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Beste partner,
Naast het jaarboek dat deze maand is
afgerond hebben we u nog meer
interessante dingen te melden.
Op het moment zijn we bezig met een
project voor warmte-terugwinning.
Hierin wordt onderzocht of het
haalbaar is om een eigen warmteterugwinningsysteem te ontwikkelen.
Hieronder wordt bij We Care uitgelegd
welke oplossing Ontop B.V. met
behulp van onze geluidsdempers
aanbied tegen geluidsvervuiling.
In het deel Internationale
evenementen is te lezen waar
Ontop B.V. vertegenwoordigd wordt
door welke partij. Deze week zal in
Wiehl (Duitsland) de grote, jaarlijkse
vertegenwoordigersbijeenkomst weer
plaatsvinden.
Hierbij wens ik u weer goede zaken!
Met vriendelijke groeten,
Roel van Maaren

We Care
Metaloterm®-systemen worden vaak
gebruikt op toepassingen die geluid
produceren. Dit geluid wordt vaak als
ongewenst beschouwd. De Europese
regelgeving op het gebied van
geluidniveaus wordt steeds strenger.
Hierdoor dringt het belang van
geluiddemping steeds in meer
markten door.
Ontop B.V. heeft hier als aanbieder
van totaaloplossingen een volledig
assortiment voor ontwikkeld. Dit
assortiment bestaat uit absorptie en
resonantiedempers en voor de zeer
lage frequenties kan een kwartlambda-demper op maat worden
gemaakt.
Meer informatie hierover vindt u op
onze website.
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Warmte-terugwinning
Ontop B.V. is al meer dan 45 jaar producent van RVS rookgasafvoersystemen. Wij zien een sterke toename op het gebied van terugwinning
van energie. Er worden al diverse oplossingen aangeboden op dit
gebied, maar voor een deel van de geïnteresseerden is dit niet wat men
zoekt, met name door de hoge investering en de lange terugverdientijd. Ontop B.V. is begonnen met de ontwikkeling van een eigen
warmte-terugwinningsysteem.
Buizenwarmtewisselaar
Een concentrisch rookgasafvoersysteem waarmee de
toegevoegde branderlucht wordt
voorverwarmd d.m.v. de warmte
uit het afvoersysteem te
hergebruiken.
Deze oplossing levert een
efficiënter gebruik van de brander.
Voordelen:
 Lage investering
 Snelle terugverdientijd van
1-2 jaar
 Eenvoudig systeem
 Snelle installatie
 Goed te reinigen

Brander

Principewerking

Concept
Het onderzoek naar de haalbaarheid en toepassingen van een eigen
warmte-terugwinningsysteem loopt. Het concept bevindt zich
momenteel in een teststadium.
Rogafa; “Het nieuwe beugelen”
De Nederlandse fabrikanten van rookgasafvoer en de vereniging van
toestelfabrikanten VFK geven per februari 2012 een gezamenlijk advies
over de beste manier om een rookgasafvoersysteem te installeren.
Op de website kunt u dit advies vinden, samen met een handige
checklist.

Productwijziging
X A 10 20
Deze wordt 10 mm langer om zo meer ruimte te creëren voor het
puntlassen.
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Robert Linssen, export manager,
vertelt in het kort over de huidige
afzetmarkt van Ontop B.V.
„Mijn functie wordt op het moment
nog interessanter doordat ik naast de
Scandinavische markt ook actief ben
op de Engelse en Griekse markt.
Hierbij komen natuurlijk ook de
zijdelingse contacten die ik
bijvoorbeeld op doe via beurzen als
de afgelopen Progetto Fuoco.
Op deze beurs sprak ik met klanten
uit Frankrijk, Nederland, België,
Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië,
Griekenland en Denemarken. Wat
tijdens deze gesprekken vooral opviel
was dat ondanks de crisis een
positieve stemming heerst. Zelfs de
Griekse contacten geven aan dat de
verkoop gestaag weer toeneemt.
Een hot topic is nog steeds houtstook,
mede doordat dit een goedkopere
brandstof dan olie en gas. De trend is
steeds meer het bouwen van
passiefhuizen waar alsnog een
houtkachel in wordt geplaatst,
meestal voor de sfeer. Deze
toepassingssituatie is ideaal voor het
Metaloterm® Iso-block.

Anglia Fireplaces zal binnenkort op
National Homebuilding & Renovation
Exhibition het Iso-block met behulp
van een display in Engeland
demonstreren. Mede door hun
enthousiaste motivatie en
doorzettingsvermogen zal dit
ongetwijfeld een groot succes
worden.
Ik hoop dat deze beurs net zo een
succes wordt als Progetto Fuoco,
want dat is de place to be voor
houtstokend Europa.”

Projecten februari
Bakery Combination:
Laurent Clayton,
Bread Solution 1, 2.

Internationale evenementen
Ontop B.V. wordt vertegenwoordigd op de volgende evenementen;
Ontop GmbH
 Tagung, jaarlijkse bijeenkomst belanghebbenden Ontop GmbH.
1-2 maart in Wiehl, Duitsland
Tijdens het bezoek van
branchevereniging BDH
vorig jaar werd een
schoorsteenbrand
gedemonstreerd.



SHK, Vakbeurs voor sanitair, verwarming, airconditioning en

duurzame energie.
7-10 maart in Essen, Duitsland
U kunt ons tijdens deze
beurs vinden in hal 3 op
standplaats 225. We zien u
graag tegemoet op onze
beursstand om u te
informeren over de laatste
ontwikkelingen van Ontop
B.V.
Docherty
 Ecobuild, 's werelds grootste evenement voor duurzaam
ontwerpen, bouwen, de gebouwde omgevingen en het
grootste constructie-evenement van het Verenigd Koninkrijk.
20-22 maart, Londen, Groot Brittannië
GBD
 Mostra Convegno Expocomfort, Verwarming, airconditioning,
water en energie.
27-30 maart, Milaan, Italië
Anglia fireplaces
 The National Homebuilding and Renovation Exhibition,
inspiratie, ideëen en advies om uw droomhuis te creëeren.
29 maart-1 april in Birmingham, Groot Britannië

