Referentieproject

Hotel "Zum Ochsen" in Blaubeuren

Bestemming, naam project: Hotel “Zum Ochsen”
Type bouw:
Hotel
Locatie:
Marktstraße 4, 89143 Blaubeuren,
Duitsland
Voltooiing:
WKK installatie in 2012
•
Uitbreiding in 2013
Oppervlak:
Bruto vloeroppervlak nieuw gebouw:
1177m2
Energieconcept:

Warmtekrachtkoppeling (WKK)
eenheid PowerTherm met 7 tot
20 kW sterke elektromotor en 12
tot 42 kW thermisch vermogen,
gecombineerd met een buffertank
en 2 MTL drinkwater tanks met
respectievelijk 1.000 liter en 2 x
800 liter buffervolume capaciteiten,
drinkwater voorverwarming via
koelunits van de koelcellen en
bierkoelers

Het goede gevoel, het juiste te doen.

Eigenaar gebouw:

Hermann Unsöld, Blaubeuren
www.ochsen-blaubeuren.de

Architect:

Braunger Wörtz Architekten GmbH,
Riedwiesenweg 8, 89081 Ulm
www.bw-architekten.com

Faciliteitenplanning:

Ott Ingenieure,
Kiesgräble 17, 89129 Langenau
www.ott-ingenieure.de

Technische planning:

Modernisering:
Graule Gebäudetechnik GmbH & Co.KG
Nieuwbouw:
Prestle, Biberach

Rechten:

Beeldmateriaal Bernd Gabriel

Het hotel "Zum Ochsen" ligt in de stad Blaubeuren. Het hotel van Hermann Unsöld is hier al lang gevestigd en werd
gerenoveerd door het kantoor van de architect Braunger Wörtz en in 2013 uitgebreid met een nieuwe aanbouw. Het
gedeelte van 1730 is een historisch monument, waardoor de energie gerelateerde modernisering was onderworpen
aan strenge beperkingen. De gevonden oplossing was de installatie van een compacte warmte- en stroomeenheid
Ecopower 20,0. De WKK-eenheid, geïnstalleerd in de kelder, levert de benodigde warmte en stroom op een
efficiënte en milieuvriendelijke manier.
Aan de voet van de Schwäbische Alpen, te midden van
de vakwerkhuizen van de stad Blaubeuren, staat hotelrestaurant en historisch monument "Zum Ochsen". Het
historische hotel, eigendom van hotelhouder Hermann
Unsöld, werd gerenoveerd door architect Braunger Wörtz
en gemoderniseerd met een nieuwe, hr energiesysteem. De
architecten ontwierpen een aanbouw dat het vakwerkgebouw
op de Marktstraße aanvulde met moderne hotelkamers en
werd voltooid in 2013.

Traditie en innovatie bij de oude muren
Het meer dan 500 jaar oude hotelgebouw gaat helemaal
op in het historische stadsbeeld. Na een brand in 1730
is het huidige gebouw opgetrokken. Het fundament en
delen van de vloer op de begane grond zijn nog ouder.
Het gebouw wordt net als de omgeving aangemerkt
als historisch monument. Hierdoor moeten de energie
gerelateerde modernisering voldoen aan strenge eisen.
Dit maakte het onmogelijk om de gevel te isoleren
of een zonne-installatie te plaatsen. De eigenaar en
architecten losten dit op door de installatie van een
kleine warmtekrachtkoppeling (WKK) eenheid: Ecopower
20.0 van Vaillant. Deze WKK-eenheid, geïnstalleerd in de
gewelven van het pand, werkt op gas en voldoet aan de
warmte- en energiebehoeften van het hotel op een efficiënte
en milieuvriendelijke manier.

Stroom op aanvraag
Modulerend met 7 tot 20 kW sterke elektromotor en 12
tot 42 kW thermisch vermogen, is de WKK ontworpen
voor maar liefst 8.000 draaiuren per jaar. ‘Dat komt
exact overeen met de eisen van dit hotel,’ vertelt Rainer
Schweier van aannemersbedrijf Graule. Hij vermeldt ook
een centraal probleem met het gebruik van WKK's: ‘In het
verleden werd alleen aandacht besteed aan langdurige
werking of specifieke ladingwaarden. Vanuit technisch en
economisch oogpunt, echter, moet een gedifferentieerde
analyse van de energiebehoefte plaatsvinden.’ Uiteindelijk
gebruikt het hotel zelf de opgewekte elektriciteit en wordt
de warmte getransporteerd naar een buffervat en 2
drinkwatertanks met een capaciteit van 800 en 1.000 liter.

Maatwerk installatie
Naast het in kaart brengen van de output van het systeem en de integratie in de bestaande hydraulische systeem, was tijdens
de planningsfase de technische uitvoering van de installatie minstens zo belangrijk. De beperkte ruimte in de kelder maakte
het noodzakelijk om de kleine WKK gedeeltelijk te ontmantelen. Na het verwijderen van de controle-eenheid was het mogelijk
om het apparaat via de steile keldertrap naar de oude gewelven te dragen. Eenmaal beneden werd het apparaat weer in elkaar
gezet en geïnstalleerd. Een ander voordeel van het modulaire ontwerp is dat de schakelkast in een andere kamer kan worden
gemonteerd tot 10 meter afstand, als dat nodig is vanwege de constructie van het gebouw. Vooral bij modernisering kan deze
flexibiliteit doorslaggevend zijn voor het gebruik van een WKK. Dankzij de geavanceerde technologie van het montageframe en
de vrijwel stille uitlaatdemper zijn aangrenzende ruimtes en kamers beschermd tegen de geluiden van de werkende WKK.

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40

42859 Remscheid, Duitsland
Telefoon +49 21 91 / 18-0
www.vaillant.nl

