DE NIEUWE HAL VAN
ELEKTROMECHANICA
Tijdens het bouwverlof van 2020 werd er door verschillende Smet-medewerkers hard
doorgewerkt om het atelier van Elektromechanica te verhuizen naar hun nieuwe
bedrijfsruimte en werkplaats op onze site te Dessel.

In de afgelopen 5 jaar is onze Divisie EM sterk
gegroeid waardoor deze nieuwe werkplaats, met een
oppervlakte van 1.400 m², geen moment te vroeg
kwam. Maar wat dit industriële nieuwe gebouw zo
uitzonderlijk maakt, heeft niets te maken met de
grootte, maar wel met het BEN-beleid.
Maar wat betekent BEN? BEN staat voor bijnaenergieneutraal. Een BEN-gebouw verbruikt weinig
energie voor verwarming, ventilatie, koeling en
andere toepassingen. De energie die nog wel nodig
is, wordt uit groene energiebronnen gehaald. Om een
zo laag mogelijk verbruik te hebben, werd in dit geval
gekozen voor:
slimme ledverlichting met daglichtcorrectie
14 cm vloerisolatie met vloerverwarming
ondiepe geothermie door middel van een
BEO-veld
regenwateropvang voor reiniging en sanitaire
doeleinden
Op het dak worden in de toekomst nog 500
zonnepanelen geplaatst.
Ondiepe geothermie werkt als volgt: naast de nieuwe
werkplaats is een BEO-veld (Boorgat Energie Opslag)
geïnstalleerd met 14 boringen van 100 meter diep. De
temperatuur van de aarde is op deze diepte constant
10 à 12 graden.
Het BEO-veld zorgt voor verwarming in de winter
en koeling in de zomer. Een aaneenschakeling van
verticale bodemlussen waarin het water door de
bodem gekoeld of verwarmd wordt, vormt als het
ware een reusachtige warmtewisselaar onder de
grond. In de zomer wordt het water koeler door de
lagere temperatuur van de ondergrond. In de winter
wordt het water in de buizen door de ondergrond
enkele graden opgewarmd en vervolgens met een

warmtepomp van 15kW op een hogere temperatuur
gebracht voor ruimteverwarming. Een win-win voor
de energiefactuur én het klimaat.
Als één van de grootste spelers op de markt van
geothermie en dankzij de opgebouwde in-house
knowledge installeerde Smet GWT dit systeem
vanzelfsprekend met eigen middelen en mensen.
Het BEO-veld werd geboord door onze collega's
van de divisie Drilltech. De techniekers van
Elektromechanica zorgden voor het aansluiten van
het BEO-veld en de installatie van warmtepomp en
circulatoren. De engineering werd ook voor 100%
door ons eigen team gerealiseerd. We danken ook
onze ondertussen gepensioneerde collega Philip
Hermans die samen met het EM-team de gehele bouw
heeft begeleid.
Als de zonnepanelen eenmaal geïnstalleerd
zullen zijn, is de nieuwe werkplaats niet alleen
“bijna- energieneutraal” maar zal er een ruim
productieoverschot aan elektriciteit beschikbaar zijn
om de andere werkplaatsen op de site bijkomend van
groene energie te voorzien. Smet Group zal dan in
totaal zo’n 8.000 m2 zonnepanelen in bedrijf hebben.

