koeltechnisch materiaal Na onze doorstart en verhuis 
naar Wijnegem in 2016 hebben nog heel wat meer installateurs koeltechniek 
en HVAC-techniekers onze dynamische aanpak mogen ervaren. NV GAF staat 
garant voor vlotte leveringen aan concurrentiële prijzen. Onze belangrijkste 
pilaren zijn : Embraco compressoren en koelgroepen , Haier airconditioners 
en  Koeltechnische gereedschappen  van alle bekende gereedschapsmerken 
(MASTERCOOL, REFCO, IMPERIAL, YELLOW-JACKET, TESTO, WIGAM en VA-

LUE ). GAF heeft een eigen hersteldienst van gereedschappen en stelt bij onderhoud of eventuele herstelling 
gratis vervangapparatuur ter beschikking. 

Vosveld 17A • B- 2110 Wijnegem
T +32 3 644 26 44 F +32 3 644 27 08   
E info@gaf.be I www.gaf.be

 17 I INTERCOOL

INTERCOOL, uw partner in de BeNeLux. Met Intercool kan u rekenen op 25 professionals. De exclusieve verdeling 
van TOSHIBA door Intercool verzekerd U een extra toegevoegde waarde van ontwerpstadium, verkoop, installatie 
tot in het nazorgtraject. TOSHIBA staat voor een brede waaier van toepassingen met telkens de hoogste SCOP’s, 
een zeer hoge en gewaardeerde bedrijfszekerheid met inverter geregelde Twin rotary compressortechniek, lage 
aanloopstromen en een zeer groot regelbereik.

Delta Business Park Satenrozen • Satenrozen 1A •2550 Kontich
T +32 3 825 55 66  F +32 825 21 320  
E intercool@intercool.be I www.intercool.nl

 29 I ITHO DAALDEROP BELGIUM
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 23 I LESAGE INDUSTRIES NV

Lesage Industries is de non-ferro partner naar de koeltechniek, HVAC, sanitair, 
verwarming en medische markt toe.  Grote voorraden in diverse koperen bui-
zen, voorgeïsoleerde leidingen, K65, fi ttingen, isolatie, leidingdragers, perskop-
pelingen zorgt ervoor dat de installateur zonder zorgen voor zijn piping beroep 
kan doen op ons.  Levering door eigen vrachtwagen bij klant zelf of op werf 
zorgt voor de complete ontzorging.

Lar blok Z 4 • 8930 Menen 
T +32(0)56 41 45 51 F +32(0)56 40 32 34
E info@lesage.be / nicolas@lesage.be I www.lesage.be

 19 I LINUM GROUP  (Linum Europe / Fermod / Xilio) 

De Linum Group is gekend voor het ontwikkelen en verdelen 
van toebehoren voor HVAC, koeltechniek, koude-isolatie en 
grootkeukentechniek. De familiale groep, ontstaan in 1983, 
telt vandaag 130 medewerkers in 6 landen, verspreid over 4 
ondernemingen: Linum Europe, Fermod, Xilio en Plastibac.  
Linum focust op duurzame toebehoren voor perfecte HVAC-
installaties, Fermod op koeltechnische hardware. Xilio specia-
liseert zich op niet-residentiële HVAC-projecten met de veelzij-
dige Prihoda textielkanalen.

Vijverhoek 53 • B-8520 Kuurne
T +32(0)56 35 92 94 
E info@linum.eu I www.linum.eu

 13 I MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi Electric biedt slimme oplossingen voor energie-effi ciënt verwarmen, 
koelen en ventileren. Graag adviseren we u in elke fase van uw project en on-
dersteunen u professioneel dankzij onze uit-gebreide expertise. We denken met 
u mee, van bij het ontwerp tot en met de installatie. Daar mag u ons gerust op 
vertrouwen. Onderling vertrouwen en respect lopen als een rode draad door 
onze onderneming. Het levert al 100 jaar boeiende en langdurige relaties op 
met partners die net als wij een positieve impact op de woon- en werkomgeving 
nastreven.

Autobaan 2 • B-8210 Loppem
T +32 50 40 48 48 
E info@mitsubishi-electric.be I www.mitsubishi-electric.be



 14 I NATHAN

Nathan is de geautoriseerd fabrieksagent/importeur van vijf Europese topfabri-
kanten en levert een totaalpakket van betrouwbare producten, systemen en ken-
nis op gebied van duurzaam verwarmen en koelen.Van rijwoningen tot warehou-
ses: onze producten en oplossingen vind je overal terug. Daar zijn we supertrots 
op. Immers, ieder gebouw dat niet meer door gas wordt verwarmd is een stap 
dichterbij een duurzame toekomst. Van bronboringen, advies, calculaties, teken-
werk tot aan de daadwerkelijke producten en nazorg, Nathan biedt dé totaal-
oplossing voor duurzame klimaattechniek, ondersteund door beursgenoteerde 
fabrikanten zoals Uponor en alpha innotec.

Lozenberg 4 • B-1932 Zaventem 
T +32 2 721 15 70 
E info@nathan.be I www.nathan.be

 07 I PANELFLEX

Sandwichpanelen, isotherme deuren, snelrolpoorten, op maat geplooide af-
werkingsprofielen, vijzen, silicone… kortom een totaalpakket aan isotherm ma-
teriaal. Panelflex is zowel een groothandel als een montagebedrijf. We kunnen 
enkel het materiaal aanleveren, waarbij de plaatsing door de klant gebeurd. 
Maar we kunnen ook instaan voor de plaatsing. Onze kernwaarden zijn kwa-
liteit, veiligheid, flexibiliteit en eerlijkheid. Heeft u een isotherm probleem? wij 
zorgen voor de een flexibele oplossing!

Nijverheidslaan 5 • B-8560 Gullegem 
T +32 56 95 96 31
E info@panelflex.be I www.panelflex.be 

 27 I PLENION

Heeft u als gespecialiseerd installatiebedrijf behoefte aan een all-in-one oplossing? 
Dan is PlenionHVACR op uw lijf geschreven! Wij bieden een krachtige ERP-backof-
fice oplossing aan speciaal voor de installatiesector gekoppeld aan handige apps 
om de werken mobiel ter plaatse te documenteren en administratief af te handelen.  
Cool & Comfort is de ideale gelegenheid om even kennis te maken.  Wij ver-
nemen graag hoe we ook uw installatiebedrijf beter kunnen automatiseren.

Stationsstraat 24a • B-9810 Eke 
T +32 9 384 89 00
E info@plenion.be I www.plenion.be

 15 I STIEBEL ELTRON

Stiebel Eltron Belgïe, sinds 1976 actief in België is een dochteronderneming van het Duitse Stiebel Eltron GmbH 
concern. Het gamma van Stiebel Eltron België omvat toestellen voor warm water, verwarming en warmtepompen. 
Warmtepompen maken gebruik van hernieuwbare energie voor verwarming en voor de productie van warm water. 
Stiebel Eltron levert al sinds 1970 warmtepompen voor woningbouw en kleine utiliteitsbouw en heeft dus een grote 
ervaring op dit gebied. Stiebel Eltron maakt enkel toestellen die werken op de groene energiebron van de toekomst: 
elektriciteit. Producten van de hoogste kwaliteit, ontwikkeld met het oog op energie-efficiëntie en duurzaamheid.
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T +32 2 423 22 22  F +32 2 423 22 12 
E info@stiebel-eltron.be I www.stiebel-eltron.be

 30 I SYSTEMAIR

SYSTEMAIR, Zweeds fabrikant van luchtgroepen, ventilatoren, brandkleppen, regelkleppen, airconditioning, 
luchtgordijnen, ... stelt voor: ECO II en ECO IV, Innovatief WTW-toestel met tegenstroom-warmtewisselaar voor 
plafond- en/of muurmontage. De toestellen zijn speciaal ontwikkeld voor kleinere woningen en appartementen 
met vaak beperkte opstellingsruimte. Met een maximaal thermisch EPBD rendement van 90%, PHI van 93% 
staan ze op nr 1 van de “passive house list”. Orientatiewissel is mogelijk door een interne dipswitch. Standaard 
Systemair Residential App (Android en IOS).

Nieuwlandlaan 133, B635 • B-3200 Aarschot 
T +32 16 38 70 80
E info@systemair.be I www.systemair.be/

 16 I TESTO NV/SA

Voor een uitgebreide diagnose en het correct inregelen van een airco- of koel-
systeem zijn behalve vakkennis vooral nauwkeurige meetwaarden doorslagge-
vend. En dat is waar digitale koeltechniek van Testo zijn goede diensten bewijst:
• Permanente actualisering met nieuwe koelmiddelen
• Automatische berekening van bepalende installatieparameters
• Comfortabele bediening via gebruiksvriendelijke meetmenu’s, Bluetooth en apps
• Aanzienlijk exactere meetresultaten dan met analoge manifolds.

Industrielaan 19 • B-1740 Ternat
T +32 2 582 03 61 
E info@testo.be I www.testo.be

 12 I THERCON

Thercon verdeelt warmtepompen en aircosystemen van het Japanse merk Ge-
neral in de Benelux en van Clivet in BeLux. Onder het kwaliteitsmerk Novaya 
ontwikkelen we zelf nieuwe technieken om onze toestellen en ons aanbod te 
optimaliseren. Onze doelstelling: het beste klimaatcomfort met een zo klein 
mogelijke ecologische voetafdruk. Ons totaalconcept is gebaseerd op lucht-
lucht- en lucht-waterwarmtepompen (ook voor zwembaden), warmtepomp-
boilers en zonthermische systemen.

Kontichsesteenweg 52 • B-2630 Aartselaar  
T +32 3 451 24 24 F +32 3 451 24 12  
E info@thercon.be I www.thercon.be I www.general.be I www.clivetbelux.be I www.novaya.be

 18 I VIESSMANN

Hermesstraat 14 • B-1930 Zaventem (Nossegem)
T  +32 2 712 06 66 F +32 2 725 12 39 
E  info@viessmann.be  I www.viessmann.be


