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Dutek Energy Solutions is een dynamisch bedrijf dat zich richt op
het leveren van hoogwaardige prefab warmtepompsystemen. Wij
leveren een totaalconcept, van realisatie tot en met beheer en
onderhoud voor bedrijfsgebouwen en utiliteit (bestaand- en
nieuwbouw objecten). De Smart serie wordt in Staphorst in eigen
beheer vervaardigd.

De Smart serie is een investering die zich optimaal terug rendeert.
Met de Smart serie kunt u er zeker van zijn dat uw pand voldoet
aan alle huidige en toekomstige energievereisten en klaar is voor
de toekomst.

Waarom de Smart serie
een slim en duurzaam
idee is
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De Smart S en de Smart M zijn
compact opgebouwde plug and play
warmtepompsystemen. Dutek biedt
een all-in-one oplossing dankzij het
geïntegreerde energiedistributie-
systeem en optimale besturing.
Hiermee kan uw pand duurzaam
verwarmd of gekoeld worden. De
verwarmingscapaciteit van de
installaties loopt uiteen van 25 kW
t/m 180kW. 

HET SMART-
ASSORTIMENT:
ZORGELOOS
VERWARMEN ÉN
KOELEN

5 REDENEN OM TE KIEZEN VOOR
EEN SMART SERIE INSTALLATIE 

PLUG & PLAY SYSTEEM

REGELING OP
WEERSVOORSPELLING

COMPACT & FLEXIBEL

SNELLE INSTALLATIE

BEHEER OP AFSTAND



Specificaties Smart S
Verwarmingscapaciteit:

Koeling: 

Distributiesysteem:

Besturing:

Monitoring en beheer:

Afmeting:

Gewicht:

Van 25 t/m 50kW warmtepompcapaciteit;
Aanvullende verwarming piek- en noodsituatie;
 

Passieve koeling met bodemenergiesysteem;
 

2-pijps distributie koelen of verwarmen;
Drie menggroepen beschikbaar voor afgiftesystemen;
Voorzien van 500 liter buffervat;
 

Intelligent systeem met regeling op weersvoorspelling;
Ruimteregeling standaard beschikbaar;
 

Monitoring en beheer op afstand;
Dashboard voor inzicht in energieperformance;
 

Lengte: 260 cm;
Breedte: 160 cm;
Hoogte 230 cm;
 

2500kg;

SMART S



Specificaties Smart M

Verwarmingscapaciteit:

Koeling:

Distributiesysteem:

Besturing:

Monitoring en beheer:

Afmeting:

Gewicht:

Van 25 t/m 180kW warmtepompcapaciteit;
Aanvullende verwarming voor piek- en noodsituatie;
 

Passieve koeling met bodemenergiesysteem;
Actieve koeling met warmtepomp mogelijk;

4-pijps distributie koelen en verwarmen; 
Drie menggroepen beschikbaar voor afgiftesystemen;
Voorzien van extern buffervat;
 

Intelligent systeem met regeling op weersvoorspelling;
Ruimteregeling standaard beschikbaar;
 

Monitoring en beheer op afstand;
Dashboard voor inzicht in energieperformance;
 

Lengte: 395 cm;
Breedte: 180 cm;
Hoogte 230 cm;
 

5000 kg;

SMART M



Regeling op weersvoorspelling

Comfortwinst voor de gebruikers van het gebouw 
Energiebesparing voor de eigenaar van het gebouw

Dutek Energy Solutions heeft een regeling ontwikkeld waarbij de klimaatinstallatie actief
stuurt op basis van weersvoorspelling. Deze regeling zorgt ervoor dat de Smart serie optimaal
en efficiënt ingezet kan worden. De regeling maakt gebruik van een algoritme wat zichzelf
telkens optimaliseert. Het algoritme bepaalt en herkent wat de invloed is van de
weersomstandigheden op het binnenklimaat. 

Denk hierbij aan het tijdig inschakelen van koeling bij een voorspelling van een zonnige/warme
dag of het tijdig uitschakelen van verwarming bij een verwachte temperatuuroverschrijding.
Hoe langer de installatie in werking is, des te beter is het systeem in staat te anticiperen op
weersvoorspellingen. Zo worden we elke dag een beetje beter.  Een win-win situatie voor
zowel gebruiker als eigenaar.

Voordelen implementatie regeling op weersvoorspelling:
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De Smart serie door zijn unieke aanpak binnen 24 uur operationeel kan zijn?

De Smart serie op afstand gemonitord kan worden? Hierdoor blijft de efficiency continu
geoptimaliseerd.

De Smart serie in Staphorst in eigen beheer worden vervaardigd? Bovendien kan eenvoudig op
afstand in de installaties worden ingelogd, om de prestaties te monitoren en waar nodig
optimalisaties door te voeren.

De Smart serie wordt aangestuurd middels intelligente software? Deze stuurt op maximaal
rendement en comfort, inclusief een regeling op weersvoorspelling.  Zo worden eventuele
storingen 24/7 gemeld waarna op afstand direct een storingsanalyse kan worden gemaakt.
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Dutek Energy Solutions streeft ernaar hoge kwaliteit te bieden en partnerships met u te
ontwikkelen. Wij begrijpen de veranderende behoeften, ontwikkelen slimme energieoplossingen
die prestaties optimaliseren en besparingen mogelijk maken. 

Dutek Energy Solutions biedt de ondersteuning die u nodig hebt om alles uit uw oplossing te
halen. De Smart serie wordt gebouwd, getest en afgeverd op de bouwplaats. Na plaatsing is het
een kwestie van het aansluiten van het leidingwerk en bekabeling. 
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DUTEK ENERGY SOLUTIONS
 tot uw dienst.

Hoogwaardige warmtepompsystemen
Totaalconcept: van ontwerp tot realisatie
Bediening en beheer op afstand
Binnen 48 uur operationeel
Lange levensduur


