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Ook voor de luchttechnische installatie 

is (letterlijk) alles uit de kast gehaald. 

De specialisten van Air Tech Systems 

zijn in samenwerking en in opdracht 

van Mampaey Installatietechniek (die 

verantwoordelijk is voor de complete 

werktuigbouwkundige installatie) tot 

het uiterste gegaan om de lucht-

behandeling veruit te optimaliseren.

De Duurzaamheidsfabriek is voorzien 

van CO2-gestuurde ventilatie. 

Het kanalensysteem is geoptimaliseerd 

en waar nodig vergroot om een zo laag 

mogelijke weerstand te creëren. De 

luchtbehandelingskast is voorzien van 

een warmtewiel en vanwege de lage 

weerstand heeft de kast een specifi ek 

ventilatorvermogen (SFP-getal) van 

1,4 kW/m3/s.

Een ander bijzonder aspect aan de 

toegepaste installatie is de transparante 

uitwerking. Alle onderdelen van de 

luchttechnische installatie staan in het 

zicht. Zelfs de IV Product luchtbehan-

delingskast van Air Tech Systems is van 

een transparante behuizing voorzien. 

Studenten van omliggende technische 

opleidingen kunnen zo kennis opdoen 

van de innovaties die zijn toegepast.

Ook zijn er in het leidingwerk speciale 

voorzieningen opgenomen om, voor 

leerdoeleinden, extra meet- en regel- 

installaties aan te brengen.

Inmiddels is de Duurzaamheidsfabriek 

uitgegroeid tot internationaal voor-

beeldproject voor duurzame innovatie 

en heeft het veel aandacht gekregen in 

de landelijke en internationale media. 

De opgedane kennis wordt dan ook 

graag gedeeld met een ieder die 

geïnteresseerd is.

Duurzame innovatie tot het uiterste gedreven

In de ‘Duurzaamheidsfabriek’ - onderdeel van Leerpark Dordrecht - komt alles op het gebied van duurzame innovatie samen. Het gebouw dat 

diverse laboratoria, ateliers en bedrijfsruimten huisvest biedt als “broedplaats voor duurzaamheid” ondernemers, investeerders en studenten de 

mogelijkheid om innovatieve, duurzame technieken en productiemethoden 

te ontwikkelen. Uiteraard is het gebouw zelf zo ontwikkeld en uitgerust 

dat het energieverbruik en de uitstoot zijn geminimaliseerd. Air Tech Systems en Mampaey 
Installatietechniek organiseren 
op donderdag 27 juni een 
speciaal seminar waar duurzame 
luchtbehandeling centraal staat. 
Zij geven een uitgebreide toelichting 
op de ontwikkelingen op het gebied 

van nieuwe duurzame technieken 
in het algemeen en die toegepast 
bij de Duurzaamheidsfabriek in 
het bijzonder. Dit seminar vindt - 
hoe kan het ook anders - plaats 
in de Duurzaamheidsfabriek. 
Een uitgebreide rondleiding staat 

natuurlijk ook op het programma.
Bent u geïnteresseerd in deelname 
aan deze leerzame bijeenkomst? 

U kunt zich aanmelden bij 
Air Tech Systems (033 - 469 17 86 / 
duurzaam@airtechsystems.nl).

Seminar ‘Duurzaamheidsfabriek’

We geloven stellig in twee dingen: 

de betrokkenheid van mensen en het 

potentieel van de techniek. TIB Lucht- 

en Milieutechniek is een Twents familie-

bedrijf dat model zou kunnen staan voor 

de spreekwoordelijke oostelijke nuchter-

heid. Onze mensen zijn gedreven met 

hun vak bezig. Samen optimaliseren we de 

projecten van onze opdrachtgevers. 

Economische procesbeheersing 
 Bij TIB Lucht- en Milieutechniek nemen 

we projecten aan vanaf de engineering 

tot en met de uitvoering. We ontwerpen, 

produceren, leveren en monteren klant-

specifi eke luchtkanalen onder gunstige 

condities. Dit laatste is te danken aan onze 

sterke procesbeheersing. Alle stappen zijn 

passend op elkaar afgestemd waardoor 

een vloeiende projectlijn ontstaat, met een  

korte doorlooptijd en minimale faalkos-

ten. De luchtkanalen van gegalvaniseerd 

plaatstaal bestaan vaak uit één stuk. Naast 

kwalitatieve voordelen betekent dit ook 

minder montagetijd. 

Bij de productie in ons bedrijf ontstaat een 

absoluut minimum aan afval: meer duur-

zaamheid door minder grondstofverbruik.   

TIBduct luchtkanalen 
Een van onze laatste innovaties is het 

TIBduct luchtkanaal op foambasis. 

Door het isolerende foamkanaal is er 

geen andere  isolatie nodig. De kanalen 

zijn ommanteld met stuco beplating: 

kant-en-klaar afgewerkt. TIBduct 

luchtkanalen betekenen minder belasting 

voor de dakconstructie, minder materi-

aalgebruik, minder arbeidsuren en een 

arbeidsvriendelijke montage. 

Meer weten over uw mogelijkheden? 

Neem vrijblijvend contact op! 

www.tib-bv.nl    

TIB Lucht- & Milieutechniek geeft installatiebedrijven (en hun opdrachtgevers) lucht. In zowel de letter-

lijke als fi guurlijke betekenis. We ontzorgen het installatiebedrijf zodanig, dat deze er naast een tevreden 

opdrachtgever ook een interessante marge aan overhoudt. 

TIB, meerwaarde voor het installatiebedrijf

TIB Lucht- en Milieutechniek realiseerde onder meer de luchtbehandeling van Norma te Hengelo


