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Waarschuwing 
 

 
Gebruiksaanwijzing voor dit document 

 
 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil bouwheren, studiebureaus en architecten een reeks 
instrumenten aanreiken in de vorm van checklists en referentiebestekken voor het 
"energieontwerp" van een nieuw of te renoveren gebouw: 
 

 de checklists dienen om de eisen met betrekking tot de energieprestaties te 
verduidelijken tussen een bouwheer en zijn operatoren, 

 de bestekken bepalen de technische criteria die moeten worden toegepast om 
deze prestaties te bereiken.  

 
Op basis van de adviezen van het studiebureau en/of de installateur blijft elke bouwheer vrij 
om te beslissen of hij de interessantste en meest aangewezen aanbevelingen al dan niet in 
zijn project zal integreren. 

Deze aanbevelingen zijn niet uitputtend en vormen geen vrijbrief om de geldende normen en 
reglementaire voorschriften niet toe te passen. 
 
Om energiebesparing te bevorderen, kan het nuttig zijn om deze tekst geheel of gedeeltelijk 
te kopiëren. De informatie ervan mag echter niet voor commerciële doeleinden gebruikt 
worden. 
 
Iedereen die dit document gebruikt, moet blijk geven van waakzaamheid en 
aanpassingsvermogen bij de opstelling van de definitieve bepalingen die hem aan zijn 
operator zullen binden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de ontwerper kan nooit 
aansprakelijk gesteld worden voor een verkeerd of oneigenlijk gebruik van de bepalingen 
van dit document. De gebruiker moet instaan voor de uiteindelijke controle. 
 

!!! Opgelet: De rentabiliteit van de investeringen werd berekend 
op basis van de energieprijzen in 2002. De raadgevingen met 
betrekking tot de investeringen die van toepassing waren in 

2002, zijn dit dus des te meer in 2005 !!! 
 

 

Initiatief       Realisatie  
Ministerie van het Waals Gewest   Architecture et Climat – UCL 
DGTRE      Place du Levant, 1 
Direction Générale des Technologies,  1348 Louvain La Neuve 
de la Recherche et de l'Energie. 
       Contact 
Avenue Prince de Liège, 7    Tel: 010/47.21.42 
5100 Jambes       Fax: 010/47.21.50 

Courriel: climat@arch.ucl.ac.be 
Website: www-climat.arch.ucl.ac.be 

 

mailto:climat@arch.ucl.ac.be
http://www.arch.ucl.ac.be/
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DE energie+-BESTEKKEN  
 
 
Deze verzameling referentiedocumenten voor het ontwerpen en renoveren van een gebouw 
voor de tertiaire sector bestaat uit: 
 
► Didactische synthese  

 
 Energieontwerp voor een tertiair gebouw 

 
► Voor de bouwheer 

 
Energie-checklists: - van de programmering tot de oplevering - 
 

 Verwarmingsinstallatie 

 Installatie voor sanitair warm water 

 Verlichtingsinstallatie 

 Installatie voor hygiënische ventilatie 

 Koelinstallatie 

 Installatie van een groot systeem voor de productie van warm water 
met zonne-energie (in voorbereiding) 

 Warmtekrachtkoppelingsinstallatie (pre-haalbaarheidsstudie) (in 
voorbereiding) 

 
 

 
► Voor studiebureaus en installateurs 

Energiebestekken: 
 

 Verwarmingsinstallatie 

 Installatie voor sanitair warm water 

 Verlichtingsinstallatie 

 HVAC-installatie (verwarming, koeling, ventilatie) 
 Installatie van een groot systeem voor de productie van warm water 

met zonne-energie (in voorbereiding) 

 
Deze documenten kunnen gedownload worden op de webstek van het BIM 

www.ibgebim.be  
 

http://www.ibgebim.be/
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Vandaag in energie investeren? 
 

1. Wie een energiezuinig gebouw heeft, geeft blijk van burgerzin aangezien hij 
daardoor zorg draagt voor het milieu en de uitstoot van broeikasgassen vermindert. 
De eventuele “meerkost” voor een energiezuiniger gebouw is over het algemeen laag 
in verhouding tot de bouw- of renovatiekosten van een gebouw. 

 
2. Het ontwerp van een gebouw en zijn installaties heeft invloed op de bedrijfskosten 

tijdens heel de levensduur van het gebouw en installaties, d.w.z. gedurende 20, 30 of 
40 jaar. 

 
3. Het is een structurele trend dat de energiekosten de volgende 20 tot 30 jaar zullen 

stijgen! In dit document werd de rendabiliteit berekend op basis van een 
brandstofprijs van 0,3 €/liter huisbrandolie of 0,3 €/m³ aardgas en een 
elektriciteitsprijs van 0,11 €/kWu tijdens de piekuren, 0,065 €/kWu tijdens de daluren 
en 0,087 € bij een continu bedrijf. Hoe meer de energieprijzen zullen stijgen, hoe 
waardevoller deze aanbevelingen zullen zijn voor de lezer. 

 
4. Onder impuls van de Europese Unie zullen alle gebouwen binnen minder dan 10 jaar 

moeten voldoen aan voorgeschreven eisen inzake energieprestaties. De 
energiezuinigheid van een gebouw kan het gemakkelijkst en het voordeligst 
verbeterd worden bij het bouwen of verbouwen zelf. 
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Doel van het document 

 
Dit document wil studiebureaus en installateurs een samenvatting geven van de 
prestatiecriteria inzake energie die men dient toe te passen bij het ontwerpen en bouwen van 
een HVAC-installatie voor een tertiair gebouw. 

De ontwerper moet in overleg met de bouwheer beslissen of hij deze aanbevelingen al dan 
niet in acht zal nemen bij de uitvoering van het bouw- of renovatieproject of bij het opstellen 
van het bijzonder bestek. 

Het document wordt aangevuld met een vereenvoudigde energie-checklist ten behoeve van 
de bouwheer. 

 
Om de klimaatveranderingen aan te pakken, zijn alle energiemaatregelen welkom en zouden 
deze in een bouwproject geïntegreerd moeten worden. Maar om te bepalen welke 
voorschriften voorrang hebben, bevat dit document twee soorten bepalingen:  

"EIS"  Eisen waaraan een HVAC-installatie moet voldoen om een minimum 
aan energieprestaties te leveren.  
De ontwerper en bouwheer moeten erop toezien dat deze bijzonder 
doeltreffende maatregelen niet weggelaten worden om het 
investeringsbudget te beperken.  
De eventuele meerkost wordt over het algemeen in minder dan 5 jaar 
teruggewonnen dankzij de besparingen tijdens het gebruik. 

 
"ADVIES"  Aanbevelingen voor een maximale energiezuinigheid en dus voor 

een minimale milieuhinder, bovenop de loutere “rendabiliteit”. 

Rekening houdend met de speciale omstandigheden van het project 
moet het studiebureau of de installateur beoordelen in hoeverre deze 
energie-aanbevelingen nodig en wenselijk zijn en de bouwheer helpen 
bij het nemen van zijn beslissing. 

 

Deze voorschriften worden toegelicht aan de hand van cursief gedrukte commentaren. 
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HVAC: "aanpak" van het energieontwerp? 
 
Laten wij hieronder even proberen de krachtlijnen samen te vatten die gevolgd werden bij de 
opstelling van het bestek:  
 

 een dimensionering op basis van realistische criteria met betrekking tot: 
- gebruik, 
- instellingen van binnen- en buitentemperaturen, 
- behoeften aan bevochtiging en ontvochtiging, 
- interne belasting in verband met de binneninstallaties. 
 

 het aandeel verse lucht beperken tot wat echt nodig is voor de luchtkwaliteit in huis 
 

 zorgen dat geen energie vernietigd wordt tussen de warmte- en koudetoevoer in het 
tussenseizoen: 

- neutrale zone tussen warmte- en koude-instellingen, 
- geen gelijktijdige koude- en warmteproductie bij de luchtbehandeling van hetzelfde 

lokaal, 
- onderlinge aansluiting van de regelingen van verschillende systemen (bv.: ventilatie 

en koeling of radiatoren en koeling). 
 

 integratie van verse buitenlucht als koelmiddel tijdens het tussenseizoen, ter aanvulling van 
de mechanische koeling in zeer warme periodes, door bijvoorbeeld: 

- het openen van vensters of jaloezieën door de gebruikers, 
- de integratie van free-cooling in de koeling, 
- free-chilling van het ijswater. 
 

 een krachtige regeling kiezen (het is beter een minder goed product te kiezen dat goed geregeld 
is) op basis van: 

- de onderverdeling van het gebouw in homogene thermische zones met een 
afzonderlijke kring en regeling, 

- het moduleren van de toevoer volgens de werkelijke behoeften.  
Voorbeeld: 

 aanpassing van het ventilatiedebiet naargelang de werkelijke aanwezigheid 
van de gebruikers (ventilatoren met variabele snelheid), 

 mogelijkheid tot fijnafregeling van het uurprogramma, 
 uitschakeling van de verseluchttoevoer tijdens het heropstarten. 

 
 nevenapparatuur (pompen en ventilatoren) plaatsen die weinig energie verbruikt (door 

brede water- en luchtleidingen en filters en batterijen met kleine drukverliezen te gebruiken…) en 
die met een veranderlijke snelheid werkt. 

 
 zorgen voor de terugwinning van warmte op de grootste twee thermische stromen die het 

gebouw verlaten: 
- de warmte van de afgevoerde gebruikte lucht, 
- de warmte van de condensor. 
 

 een krachtige warmteproductie kiezen (bij voorkeur een condensatieketel), in combinatie met: 
- eindunits die werken met warm water op lage temperatuur, 
- een hydraulische kring die voorkomt dat warm water rechtstreeks terugloopt naar de 

verwarmingsketel. 
 

 een krachtige koelmachine kiezen (grote COP-prestatiecoëfficiënt): 
- waarvan de regeling lage druk bevordert in de condensor (elektronisch 

reduceerventiel), 
- in combinatie met eindunits met ijswater op hoge temperatuur, zodat de compressor 

minder hoeft te werken of zelfs kan worden overbrugd om in free-chilling te werken: 
 kiezen van koelplafonds of -balken met een temperatuurregime van 17-19 °C, 
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 of van ventilo-convectoren met een temperatuurregime van 12-16° (wat het 
verbruik in verband met de ontvochtiging van de lucht vermindert) 

 
Deze doelstellingen kunnen gemakkelijker bereikt worden wanneer de thermische belastingen beperkt 
zijn. Om daarvoor de medewerking van de bouwheer te verkrijgen, werd een document met de titel 
“Algemeen ontwerp” opgesteld. 
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Opmerking geldig voor alle artikels:  

De ontwerper of installateur wordt verzocht elke mogelijke vernieuwende variant op te geven 
waarmee minstens de voorgestelde energieprestaties van dit bestek kunnen worden bereikt. 
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DE SYSTEMEN 
 

1 Toevoer van hygiënische verse lucht 
Definitie: een installatie voor de toevoer van hygiënische verse lucht houdt de kwaliteit van 
de lucht in stand. Ze zorgt echter niet voor het behoud van de omgevingstemperatuur 
binnen, maar kan er wel aan meehelpen. 

1.1 Dimensionering 

1.1.1 Situatie van lokalen die bestemd zijn voor menselijk gebruik  

Definitie: "lokalen voor menselijk gebruik" zijn lokalen waar personen tamelijk lang 
verblijven (kantoren, vergaderzalen, loketten, onthaal...) om er hun beroepsactiviteiten uit te 
oefenen zoals bepaald in het ARAB, zonder specifieke vervuiling. 

 
1.1.1.1. EIS: Het ventilatiedebiet moet voldoen aan de minimum vereisten van het ARAB (30 

m³/u.persoon) maar zal de waarde van 36 m³/u.persoon niet overschrijden, wat 
overeenkomt met het niveau “gemiddelde kwaliteit” van de aanbeveling van de norm NBN 
EN 13779 (2004): 

 
Europese norm NBN EN 13 779 

(2004) voor lokalen zonder rokers 

Luchtkwaliteitsklasse Ventilatiedebiet 

Uitstekende kwaliteit, 
(CO2 –niveau in omgeving< 400 ppm 
boven buitenniveau).  

> 54 [m³/u.pers] 

Gemiddelde kwaliteit, 
(CO2 –niveau in omgeving 400-
600 ppm boven buitenniveau).  

van 36 tot 54 [m³/u.pers] 

Aanvaardbare kwaliteit, 
(CO2 –niveau in omgeving 600-
1 000 ppm boven buitenniveau). 

van 22 tot 36 [m³/u.pers] 

Zwakke kwaliteit, 
(CO2 –niveau in omgeving > 1 000 
ppm boven buitenniveau). 

< 22 [m³/u.pers] 

 
Voor speciale situaties moet het studiebureau waarden voorstellen die op de Europese 
normen gebaseerd zijn; als deze niet bestaan, moet het onderzoek op internationaal 
erkende aanbevelingen of normen steunen zoals het ASHRAE. 
 
Een vermindering van de ventilatiedebieten volgens het werkelijke gebruik van de lokalen 
wordt door deze eisen niet verboden. 
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Het ventilatiedebiet speelt de grootste rol in het verbruik van tertiaire gebouwen. De 
bovenvermelde waarden garanderen een voldoende grote luchtkwaliteit in lokalen voor niet-
rokers en hoeven dan ook niet verhoogd te worden. Dergelijke verhogingen gaan immers ten 
koste van de energiezuinigheid van de installatie. Bij een goede aanpak probeert men de 
emissies van schadelijke stoffen nog meer te verminderen (door meubilair, tapijten, 
tapijtlijm... met weinig emissies te kiezen) in plaats van voortdurend een bijkomend 
ventilatiedebiet te voorzien. Zo ook kunnen kopieerapparaten in een luchtafzuigzone 
geplaatst worden om de verspreiding van schadelijke stoffen in de gebruikte lokalen te 
voorkomen. 

 
1.1.1.2. EIS: Het ventilatiedebiet mag deze waarde enkel tijdelijk overschrijden ten behoeve van de 

natuurlijke luchtverversing van het gebouw. In dat geval moet de installatie zodanig 
ontworpen worden dat ze de hoeveelheid verse lucht doet schommelen, en een 
regelsysteem moet het aandeel verse lucht beheren afhankelijk van de hygiënische 
ventilatie- en luchtverversingsbehoeften. 

 
1.1.1.3. EIS: Een overdimensionering van het maximaal voorgeschreven debiet voor de hygiënische 

verse lucht is eventueel alleen te verantwoorden als er binnen een specifieke 
verontreiniging aanwezig is. De overdimensionering van het ventilatiedebiet met het oog op 
een bijkomende ontvochtiging, verwarming of koeling van de omgeving is verboden. De 
ontwerper moet naar andere oplossingen zoeken om het beoogde hygrothermische effect te 
bereiken. In het bijzonder moet men letten op de dimensionering van het primaire 
luchtdebiet van koelbalken of de dimensionering van het ventilatiedebiet in aanwezigheid 
van koelplafonds. 

 
1.1.1.4. EIS: De dimensionering van de openingen die bestemd zijn voor de natuurlijke toevoer van 

verse lucht, voor de overdracht tussen lokalen en voor de natuurlijke afvoer van gebruikte 
lucht moet aan de voorschriften van de norm NBN D50-001 voldoen. Meer bepaald moeten 
de openingen de voorgeschreven luchtdebieten kunnen verzekeren voor een drukverschil 
van 2 Pa in de "volledig geopende" stand. 

 

1.1.2 Situatie van lokalen die niet bestemd zijn voor menselijk gebruik  

Definitie: onder "lokalen die niet bestemd zijn voor menselijk gebruik" worden lokalen voor 
normaal gebruik verstaan, waar personen slechts korte tijd verblijven (doorgangen, trappen, 
wc’s, archieven, opslagruimtes...) 

 
1.1.2.1. EIS: Het debiet van de luchttoevoer in het lokaal moet ten minste gelijk zijn aan 1,3 m³/u/m² 

(wat overeenstemt met 0,5 R/u voor een hoogte onder een verlaagd plafond van 2,6 m). Dit 
debiet moet tot stand gebracht worden door middel van lucht afkomstig van lokalen met een 
beperkte verontreiniging, zoals kantoorruimtes, vergaderzalen, handelsruimtes, restaurants, 
opslagplaatsen, klaslokalen, hotelkamers (lokalen met verontreiniging van menselijke 
oorsprong). Wanneer schadelijke stoffen zoals CO of radon aanwezig zijn, zijn deze 
waarden niet meer geldig en moet de bepaling van het luchttoevoerdebiet het voorwerp 
vormen van een speciale studie. 

 
Deze waarden moeten aan de norm prEN13799 aangepast worden. 

1.2 Type systeem 

1.2.1. ADVIES: De verseluchttoevoer in lokalen of groepen lokalen waarvan de gebruiksperiodes, 
gebruiksdoeleinden of emissies van schadelijke stoffen sterk verschillen, moet door 
onafhankelijke systemen verzekerd worden. 

 
1.2.2. ADVIES: Als het tertiaire gebouw ‘s nachts en tijdens het weekend niet gebruikt wordt, moet 

de installatie zodanig ontworpen worden dat de verseluchttoevoer uitgeschakeld kan 
worden tijdens periodes van niet-gebruik. 
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Tertiaire gebouwen worden gewoonlijk minder dan 30% van de tijd gebruikt. Het verbruik 
voor de verseluchttoevoer is rechtstreeks evenredig aan het aantal bedrijfsuren. Een 
permanent werkende ventilatie verbruikt dan te veel energie.  

 
1.2.3. EIS: Als de installatie van een gedwongen luchtaanvoer en een mechanische luchtafvoer 

(systeem met dubbele flux) voorzien is, is een warmteterugwinning op de afvoerlucht vereist 
om de verse lucht voor te verwarmen: 

 
- als het ventilatiedebiet van de luchtaanvoergroep groter is dan 10.000 m³/u bij gebruik 

overdag, gedurende 10 uur per dag, 5 dagen per week (plaatsing reeds "aan te raden" 
vanaf 5000 m³/u), 

- of als het ventilatiedebiet van de luchtaanvoergroep groter is dan 4.000 m³/u bij continu 
gebruik (plaatsing reeds "aan te raden" vanaf 2000 m³/u), 

- of als het ventilatiedebiet van een installatie met dubbele flux om speciale redenen groter 
is dan de opgelegde waarde in punt 1.1.1.1. 

 
Door een warmteterugwinningssysteem te gebruiken met een temperatuurrendement van meer 
dan 90% en een regelsysteem dat toelaat om tijdens het volledige stookseizoen warmte terug te 
winnen (ontdooiregeling), kan men besparen op de investering in de naverwarmingsbatterijen 
en warmteproductie-installatie. In dat geval zal de rendabiliteit van het 
warmteterugwinningssysteem veel groter zijn en kan de plaatsing ervan zelfs verantwoord zijn 
voor kleinere debieten dan de bovenvermelde debieten. 

 
1.2.4. EIS: De openingen voor de natuurlijke toevoer van verse lucht moeten aan de eisen van de 

norm NBN D50-001 voldoen. In het bijzonder: 
- moet de openingssectie handmatig of automatisch ingesteld kunnen worden in ten minste 

3 standen tussen de "gesloten" en "volledig geopende" stand (de mogelijkheid tot 
continuregeling voldoet aan deze eis), 

- mag het lekdebiet in de "gesloten" stand niet groter zijn dan 15% van het geëiste debiet, 
voor een drukverschil van 50 Pa. 

 
1.2.5. EIS: De openingen voor de natuurlijke toevoer van verse lucht moeten worden uitgerust met 

een zelfregelend systeem afhankelijk van de winddruk. 
 
1.2.6. ADVIES: Plaatsing van de verseluchtinlaat van een mechanisch luchtaanvoersysteem: om 

onnodige warmtebelastingen in gebouwen met een koeling te beperken, mogen de 
verseluchtinlaten niet geplaatst worden boven donkere horizontale oppervlakken die veel 
zonlicht krijgen (platte daken met een zwart afdichtingsmembraan bijvoorbeeld) en niet 
beschermd zijn. De doortocht van de lucht door een thermische "buffermassa" is echter wel 
gunstig (ondergrondse leiding bijvoorbeeld). 

1.3 Regeling van de verseluchttoevoer 

De gemeenschappelijke eisen die in punt 8.7 ("Regeling van een luchtbehandelingsgroep") 
besproken worden, zijn van toepassing, samen met de volgende bepalingen: 

1.3.1 Centrale regeling 

1.3.1.1. EIS: De regeling van de gemotoriseerde installaties, die op basis van een weekprogramma 
moet verlopen, moet toelaten de toevoer van verse lucht en afvoer van gebruikte lucht uit te 
schakelen tijdens periodes dat het gebouw niet gebruikt wordt of dat een gedeelte van het 
gebouw door de luchtbehandelingsgroep bediend wordt, inclusief tijdens heropstartperiodes 
van de (verwarmings- of koel-) installaties, behalve wanneer ’s nachts een ventilatie 
voorzien is. Voor de sanitaire luchtafvoer moet de werking uitgeschakeld of verminderd 
kunnen worden met het systeem (ventilator met twee snelheden bijvoorbeeld). De 
uitschakeling van de verseluchttoevoer moet plaatsvinden door sluiting van de toevoer- en 
afvoerkleppen of -roosters in het geval van een natuurlijke ventilatie, en door uitschakeling 
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van de ventilatoren en hun gemotoriseerde schuiven in het geval van een mechanische 
ventilatie. 

 
1.3.1.2. ADVIES: Het regelsysteem moet toelaten het gebouw te ‘spoelen’ tijdens periodes van niet-

gebruik. Deze spoeling moet met een maximaal debiet van volledig verse lucht uitgevoerd 
worden, zonder verwarming, koeling of ontvochtiging. Ze mag uitsluitend plaatsvinden als 
de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

- alleen tijdens periodes van niet-gebruik, 
- als de binnentemperatuur een instelbare grens overschrijdt, 
- als de buitentemperatuur minstens 8 °C lager is dan de binnentemperatuur, 
- als de buitentemperatuur niet lager is dan een instelbare grens, 
- de groep wordt uitgeschakeld als de binnentemperatuur lager wordt dan een instelbare 

grens, 
- door alle luchtbehandelingsbatterijen, inclusief de eventuele terugwinningsbatterijen, te 

overbruggen. 
 
 
1.3.1.3. ADVIES: In scholen wordt het gebruik van een jaarprogrammeringssysteem aanbevolen. 
 
1.3.1.4. EIS: Als de omgeving afgekoeld wordt door middel van eindunits die onafhankelijk werken 

van het toevoernet van de hygiënische lucht (koeling door ventilo-convectoren, lokale 
koeltoestellen, DRV-koeling...), moet de temperatuurinstelling van de luchtaanvoer verlaagd 
kunnen worden tijdens afkoelperiodes. De aanvoertemperatuur moet zo laag mogelijk zijn, 
en ieder geval lager dan 16 °C. De beheerder van de installatie moet op de hoogte gebracht 
worden van de maximale aanvoertemperatuur die hij in acht moet nemen tijdens 
afkoelperiodes van de lokalen.  

 
Door deze eis kan het ventilatievermogen van de buitenlucht optimaal benut worden tijdens het 
tussenseizoen en kunnen voorverwarmingsperiodes van de verse lucht tijdens het afkoelen van 
de omgeving beperkt worden. 
In de praktijk moeten de luchtopeningen zodanig gekozen en geplaatst worden dat ze lucht 
aanvoeren met een zeer lage temperatuur zonder een gebrek aan comfort te veroorzaken. Bij 
wijze van alternatieve oplossing kan de verseluchttoevoer ook stroomopwaarts van de eindunit 
geïntegreerd worden. 
Simulaties op een kantoorgebouw hebben aangetoond dat een besparing van 10% op het 
globale warmteverbruik van het gebouw bereikt kan worden door de luchtaanvoertemperatuur 
te verlagen tot 16 °C in plaats van 21 °C tijdens afkoelperiodes. 

1.3.2 Lokale regeling 

1.3.2.1. EIS: Als een ventilatiegroep instaat voor de luchtaanvoer van één lokaal met een 
veranderlijke bezettingsgraad (vergaderzalen, conferentiezalen...), moet het debiet van de 
hygiënische lucht geregeld worden volgens de reële aanwezigheid van personen, voor 
zover door deze regeling de behandeling vermeden kan worden van:  

 
-  2.000.000 [m³ verse lucht per jaar] bij afwezigheid van een 

warmteterugwinningssysteem op de afvoerlucht, 
-  2.000.000 x (100 / (100 - ∆t)) [m³ verse lucht per jaar] bij aanwezigheid van 

een warmteterugwinningssysteem op de afvoerlucht (waarbij ∆t het 
temperatuurrendement van het warmteterugwinningssysteem is in [%]). 

 
1.3.2.2. ADVIES: Het gebruik van een dergelijk regelsysteem wordt aanbevolen als men er de 

behandeling mee kan vermijden van: 
 

- 1.000.000 [m³ verse lucht per jaar] bij afwezigheid van een 
warmteterugwinningssysteem op de afvoerlucht, 

- 1.000.000 x (100 / (100 - ∆t)) [m³ verse lucht per jaar] bij aanwezigheid van 
een warmteterugwinningssysteem op de afvoerlucht. 
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Laten we het voorbeeld nemen van een kantoorgebouw waar de ventilatie-installatie van een 
vergaderzaal 2.000 m³/u lucht aanvoert. Als deze installatie per jaar 1.000 uur uitgeschakeld 
zou worden (werkelijke gebruiksduur van de zaal: ongeveer 50% van de gebruiksduur van het 
gebouw), zou men de verwarming en het transport (en zelfs de koeling in de zomer) van 
2.000.000 m³ per jaar voorkomen, wat een minimale energiebesparing van 300 euro/jaar zou 
opleveren. Hetzelfde resultaat kan worden bereikt wanneer de zaal op 50% van haar 
capaciteit gebruikt wordt gedurende 2000 u/jaar. De plaatsing van een debietregelingssysteem 
is bijgevolg verantwoord. 

 
Dit systeem kan bij voorbeeld bestaan uit: 
- een aanwezigheidsdetector die de in-/uitschakeling veroorzaakt of die de lage/hoge 

snelheid van een ventilator bedient,  
- een CO2– of VOC-omgevingssensor die inwerkt op een ventilator met veranderlijke 

snelheid of op de schuiven voor de verseluchttoevoer van een luchtbehandelingsgroep. 
 
De rendabiliteit kan bijgevolg bereikt worden via een sterk gefragmenteerd klein debiet of via 
een eenvoudig gemoduleerd groter debiet. 

 
1.3.2.3. EIS: Als een ventilatiegroep verscheidene lokalen bedient, moet de ontwerper onderzoeken 

of het aangewezen is om de verseluchttoevoer van elk lokaal of elke homogene zone te 
beheren afhankelijk van het gebruik. 

 
Voorbeelden: 
 
- Als een ventilatiegroep verscheidene homogene zones met verschillende 

gebruiksprogamma’s bedient, moeten de aan- en afvoer van elke zone uitgeschakeld 
worden als de zone niet meer gebruikt wordt, bijvoorbeeld door middel van 
gemotoriseerde schuiven. Iedere zone moet zijn eigen schakelprogramma hebben. 

 Het totale luchtdebiet van de groep wordt dan afgestemd door middel van een 
snelheidsregelaar of verschillende trappen op het aantal zones in werking. 

 Als een zone eventueel een veranderlijk gebruik kan hebben, moet in elke zone een 
afwijking van het uurprogramma mogelijk zijn met behoud van een automatische 
terugkeer naar de normale werkmodus (voorbeeld: drukknop met vertragingstijd, 
aanwezigheidsdetectie...). 

 
- Als het gebouw uit lokalen bestaat die onregelmatig en willekeurig gebruikt worden, 

moeten de luchtaanvoeropeningen van elk lokaal bediend worden door een 
aanwezigheidsdetector, in combinatie met een beheer van de ventilator met veranderlijk 
toerental.  

 
 
Toelichting: De (vermoede of gekende) permanente niet-bezettingsgraad van de lokalen, die bepalend 
is voor de rendabiliteit van luchtaanvoeropeningen met een ingebouwde aanwezigheidsdetector, 
wordt in de onderstaande grafiek voorgesteld in functie van het debiet dat door de 
aanwezigheidsdetector beheerd wordt (berekening gebaseerd op een werking van de ventilatie van 
2500 u/jaar): 
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Rekening houdend met een middelmatige prijs voor aanvoeropeningen met een 
ingebouwde aanwezigheidsdetector (ten opzichte van traditionele luchtaanvoeropeningen) 
en een middelmatige prijs voor een snelheidsregelaar die op de aan- en afvoerventilatoren 
geplaatst wordt, zouden deze minimale niet-bezettingsgraden een besparing op de 
verwarming en elektriciteit moeten opleveren, waarmee de investering in ongeveer 5 jaar 
terugverdiend kan worden. Merk op dat een debiet van 30 m³/u overeenstemt met het 
ventilatiedebiet dat nodig is voor een kantoorruimte voor 1 persoon, 60 m³/u voor de 
ventilatie van een kantoorruimte voor 2 personen... 

 

1.3.3 Situatie van garages (parkings) 

1.3.3.1. EIS: De ventilatielucht van garages mag niet verwarmd worden.  
 

 Door volle sectionaalpoorten te gebruiken die gesloten blijven tijdens koude periodes, kan men 
de verliezen beperken. Zo nodig kan men de afvoerlucht van het gebouw in de garages blazen, 
na de eventuele warmteterugwinning. 

 
1.3.3.2. ADVIES: Het ventilatiedebiet wordt geregeld op basis van CO-sensoren, of wordt door een 

klok op basis van een systeem met verscheidene snelheden aangestuurd voor zover het 
gebruiksrooster zich tot welbepaalde periodes beperkt. 
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2 Koeling met directe expansie 
Definitie: onder een ‘systeem met directe expansie’ wordt een toestel verstaan dat voor de 
koeling van de lokalen zorgt door de omgevingslucht rechtstreeks naar de verdamper (in het 
geval van één lokaal) of verdampers (in het geval van meerdere lokalen) te doen stromen. 
Tot deze systemen behoren: 
a) koeltoestellen die lokaal de koeling (en eventueel de verwarming) verzekeren van een 

of meer lokalen. Een koeltoestel kan omgekeerd werken en in de winter warmte 
produceren. 

b) systemen met "variabel koelmiddeldebiet", omkeerbaar warmtepompsysteem lucht/lucht 
met directe expansie waarbij elke binnenunit geregeld wordt door een verandering van 
het koelmiddeldebiet. Zogenaamde "DRV"-systemen. Men spreekt van "warmte- en 
koudesysteem" als het systeem in verschillende lokalen gelijktijdig warmte en koude 
kan leveren afhankelijk van hun behoeften. Men spreekt van "warmte- of 
koudesysteem" als het systeem niet gelijktijdig warmte en koude kan leveren. Het zal 
dan of het ene of het andere zijn afhankelijk van het seizoen. 

 

2.1 Gemeenschappelijke regels voor de verschillende systemen 

2.1.1 Dimensionering 

 
2.1.1.1. EIS: De dimensioneringscriteria die in hoofdstuk 6.2 besproken worden ("dimensionering 

van de koudwaterproductie") zijn van toepassing. 
 

2.1.2 Keuze van het systeem 

2.1.2.1. ADVIES: Als men verwacht dat bepaalde lokalen van het gebouw lange periodes koude 
zullen aanvragen (computerlokaal, binnenlokalen, vergaderzalen... ), terwijl andere warmte 
(lokalen aan gevels), moet men onderzoeken of het aangewezen is om te kiezen voor het 
systeem met variabel koelmiddeldebiet. Met dit systeem is het immers mogelijk om energie 
van de ene zone naar de andere over te dragen ("warmte- en koudesysteem"). 

 
2.1.2.2. ADVIES: Als de binnenunit uitgerust wordt met een decoratieve bekleding die niet door de 

fabrikant ontworpen is, wordt het gebruik van een verbindingsmof tussen de batterij en het 
verdeelrooster aanbevolen. 

 
 Deze mof is ook bedoeld om de recirculatie van lucht binnen de bekleding te vermijden en 

zodoende een vermogensverlies te voorkomen dat door de beheerder gecompenseerd wordt 
door de temperatuurinstellingen te verlagen. 

 

2.1.3 Verdeling van het koelmiddel 

2.1.3.1. EIS: Het verdeelnet wordt geacht geen lekken te vertonen. Zo moet soldeerwerk uitgevoerd 
worden met een flux van gedehydrateerde stikstof met een toeslag van minimum 40% 
zilver. 

 
2.1.3.2. EIS: Bij de oplevering moet de installatie gedurende ten minste 48 uur onder stikstofdruk 

getest worden (druk afhankelijk van het gebruikte koelmiddeltype) om mogelijke lekken van 
het net te detecteren.  
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2.1.3.3. EIS: De kwaliteit van het gebruikte koper moet geschikt zijn voor koeltoepassingen 

(vochtvrij) en de aftakkingen moeten bestaan uit een in de fabriek voorgevormd onderdeel 
dat voldoende dik is opdat het koelmiddel het materiaal van de kanalen niet zou kunnen 
aantasten.  

 
2.1.3.4. EIS: De plaatsing van de buitenunits en de configuratie van het net van koelmiddelleidingen 

moeten zodanig bestudeerd worden: 
- dat de koellengtes en drukverliezen beperkt worden, 
- dat de eisen van de fabrikant nageleefd worden met betrekking tot de afstand en 

maximale hoogteverschillen tussen de buitenunit en de binnenunits en tussen de 
binnenunits onderling. 

 
 Aangezien met directe expansie gewerkt wordt, zal een toename van de drukverliezen een 

rechtstreekse invloed hebben op de COP-coëfficiënt van de installatie. 
 
2.1.3.5. ADVIES: De eindconfiguratie van het verdeelnet moet door de leverancier van het 

koelsysteem goedgekeurd worden. 
 
2.1.3.6. EIS: De buitenleidingen moeten geïsoleerd worden met voorgevormde schalen van 

minimum 19 mm dik. Er moet speciale aandacht besteed worden aan de bescherming van 
het isolatiemateriaal tegen dieren, UV-stralen en vocht. Er wordt aangeraden het product in 
een goot van gegalvaniseerd staal te plaatsen. 

 
2.1.3.7. EIS: De optimale hoeveelheid koelgas moet nauwkeurig berekend en bij de opstart van de 

installatie gecontroleerd worden. 

2.1.4 Plaatsing van de buitenunits 

 
2.1.4.1. ADVIES: De buitenunit moet opgesteld worden op een goed verluchte plaats, buiten het 

bereik van de zon. Deze plaats mag geen dode bladeren bevatten en moet gemakkelijk 
toegankelijk zijn voor de uitvoering van het onderhoud. De luchtuitlaat mag niet in 
overheersende windrichtingen (zuidwesten) geplaatst worden. 

 
 Elke gewonnen graad op de koellucht van de condensor resulteert in een daling van het 

verbruik van de koelmachine met gemiddeld 3%. 
 
2.1.4.2. ADVIES: Als de installatie bestemd is om ook warmte te produceren, moet men er bij de 

plaatsing van de buitenunits ook aan denken om plaatsen te vermijden die in de winter 
vochtig zijn, om zo de behoeften aan ontdooiing in de winter te beperken. 

2.1.5 Regeling 

2.1.5.1. EIS: In het geval van een systeem dat bestemd is om koude of warmte te produceren 
(omkeerbaar koeltoestel of DRV-systeem "warmte of koude"), moet de omschakeling van de 
koelgroep tussen de levering van warmte en de levering van koude vertraagd worden door 
een dode zone van minimum 2 graden (aanbevolen: 3 graden). 
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2.2 Koeltoestellen 

2.2.1 Keuze van het systeem 

2.2.1.1. EIS: Het koelrendement (EER) of de prestatiecoëfficiënt in de koelmodus (COPkoude) van 
het koeltoestel met luchtcondensor moet maximaal zijn en groter dan: 

 
Installatie Eis Advies 

 
Koeltoestellen tot 12 kW  

- Monoblok-systeem / Enkel koelen 
- Split-systeem / Enkel koelen 
- Multi-split-systeem / Enkel koelen 

 
- Monoblok-systeem / Omkeerbaar 
- Split-systeem / Omkeerbaar 
- Multi-split-systeem / Omkeerbaar 

 
Koeltoestellen van 12 kW tot 45 kW  

- Monoblok-systeem / Enkel koelen 
- Split-systeem / Enkel koelen 
- Multi-split-systeem / Enkel koelen 

 
- Monoblok-systeem / Omkeerbaar 
- Split-systeem / Omkeerbaar 
- Multi-split-systeem / Omkeerbaar 

 
Koeltoestellen van 45 kW tot 100 kW  

- Monoblok-systeem / Enkel koelen 
- Split-systeem / Enkel koelen 

 
- Monoblok-systeem / Omkeerbaar 
- Split-systeem / Omkeerbaar 

 

 
 

2,20 – klasse E 
2,40 – klasse E 
2,40 – klasse E 

 
2,20 – klasse E 
2,40 – klasse E 
2,80 – klasse C 

 
 

2,25 
2,30 
2,35 

 
2,20 
2,35 
2,40 

 
 

2,30 
2,25 

 
2,20 
2,20 

 

 
 

2,60 – klasse C 
2,60 – klasse D 
2,80 – klasse C 

 
2,40 – klasse D 
2,60 – klasse D 
3,00 – klasse B 

 
 

2,50 
2,55 
2,45 

 
2,35 
2,65 
2,65 

 
 

2,80 
2,40 

 
2,35 
2,40 

 
 

Deze prestatie moet overeenkomstig de Eurovent-norm 6/6 gemeten worden. De 
opgegeven klassen stemmen overeen met deze die door de Europese richtlijn 92/75/CE 
voorgeschreven worden voor het energieverbruik van koeltoestellen met een klein 
vermogen. 

 
De prestatie die onder "eis" vermeld is, stemt overeen met de prestatie die door 2/3 van de 
installaties op de markt bereikt wordt. De prestatie die onder "advies" vermeld is, stemt 
overeen met de prestatie die door slechts 1/3 van de installaties op de markt bereikt wordt. 
Deze waarden zijn bepaald op basis van een statistische analyse van de gegevens in de 
Eurovent-catalogus. Daarbij werden de installaties weggelaten die met R22 werken. 

 
 
2.2.1.2. EIS: Indien een verwarmingsfunctie ingebouwd is, moet deze functie verzekerd worden 

door de (zogenaamde "omkeerbare") warmtepompwerking van het koeltoestel, en niet door 
een elektrische hulpweerstand. 

 
 Een direct werkende hulpweerstand zal een slechtere energiebalans hebben dan een 

omkeerbare machine die profiteert van de gunstige thermodynamische balans van de 
warmtepomp. 
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2.2.1.3. ADVIES: Als het gebouw over een permanente warmtebron beschikt (computerlokaal, 
binnenruimtes...) en het koeltoestel erop voorzien is om in de winter te werken, moet de 
ontwerper onderzoeken of het aangewezen en haalbaar is om de warmte van de condensor 
terug te winnen om de hygiënische verse lucht van het gebouw bijvoorbeeld voor te 
verwarmen. 

 
De plaatsing van een specifiek multi-split-systeem voor de koeling van de computerlokalen 
vormt een goede oplossing (veiligheid door ontdubbeling van de installatie, uitschakeling van 
de koelmachine met ijswater). De plaatsing van de condensor in de verseluchttoevoer van het 
gebouw, in een hall, in een werkplaats... maakt het mogelijk bijkomende warmte terug te 
winnen maar biedt de moeilijkheid dat een bypass voorzien moet worden voor de zomer. 

2.2.2 Regeling 

2.2.2.1. EIS: Met de regeling moeten de omgevingstemperatuur en uurroosters van de werking 
geprogrammeerd kunnen worden voor ieder lokaal. Als het systeem uitgeschakeld wordt, 
moeten de binnenunits volledig gestopt worden en moet ook hun ventilator uitgeschakeld 
worden. 

 
2.2.2.2. EIS: In lokalen met een veranderlijke thermische belasting (lokalen die blootstaan aan het 

buitenklimaat (zon, temperatuurschommelingen), lokalen met veranderlijke bezetting...), 
moet het vermogen van de compressor van de installatie geregeld worden naargelang de 
thermische behoeften, en dit door zijn snelheid te veranderen en/of via compressoren 
waarvan het vermogen verdeeld wordt. Het gebruik van een ‘alles of niets regeling’ of een 
zogenaamde regeling door injectie van warme gassen is verboden. 

 
2.2.2.3. EIS: In het geval van koeltoestellen die zich bevinden in lokalen die door radiatoren 

verwarmd worden, moet de installatie een gelijktijdige werking van de installaties beletten 
(bijvoorbeeld door de plaatsing van "institutionele" thermostatische kranen waarvan de 
instelling niet door de gebruiker gewijzigd kan worden, of nog door de plaatsing van 
elektrische servomotoren die de radiatorkranen sluiten tijdens de werking van de 
koeltoestellen). 

 

2.3 Systemen met "veranderlijk koelmiddeldebiet" 

2.3.1 Keuze van het systeem 

 
2.3.1.1. ADVIES: Een nauwkeurige studie van de thermische behoeften van de verschillende zones 

van het gebouw zal het mogelijk moeten maken het "warmte- en koudesysteem" zodanig te 
configureren dat een maximale warmteoverdracht plaatsvindt tussen de gelijktijdig te 
verwarmen en koelen zones. 

 
 Voorbeeld: in een gebouw met noord-zuidelijke oriëntatie waar verscheidene DRV-groepen 

nodig zijn, zal men de groepen zodanig verdelen dat elke groep gelijktijdig een deel van de 
twee gevels behandelt, en zal men de groepen niet per gevel verdelen. Zo ook zal het in een 
gebouw met een computercentrum dat het hele jaar afgekoeld moet worden, beter zijn om de 
koeling van de computercentrale en de verwarming van de kantoren op dezelfde groep te 
combineren. 

 
2.3.1.2. EIS: Als een mechanisch ventilatiesysteem instaat voor de verseluchttoevoer, moet de 

voorverwarming van de verse lucht verzekerd worden door een 
warmteterugwinningssysteem op de afvoerlucht en/of een batterij met directe expansie die 
integraal deel uitmaakt van het koelsysteem "met veranderlijk koelmiddeldebiet" of die 
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aangesloten is op een afzonderlijke warmtepomp. Het gebruik van een elektrische 
weerstand is verboden. 

 
2.3.1.3. EIS: De inschrijvers moeten bij hun offerte het totaal voegen van de elektrische vermogens 

die door de compressor en de hulpapparatuur (inclusief de ventilatoren van de binnenunits) 
opgenomen worden in nominale omstandigheden. Ze moeten tevens een verhoudingsgetal 
bepalen, waarmee het mogelijk is om de verhouding tussen het geleverde vermogen bij 
koelen en bij verwarmen / opgenomen elektrisch vermogen in te schatten. 

 
2.3.1.4. EIS: De installatie en de oplevering van de installatie moeten uitgevoerd worden door een 

installateur die erkend is door de fabrikant van het materieel. 

2.3.2 Regeling 

2.3.2.1. EIS: Het vermogen van de compressor van de installatie moet afhankelijk van de 
thermische behoeften geregeld worden door de compressorsnelheid te veranderen en/of 
door middel van meertrapscompressoren. Het gebruik van een ‘alles of niets regeling’ of 
een zogenaamde regeling door injectie van warme gassen is verboden. 

 
2.3.2.2. EIS: In het geval van een "warmte- en koudesysteem" moet een temperatuurverschil van 

ten minste 2 graden bestaan tussen de uitschakelinstelling van de warmtetoevoer en de 
inschakelinstelling van de koudetoevoer in eenzelfde lokaal (aanbevolen: 3 graden). 

 
2.3.2.3. EIS: Met een centraal regelsysteem moeten de basistemperatuurinstellingen van ieder 

lokaal afzonderlijk geprogrammeerd kunnen worden. Iedere gebruiker moet de mogelijkheid 
hebben om deze instelling lokaal aan te passen binnen een instelbaar begrensd bereik. In 
openbare plaatsen mag deze lokale aanpassing niet mogelijk zijn. 

 
 Om te vermijden dat kantoren die niet gebruikt worden, systematisch in de modus van de 

comforttemperatuur geschakeld zouden worden, dient men een kleinere instelwaarde te 
programmeren en moet de gebruiker de mogelijkheid hebben om via de afstandsbediening de 
comforttemperatuur bij te regelen binnen het toegestane temperatuurbereik. 

 
2.3.2.4. EIS: Met de centrale regeling van de installatie moeten de werktijden van ieder lokaal 

geprogrammeerd kunnen worden. Als het systeem uitgeschakeld wordt, moeten de 
binnenunits volledig gestopt worden en moet ook hun ventilator uitgeschakeld worden. De 
controle van de binnentemperatuur moet het mogelijk maken de installatie te herstarten als 
de binnentemperatuur kleiner wordt dan een instelbare drempel. Na de uitschakeling moet 
het tijdstip van het herstarten geoptimaliseerd worden. Daarbij moet de mogelijkheid 
bestaan om het herstarten te beperken tot periodes waarin een goedkoop elektriciteitstarief 
van kracht is. De verseluchttoevoer moet tijdens de perioden van het uitschakelen en 
herstarten van het koelsysteem uitgeschakeld worden. De gebruikte klok moet een jaarklok 
zijn (mogelijkheid om vakantiedagen te programmeren). 

 
2.3.2.5. EIS: Tijdens een centrale uitschakeling moet één gebruiker via de centrale regeling het 

systeem handmatig kunnen herstarten. De terugkeer naar de uitschakelmodus moet 
automatisch plaatsvinden. Bijvoorbeeld door middel van een afwijkingssysteem met vaste 
duur. 

 
2.3.2.6. EIS: Venstercontacten moeten de werking van de binnenunits uitschakelen als de vensters 

geopend worden. 

2.3.3 Meting van de prestaties 

2.3.3.1. EIS: Met het beheersysteem moeten de verschillende bedrijfsparameters van de installatie 
zodanig gemeten kunnen worden dat problemen vermeden worden die een invloed 
uitoefenen op het verbruik (geen koelmiddel, defecte sensor, te grote opening van 
reduceerventiel...). 
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2.3.3.2. ADVIES: Met het beheersysteem moet het mogelijk zijn de verdeling van de 

warmteproductie van elk van de binnenunits te volgen. 
 

 Deze twee laatste punten zijn noodzakelijk om te kunnen controleren of de installatie goed 
werkt en om de diagnose van storingen te vergemakkelijken. 
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3 Koeling met lucht 

Definitie: Onder een koelsysteem "met alleen lucht" (of "all-air systeem") wordt een 
installatie verstaan waarbij de verwarming en de afkoeling van de lokalen plaatsvinden via 
de luchtbereiding en het luchttransport. 
De gemeenschappelijke eisen die in punt 8 "Luchtbehandeling" beschreven worden, zijn 
van toepassing, samen met de volgende bepalingen. 

 

3.1 Type systeem 

3.1.1. ADVIES: Aangezien het warmte- of koudetransport via lucht zeer veel energie verbruikt, 
wordt het gebruik van een "all-air" luchtbehandelingssysteem voorbehouden voor lokalen  

- waar de bevolkingsdichtheid per m² zeer groot is (voorstellingsruimtes en 
vergaderzalen bijvoorbeeld) en de behoeften aan verse lucht hoe dan ook groot zijn. 

- waar een behoefte aan koeling zich ook laat voelen bij een lage buitentemperatuur 
(geval van "blinde" binnenruimtes bijvoorbeeld). In dat geval kan men een groot 
gedeelte van het jaar nuttig gebruik maken van het koelvermogen van de verse lucht. 

 
 Het verbruik van de ventilatoren vertegenwoordigt gemiddeld 10 tot 20% van de 

getransporteerde energie, dit in tegenstelling tot het transport via water, waarbij minder dan 
2% van deze waarde bereikt wordt, of tot systemen met een veranderlijk koelmiddeldebiet. 

 
3.1.2. EIS: In overeenstemming met de algemene eisen "Regeling van een 

luchtbehandelingsgroep" (zie punt 8.7) mag het koelsysteem niet tot de vernietiging van 
energie leiden door de gelijktijdige productie van warmte en koude voor de behandeling van 
eenzelfde lokaal. 

 
Voorbeelden:  

- "all-air" installatie met constant debiet voor meerdere zones: de lucht mag niet 
centraal afgekoeld worden en vervolgens naverwarmd worden door eindunits in 
verschillende lokalen (situatie in tussenseizoen bijvoorbeeld). Als de ontwerper dit 
type van werking voorziet, moet hij kiezen voor een "all-air" systeem met veranderlijk 
debiet, dat bij een werking met minimum debiet het nodige comfort kan leveren 
zonder dat er verwarmingsbatterijen gebruikt worden. Hij kan ook kiezen voor een 
ander koelsysteem, een opsplitsing van het gebouw in meer homogene thermische 
zones, enz. 

 
- "all-air" installatie met veranderlijk debiet: het nominale luchtdebiet van iedere 

luchtopening van een systeem met veranderlijk luchtdebiet moet op basis van 
realistische thermische belastingen gedimensioneerd worden (in overleg met de 
bouwheer), en wel zodanig dat het minimaal aangevoerde debiet overeenstemt met 
de permanente minimale belasting van het lokaal, zodat geen lokale naverwarming 
noodzakelijk is. In interne lokalen bijvoorbeeld, kan de verlichting het voorwerp 
vormen van deze minimale belasting. Bij wijze van alternatief kan ook een regeling 
geplaatst worden, die de luchtaanvoertemperatuur verhoogt als in alle lokalen het 
minimum debiet heerst. 

 
- het gebruik van een installatie met dubbele kanalen (zogenaamd "dual duct" systeem) 

waarbij de luchtbehandeling plaatsvindt door verwarmde en gekoelde lucht te 
mengen, is verboden. 

 
3.1.3. EIS: De installatie van een koelsysteem met "alleen verse lucht" is verboden. Als er echter 

om speciale redenen toch een koelsysteem met "alleen verse lucht" geïnstalleerd moet 
worden, moet een warmterugwinningssysteem op de afvoerlucht voorzien worden voor de 
voorverwarming van de verse lucht. 
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3.2 Regeling 

3.2.1. EIS: Op zijn minst moet het debiet van de aangevoerde verse lucht bepaald worden op 
basis van een vergelijking tussen de buitentemperatuur, de omgevingstemperatuur binnen 
en de instelwaarde voor de binnentemperatuur: 
- als de omgevingstemperatuur binnen kleiner is dan de instelwaarde voor de 

binnentemperatuur, moet de hoeveelheid verse lucht gehandhaafd worden op de 
minimale hoeveelheid hygiënische lucht, die kan variëren afhankelijk van de 
bezettingsgraad.  

- als de omgevingstemperatuur binnen groter is dan de instelwaarde voor de 
binnentemperatuur, en de buitentemperatuur kleiner dan de omgevingstemperatuur 
binnen, moet de verhoging van het ventilatiedebiet voorrang hebben op de werking 
van de koelbatterij.  

- als de omgevingstemperatuur binnen groter is dan de instelwaarde voor de 
binnentemperatuur, en de buitentemperatuur groter dan de omgevingstemperatuur 
binnen, moet de hoeveelheid verse lucht beperkt worden tot de minimale hoeveelheid 
hygiënische lucht. 

 
Het ventilatiedebiet wordt ingesteld door de gemotoriseerde kleppen van de verse lucht, 
afgevoerde lucht en recirculatielucht te bedienen. Indien een warmteterugwinningssysteem 
aanwezig is, wordt de beoogde buitentemperatuur stroomafwaarts van het 
warmteterugwinningssysteem gemeten. 

 
3.2.2. ADVIES: In het ideale geval vindt deze regeling plaats op basis van de vergelijking tussen 

de enthalpieën van de binnenlucht en buitenlucht. 
 
 Indien een warmteterugwinningssysteem met adiabatische koeling van de afvoerlucht (door 

verstuiving van water op de afvoerlucht) voorzien is, is het interessanter om de hoeveelheid 
verse lucht maximaal te houden wanneer de temperatuur van de verse lucht verlaagd wordt tot 
onder de binnentemperatuur, zonder dat er energie verbruikt wordt (behalve het bijkomende 
verbruik van de ventilator). 

3.2.3. EIS: Iedere zone met homogene behoeften moet over een eigen verdeelkring en 
regelsysteem (beheer van de temperatuur en van de intermitterende werking) beschikken. 
Onder een zone met homogene behoeften wordt het volgende verstaan: 

- dezelfde gebruiksperiodes, 
- dezelfde nodige afwijkingen, 
- dezelfde gebruiker (eigenaar of huurder). 

 
3.2.4. ADVIES: De oppervlakte van een zone met koeling mag niet groter zijn dan  2500 m². 
 

De maximaal beheerbare oppervlakte van 2500 m² werd zodanig gekozen dat een lokale 
afwijking niet tot gevolg heeft dat een te grote zone onnodig herstart moet worden. 

 
3.2.5. EIS: Algemene regel: De koelinstallatie moet voor elk lokaal dat bediend wordt, uitgerust 

worden met een of meer handmatige uitschakelcomponenten en componenten voor de 
automatische instelling van de warmte- en koudetoevoer volgens de binnentemperatuur. 

 
Afwijking op de algemene regel: Als de koude geleverd wordt door een systeem met 
veranderlijk luchtdebiet, mag een gemeenschappelijk regelsysteem voor meerdere lokalen 
gebruikt worden indien de totale oppervlakte van deze lokalen kleiner is dan 100 m².  

 
  Afgestemd op de Franse Thermische Reglementering 2000. 
 

3.2.6. ADVIES: In het geval van een comfortkoeling moet de instelwaarde van de 
binnentemperatuur met de regeling aangepast kunnen worden volgens de 
buitentemperatuur. 
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 Een te grote thermische schok tussen binnen en buiten is oncomfortabel en vergt zeer veel 

energie. De uitbater moet de instelwaarde van de binnentemperatuur kunnen aanpassen: 
a) door een maximale waarde vast te leggen voor het verschil tussen de instelwaarde van de 

binnentemperatuur en de buitentemperatuur (5 K bijvoorbeeld). 
b) of door een progressieve toename van de instelwaarde voor de binnentemperatuur te 

voorzien als de buitentemperatuur stijgt (voorbeeld: een toename van de instelwaarde van 
de binnentemperatuur met 1K voor een stijging van de buitentemperatuur met 2K, boven 
26 °C). 

 
Uit een simulatie voor een standaard modern kantoorgebouw is tevens gebleken dat de 
koudebehoeften van de lokalen met 23% dalen als de instelwaarde van de koeling verhoogd 
wordt van 24 °C naar 25 °C. 
 

 
3.2.7. EIS: In systemen met een veranderlijk debiet moet de regeling van het luchtaanvoerdebiet 

daadwerkelijk tot een vermindering van de behandelde lucht en een vermindering van de 
draaisnelheid van de ventilatoren leiden. Het bypassen van niet-gestuwde lucht is niet 
toegestaan. 

 
3.2.8. EIS: Als de installatie lokalen bedient die niet doorlopend gebruikt worden, moet ze 

uitgerust worden met een systeem dat een handmatige bediening en automatische 
programmering via een klok toelaat en de volgende mogelijkheden biedt: 
- de modi "comfort", "beperkt", "vorstbeveiliging" en "uit", 
- een automatische omschakeling tussen deze modi. 

 
Om de duur van overgangsfasen zo klein mogelijk te houden, moet deze omschakeling 
plaatsvinden als het vermogen gelijk is aan nul (bij uitschakeling) of aan het maximale 
vermogen (bij het herstarten). Er moet daarbij rekening gehouden worden met de 
binnentemperatuur. 
De regelaar moet automatisch het uitschakel- en tijdstip van het herstarten berekenen 
afhankelijk van het gebruiksrooster, de buiten- en binnentemperatuur, de inertie van het 
gebouw en het beschikbare oververmogen voor het herstarten (optimalisering). 

 
 In periodes van afkoeling is het wenselijk dat dit gebeurt aan het einde van de nacht (periode 

van het herstarten) in plaats van aan het einde van de dag. Dit maakt het mogelijk nuttig 
gebruik te maken van het natuurlijke ventilatievermogen ‘s nachts, van de betere 
temperatuuromstandigheden aan de condensoren van de koelgroepen en van een goedkoper 
elektriciteitstarief. 

 
3.2.9. EIS: In overeenstemming met artikel 8.7.6. moeten de ventilatoren met de regeling herstart 

kunnen worden in periodes dat het gebouw niet gebruikt wordt, om zo een natuurlijke 
ventilatie tot stand te brengen.  

 
3.2.10. EIS: In lokalen waar buiten de normale gebruiksuren activiteiten georganiseerd worden, 

moet het mogelijk zijn om de werkingsduur van de installatie te verlengen en tegelijk de 
automatische terugkeer naar de onbelaste modus te verzekeren. Er kunnen verscheidene 
oplossingen in aanmerking genomen worden: 

- programmeerbare jaarklok, 
- drukknop met vertragingstijd, 
- contact beeld van het gebruik (deurcontact...), 
- … 

 
3.2.11. EIS: In overeenstemming met artikel 1.3.1.1. moet de toevoer van verse lucht automatisch 

uitgeschakeld kunnen worden tijdens het heropstarten.  
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 In een goed geïsoleerd gebouw vertegenwoordigt de verwarming van de verse lucht ongeveer 
50% van de behoeften. Door de verseluchttoevoer uit te schakelen op het ogenblik van het 
herstarten kan men bijgevolg de behoeften aanzienlijk verkleinen. Zodoende heeft het 
verwarmingssysteem voldoende vermogen over om de temperaturen in de lokalen snel te doen 
stijgen na de uitschakeling. 
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4 Koeling met water 

 
Definitie: Onder een "koelsysteem met water" (of "lucht + water") wordt een installatie 
verstaan waarbij de verwarming en de afkoeling van de lokalen plaatsvinden via de 
bereiding en het transport van warm water of ijswater. 

 

4.1 Gemeenschappelijke regels voor de verschillende systemen 

4.1.1 Type systeem 

4.1.1.1.1. ADVIES: Vanuit energetisch standpunt moet voorrang gegeven worden aan een 
koelsysteem waarvan de eindunit op de hoogste koudwatertemperatuur werkt, zonder een 
verbruik van hulpventilatoren. 

 
De "hoge temperatuur" van het koude water biedt de volgende voordelen: 

- minder drukverliezen, 
- betere prestaties van de koudeproductie, 
- minder verliezen door een bovenmatige ontvochtiging, 
- een eventuele terugwinning van de uit de lokalen afgevoerde warmte 

(voorverwarming van de verse lucht...) 
- een eventuele rechtstreekse afkoeling van het water door de buitenlucht zonder de 

koelmachine te gebruiken in de compressiemodus ("free-chilling" methode) 
 

4.1.1.2. EIS: Als het gebouw permanente koelingsbehoeften heeft (computerlokaal, 
binnenruimtes...), moet de ontwerper onderzoeken of het aangewezen is om in combinatie 
met eindunits die op een "hoge" koudwatertemperatuur werken: 

- de warmte terug te winnen op de retour van de kring, bijvoorbeeld om de 
voorverwarming van de hygiënische verse lucht van het gebouw te ondersteunen. 

- het water van de kring tijdens een gedeelte van het jaar op natuurlijke wijze te 
koelen zonder de koelmachine te gebruiken, bijvoorbeeld door middel van een 
gesloten koeltoren of een luchtkoeler (free-chilling). 

 
Als de buitentemperatuur kleiner wordt dan 8 tot 10 °C, of zelfs 14 °C, moet het ijswater 
rechtstreeks afgekoeld worden door de buitenlucht en moet de koelmachine uitgeschakeld 
worden of met een gedeeltelijk regime werken. 
 
Het voordeel wordt groter als de warmtewisselaars van de eindunits op "hoge" temperatuur 
werken: koelplafonds (temperatuurregime: 15-17 °C of nog beter 17-19 °C), koelbalken of 
overgedimensioneerde ventilo-convectoren voor een werking met het regime 12-16 °C of 14-19 
°C... 

 
4.1.1.3. ADVIES: Een zogenaamd "inductiesysteem", waarbij de stroom verse primaire lucht voor de 

doorgang van secundaire lucht in de eindbatterijen zorgt, moet worden vermeden wegens 
de gebrekkige flexibiliteit (bij een latere wijziging van het gebruik) en het risico dat het 
ventilatiedebiet vergroot wordt om het koelvermogen te verhogen. Een gelijkaardige balans 
kan worden opgemaakt voor dynamische koelbalken. 

4.1.2 Regeling van de verdeelkringen 

4.1.2.1. EIS: Iedere zone met homogene behoeften moet over een eigen regelmogelijkheid (beheer 
van de omgevingstemperatuur en van de intermitterende werking) beschikken. Onder een 
zone met homogene behoeften wordt het volgende verstaan:  

- hetzelfde type eindunit, 
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- dezelfde gebruiksperiodes, 
- dezelfde nodige afwijkingen, 
- dezelfde gebruiker (eigenaar of huurder). 

 
 
4.1.2.2. ADVIES: De oppervlakte van een zone met koeling mag niet groter zijn dan  2500 m². 
 

De maximaal beheerbare oppervlakte van 2500 m² is zodanig gekozen dat een lokale afwijking 
niet tot gevolg heeft dat een te grote zone onnodig herstart moet worden. 

 
4.1.2.3. EIS: Algemene regel: De vertrektemperatuur van het warme en koude water naar de 

eindunits en de verwarmingslichamen (secundaire kringen) moet door een mengkraan 
geregeld worden afhankelijk van een sensor die gevoelig is voor de warmtebehoeften van 
de lokalen (naargelang het geval afhankelijk van de buitentemperatuur, het zonlicht, de 
binnentemperatuur...) en indien nodig (bij gebrek aan een lokale tijdsprogrammering) 
afhankelijk van het gebruik (beheer van de intermitterende werking).  

 
 De aanwezigheid van een regeling voor de warmte- of koudeafgifte van elk lokaal afzonderlijk 

betekent echter niet dat de temperatuur van het verdeelde water niet beheerd hoeft te worden. 
Dat beheer is om de volgende redenen nodig: 

- om een correcte werking van de lokale regelkranen mogelijk te maken, 
- om de leidingverliezen te verminderen, 
- om het verbruik van (latente) koude-energie te vermijden door een onnodige, 

niet-controleerbare condensatie, 
- om de intermitterende werking centraal te kunnen beheren als dit beheer niet 

mogelijk is met de lokale regeling. 
 

Afwijking op de algemene regel: Als alle gebruikers van het gebouw eenzelfde 
koudwatertemperatuur aanvragen, moet deze regeling rechtstreeks op de 
uitgangstemperatuur van de ijswatergroep plaatsvinden. Deze moet dan ook 
dienovereenkomstig gekozen worden. 

 
Als de watertemperatuur aan de uitgang van de groep eveneens geregeld kan worden, kan het 
rendement van de groep daardoor verbeterd worden (gemiddelde winst van 3% per graad 
extra van de verdampingstemperatuur). Voorbeeld: op sommige koelmachines is een regeling 
van de vertrektemperatuur van het ijswater mogelijk afhankelijk van de buitentemperatuur, het 
temperatuurverschil vertrek-retour van het water, enz… 

 
 

4.1.3 Lokale regeling 

4.1.3.1. ADVIES: De installatie moet ten minste een of meer handmatige uitschakelcomponenten 
bevatten per bediend lokaal. 

 
4.1.3.2. EIS: Als in eenzelfde lokaal een afgifte van warmte en koude voorzien wordt (door middel 

van één systeem of afzonderlijke systemen):  
- moet de regeling de gelijktijdige werking van de warmte- en koudeafgifte verhinderen, 
- moet de regeling over een neutraal bereik van ten minste 2 graden beschikken tussen 

de inschakelcommando’s voor de warmte- en koudeafgifte (aanbevolen: 3 graden). 
 

 Dat kan gerealiseerd worden via een gemeenschappelijke regelaar voor de twee systemen of 
via afzonderlijke automatische regelaars of componenten waarvan een blokkering van de 
instelwaarden een overlapping van de werkbereiken verhindert. 
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4.1.3.3. EIS: Het warmwater- en koudwaterdebiet van de eindunits moet door middel van 2-wegse 

kranen (met modulerende of vergelijkbare werking) geregeld worden afhankelijk van de 
binnentemperatuur van elk lokaal. Het debiet van iedere secundaire verdeelkring moet 
gelijktijdig en automatisch aangepast worden door middel van een circulatiepomp met 
veranderlijke snelheid (verschildrukregeling, geprogrammeerde uitschakeling...). 

 
4.1.3.4. EIS: De plaatsing van de omgevingstemperatuursensoren binnen moet representatief zijn 

voor de omgeving waarin de metingen plaatsvinden. Ze worden bij voorkeur aangebracht op 
een binnenwand, op ongeveer 150 cm van de grond, op een open plaats, buiten het bereik 
van de directe warmte of koude die afgegeven wordt door de eindunits, verlichting, 
kantoorapparatuur of het direct zonlicht. 

 
4.1.3.5. EIS: Een venstercontact moet voor de uitschakeling van de warmte- en koudetoevoer 

zorgen bij de opening van de vensters door de gebruikers: sluiting van de 
watertoevoerkranen en uitschakeling van de eventuele ventilatoren (met handhaving van 
een vorstbeveiliging). 

 
4.1.3.6. ADVIES: Alle eindunits (ventilo-convectoren, koelplafonds...) moeten door een centraal 

beheersysteem bewaakt worden, waarmee het mogelijk moet zijn de instelwaarde van de 
omgevingstemperatuur en de werktijden in elk lokaal te bepalen. Met behulp van een lokale 
bediening moet de gebruiker deze instelwaarde kunnen wijzigen binnen een beperkt bereik.  

 
4.1.3.7. ADVIES: Het centraal beheersysteem moet toelaten de instelwaarde van de 

binnentemperatuur voor het koelen aan te passen afhankelijk van de buitentemperatuur. 
 

 Een te grote thermische schok tussen binnen en buiten is oncomfortabel en vergt zeer veel 
energie. De uitbater moet de instelwaarde van de binnentemperatuur kunnen aanpassen: 

- door een maximale waarde vast te leggen voor het verschil tussen de instelwaarde 
van de binnentemperatuur en de buitentemperatuur (5 K bijvoorbeeld). 

- of door een progressieve toename van de instelwaarde voor de binnentemperatuur 
te voorzien als de buitentemperatuur stijgt (voorbeeld: een toename van de 
instelwaarde van de binnentemperatuur met 1K voor een stijging van de 
buitentemperatuur met 2K, boven 26 °C). 

 

4.1.4 Beheer van de intermitterende werking 

4.1.4.1. EIS: Als de verwarmings- of koelinstallatie lokalen bedient die niet doorlopend gebruikt 
worden, moet ze uitgerust worden met een systeem dat een handmatige bediening en 
automatische programmering via een klok toelaat en de volgende mogelijkheden biedt: 

- de modi "comfort", "beperkt", "vorstbeveiliging" en "uit", 
- een automatische omschakeling tussen deze modi. 

 
Om de duur van overgangsfasen zo klein mogelijk te houden, moet deze omschakeling 
plaatsvinden als het vermogen van de eindunits gelijk is aan nul (bij de uitschakeling) of aan 
het maximale vermogen (bij het herstarten). Er moet daarbij rekening gehouden worden met 
de binnentemperatuur. 
De regelaar moet automatisch het uitschakel- en tijdstip van het herstarten berekenen 
afhankelijk van het gebruiksrooster, de buiten- en binnentemperatuur, de inertie van het 
gebouw en het beschikbare oververmogen voor het herstarten (optimalisering). 
Tijdens uitschakelperiodes in de winter moeten het gebouw en de installaties tegen vorst 
beschermd worden. Deze vorstbeveiliging stelt de circulatiepomp voor de 
warmwaterverdeling, de regeling en de ketel opnieuw intermitterend in bedrijf met het oog 
op de controle en het behoud van een minimale watertemperatuur. 

 
 In periodes van afkoeling is het wenselijk dat dit gebeurt aan het einde van de nacht (periode 

van het herstarten) in plaats van aan het einde van de dag. Dat maakt het mogelijk nuttig 
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gebruik te maken van het natuurlijke ventilatievermogen ’s nachts en van een goedkoper 
elektriciteitstarief. 

 
4.1.4.2. EIS: In lokalen waar buiten de normale gebruiksuren activiteiten georganiseerd worden, 

moet het mogelijk zijn om de werkingsduur van de installatie te verlengen en tegelijk een 
automatische terugkeer naar de onbelaste modus te verzekeren. Er kunnen verscheidene 
oplossingen in aanmerking genomen worden: 

- programmeerbare jaarklok, 
- drukknop met vertragingstijd, 
- contact beeld van het gebruik (deurcontact...), 
- … 

 
4.1.4.3. EIS: In overeenstemming met artikel 1.3.1.1. moet de toevoer van verse lucht tijdens het 

heropstarten automatisch uitgeschakeld kunnen worden als het gebouw uitgerust is met een 
mechanisch ventilatiessysteem.  

 
 In een goed geïsoleerd gebouw vertegenwoordigt de verwarming van de verse lucht ongeveer 

50% van de behoeften. Door de verseluchttoevoer uit te schakelen op het ogenblik van het 
herstarten kan men bijgevolg de behoeften aanzienlijk verkleinen. Zodoende heeft het 
verwarmingssysteem voldoende vermogen over om de temperaturen in de lokalen snel te doen 
stijgen na de uitschakeling. 

 

4.2 Ventilo-convectoren 

4.2.1 Dimensionering 

4.2.1.1. ADVIES: De ventilo-convectoren moeten geselecteerd worden om met een zo groot 
mogelijk temperatuurregime voor het ijswater te werken. Voorbeeld: het regime 12-16 °C in 
plaats van 6-12 °C.  

 
Dat maakt het mogelijk de leidingverliezen te beperken, de COP-prestatiecoëfficiënt van de 
koelmachine te verbeteren (toename van 3% per graad extra van de 
verdampingstemperatuur), het latente energieverbruik in het lokaal te verminderen, het 
vermogen en de prijs van de benodigde koelgroep te verkleinen, de terugwinning van warmte 
te voorzien voor de voorverwarming van de verse lucht, enz… De grootte en de prijs van de 
ventilo-convectoren zullen echter voor eenzelfde voelbaar vermogen groter zijn. 
Afhankelijk van de maximale vochtigheid die eventueel voorgeschreven is, zal men de verse 
lucht zodanig moeten behandelen dat deze prestatie bereikt wordt. 

 

4.2.2 Keuze van de installatie 

4.2.2.1. EIS: De minimale verhouding tussen het "elektrisch vermogen / voelbaar koelvermogen" 
van de ventilo-convectoren moet aan de waarden van de onderstaande tabel 
beantwoorden:  

 
 Eis Advies 
2-pijpse ventilo-c. 

 enkel koelen 
 koelen en 

verwarmen 

 
2,3 % 
3,4 % 

 
2,1 % 
2,6 % 

4-pijpse ventilo-c. 3,5 % 2,7 % 
 

Deze prestaties moeten volgens de Eurovent 6/3-norm gemeten worden. 
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 Het percentage dat onder "eis" vermeld is, stemt overeen met het percentage dat door 2/3 van 
de installaties op de markt bereikt wordt; het percentage dat onder "advies" vermeld is, stemt 
overeen met het percentage dat door slechts 1/3 van de installaties op de markt bereikt wordt. 

 Deze waarden zijn opgesteld op basis van een statistische analyse van de gegevens in de 
Eurovent-catalogus. 

 
4.2.2.2. EIS: "2-pijpse – 2-draadse" ventilo-convectoren mogen enkel gebruikt worden als het 

elektrisch verbruik van de verwarming, na een raming met een dynamisch 
simulatieprogramma, als volkomen onbeduidend beschouwd wordt (door de hoge isolatie 
van de wanden en/of grote interne warmtelasten), namelijk kleiner dan 10 kWu/m²/jaar. 
Onder "m²" wordt de bruto totale oppervlakte van het verwarmde gebouw verstaan. Deze 
balans zal sterk afhankelijk zijn van de grootte van de interne warmtelasten, die niet 
overschat hoeft te worden. 

 
 

4.2.2.3. ADVIES: Als de ventilo-convector uitgerust wordt met een decoratieve bekleding die niet 
door de fabrikant ontworpen is, wordt het gebruik van een verbindingsmof tussen de batterij 
en het verdeelrooster aanbevolen. 

 
 Deze mof dient ook om de recirculatie van lucht binnen de bekleding te vermijden en zodoende 

een vermogensverlies te voorkomen dat door de beheerder gecompenseerd wordt door de 
temperatuurinstellingen van het water te verlagen, en ook om geluidsredenen. 

 

4.2.3 Regeling 

4.2.3.1. EIS: Met de regeling van de ventilo-convectoren moeten de ventilatoren en circulatie van de 
waternetten automatisch uitgeschakeld kunnen worden buiten de gebruiksperiodes, terwijl 
de vorstbeveiliging gehandhaafd wordt. 

 
 
4.2.3.2. ADVIES: De omgevingssensor die de ventilo-convectoren bedient, moet bij voorkeur in de 

omgeving geplaatst worden (in tegenstelling tot een plaatsing in de luchtterugname), zodat 
de omgevingstemperatuur gemeten kan worden zonder dat de ventilator van de eindunits 
permanent moet blijven werken (in de neutrale zone bijvoorbeeld). 

 
4.2.3.3. EIS: In het geval van ventilo-convectoren die bestemd zijn om warmte en koude te 
 produceren: 

- de regeling van alle units van eenzelfde lokaal moet plaatsvinden door middel van één 
bediening en meting (techniek van "master-slaves"); 

- als de regelcapaciteit van de master te klein is volgens het aantal slaves, en als in 
hetzelfde lokaal verscheidene masters aanwezig zijn, moet de neutrale zone tussen de 
verwarming en koeling bewust vergroot worden om te vermijden dat de warmte- en 
koudebatterijen gelijktijdig zouden werken. 

 
 Met dit systeem van "master-slaves" kan worden voorkomen dat gelijktijdig warmte en koude 

geproduceerd wordt op verschillende apparaten als gevolg van verschillende instelwaarden 
van de apparaten of verschillende nauwkeurigheidsbereiken van de sensoren. 

4.3 Koelbalken en -plafonds 

4.3.1 Dimensionering 

4.3.1.1. ADVIES: De koelplafonds moeten gekozen worden om met een zo groot mogelijk 
temperatuurregime voor het ijswater te kunnen werken. Voorbeeld: het regime 17-19 °C in 
plaats van het klassieke regime van 15-17 °C.  
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 Dat maakt het mogelijk de leidingverliezen te beperken, de COP-prestatiecoëfficiënt van de 

koelmachine te verbeteren, de behoefte aan ontvochtiging van de verse lucht te verkleinen, de 
free-chilling werking te bevorderen (mogelijkheid om de koelinstallaties te bypassen), warmte 
terug te winnen voor de voorverwarming van de verse lucht, enz. Het koelvermogen dreigt 
echter te ontbreken in de lokalen; daarom zijn een zeer nauwkeurige raming en beheersing 
van de warmtetoevoer noodzakelijk (kwaliteit van de verlichting, zonnewering...). 

 
4.3.1.2. EIS: Bij de berekening van het benodigde koelvermogen voor de koelbalken en –plafonds 

mag er geen rekening gehouden worden met de latente warmtetoevoer in de lokalen. 
 

De koelplafonds moeten een temperatuurregime hebben waarbij het systeem geen 
ontvochtiging van de omgevingslucht veroorzaakt. 

 
4.3.1.3. EIS: Het vermogen dat door de fabrikant van het koelplafond opgegeven wordt, moet 

worden gestaafd door middel van een attest dat door een onafhankelijk laboratorium 
opgesteld is volgens de procedure van de norm DIN 4715. 

 
 Als het werkelijk geleverde vermogen kleiner is dan het opgegeven vermogen, dreigt de 

uitbater de koudwatertemperatuur te moeten verlagen om hetzelfde comfort te bereiken, 
hetgeen tot een overmatig verbruik leidt. 

4.3.2 Keuze van de installatie 

De gemeenschappelijke eisen die in punt 8.7 "Regeling van een luchtbehandelingsgroep" 
beschreven worden, zijn van toepassing, samen met de volgende bepalingen: 

 
4.3.2.1. ADVIES: De keuze moet uitgaan naar de installatie die het gewenste vermogen kan leveren 

met het hoogste temperatuurregime voor het koude water.  
 

 Bij een gelijk koelvermogen zal de temperatuur van het koelwater kleiner moeten zijn in het 
geval van een moeilijk verlopende warmte-uitwisseling tussen het koude water en het warmte-
afgevende oppervlak (in contact met de omgeving). Dat zal een nadelige invloed hebben op de 
prestaties van de koelmachine.  

 
4.3.2.2. EIS: Als de omgeving door de aanwezigheid van koelplafonds ontvochtigd moet worden en 

de temperatuur van de verse lucht sterk verlaagd moet worden (om bijvoorbeeld het risico 
uit te sluiten dat condensatie optreedt op plafonds met een lage temperatuur), moet een 
alternatief gevonden worden voor de naverwarming van deze lucht met thermische energie 
om op die manier de vernietiging van energie te vermijden, in overeenstemming met de 
algemene eisen van "Regeling van een luchtbehandelingsgroep" (zie punt 8.7). 

 
4.3.2.3. ADVIES: Als het geleverde vermogen door de gekozen koelplafonds ontoereikend dreigt te 

zijn, verdient het aanbeveling om de hygiënische verse lucht van het lokaal uit te blazen 
door middel van hooginductieve roosters (ronde luchtverdelingsroosters) om zo de 
convectie-uitwisseling met het plafond te vergroten.  

 
 Uit tests van de ULg is gebleken dat het koelvermogen van de plafonds sterk verhoogd kan 

worden door dergelijke luchtverdelingsroosters te gebruiken. 
 
4.3.2.4. EIS: Als het in hoofdstuk 1 beschreven ventilatiedebiet vergroot wordt om het koelvermogen 

van de koelinstallatie te verhogen, zal dit debiet tijdens verwarmingsperiodes verkleind 
moeten kunnen worden (ventilator met twee snelheden of met veranderlijke snelheid).  

 
 Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de dimensionering van het primaire luchtdebiet 

van de koelbalken. 
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4.3.2.5. EIS: Als het ventilatiedebiet om specifieke redenen voortdurend groter is dan de in 
hoofdstuk 1 voorgeschreven minimale waarde, moet een warmteterugwinningssysteem 
geïnstalleerd worden op de afvoerlucht. 

 
4.3.2.6. EIS: Als het verdeelnet van het ijswater behalve de koelplafonds installaties voedt die met 

een lagere watertemperatuur moeten werken (luchtbehandelingsgroepen, ventilo-
convectoren), moet de ontwerper een installatie ontwerpen die de werking van de 
verdamper op hoge temperatuur bevordert. Zo moet hij onderzoeken of het haalbaar is: 

- om de kring van de koelplafonds in serie aan te sluiten achter de kringen die deze 
andere installaties voeden, 

- of om de koudeproductie op te splitsen door middel van groepen die met 
verschillende watertemperaturen werken. 

 
 Voorbeeld: het onderstaande hydraulische schema maakt het mogelijk de 

verdampingstemperatuur van de koelgroep en bijgevolg haar rendement te verhogen. 
 

 
 

 
Blijf echter aandacht hebben voor het minimale waterdebiet dat nageleefd moet worden voor 
de koelgroep (de toename van ∆T° heeft een vermindering van het debiet in de verdamper tot 
gevolg). 

 
4.3.2.7. EIS: Als de behandelde lokalen koelingsbehoeften hebben voor buitentemperaturen kleiner 

dan 14 °C, moet de mogelijkheid onderzocht worden om, in overeenstemming met artikel 
4.1.1.2, het water van de eindunits natuurlijk af te koelen zonder tussenkomst van de 
koelgroep.  

 
Dit is vooral interessant voor stralingslichamen met een hoge temperatuur (koelplafonds, 
ventilo-convectoren gedimensioneerd voor het regime 12-16°...) 

 

Koelplafonds
 

Naver-
warmin

Voorver-
warming

Verse
lucht

Buffervat          
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GEMEENSCHAPPELIJKE COMPONENTEN 

5 Warmteproductie  

5.1 Energiedrager 

5.1.1. ADVIES: Algemene regel: Op basis van de verbrandingsemissies wordt het gebruik van 
aardgas aangeraden. 

 
 Gas is momenteel de brandstof met de kleinste lokale inwerking op het milieu (minder uitstoot 

van CO2, NOx, roetdeeltjes en SO2). Bovendien laat gas toe condensatieketels met de hoogste 
rendementen te gebruiken. 
Als er voorkeur gegeven wordt aan het rendement van de investering, is de keuze voor 
stookolie verdedigbaar. Stookolie was de laatste jaren immers doorgaans goedkoper dan gas.  

 
De keuze is ook afhankelijk van het aansluitgemak en de aansluitkosten in vergelijking met de 
kosten voor de opslag van stookolie, die overigens misschien reeds bestaan. 

 
Afwijking op de algemene regel:  

- afhankelijk van de situatie moet de mogelijkheid onderzocht worden om hernieuwbare 
energiebronnen zoals hout te gebruiken. 

- om strategische redenen of om een veilige toevoer te garanderen kan de installatie 
van gemengde branders "gas + stookolie" overwogen worden. 

- de aansluiting op een krachtig stadsverwarming, voor zover dat bestaat, wordt 
aangeraden. 

 
5.1.2. ADVIES: Bij gebruik van stookolie moet men "extra stookolie" gebruiken. Het zwavelgehalte 

van deze stookolie bedraagt ten hoogste 50 mg/kg (50 ppm). 
 

 Deze duurdere stookolie maakt het mogelijk de SO2-uitstoot te verminderen en effent het pad 
voor het gebruik van condensatieketels die op stookolie werken. 

 
5.1.3. EIS: Gezien het lage productierendement vandaag in elektriciteitscentrales moet het 

gebruik van elektriciteit als verwarmingsenergie door het Joule-effect (directe verwarming of 
accumulatieverwarming) beperkt worden tot decentrale of in de tijd begrensde aanvullingen 
met een verbruik dat geacht wordt volkomen onbeduidend te zijn, namelijk kleiner dan 10 
kWu/m²/jaar. Onder "m²" wordt de totale oppervlakte van het verwarmde gebouw verstaan. 
Anderzijds moet de elektriciteit in een warmtepomp opgewaardeerd kunnen worden.  

 
 Besteed bijzondere aandacht aan de elektrische verwarmingsbatterijen waarmee de eindunits 

uitgerust worden. In veel gevallen wordt de interne warmtetoevoer bij de dimensionering 
overschat. Men gaat ervan uit dat de aanvullende verwarming verwaarloosbaar zal zijn en dat 
het gebruik van elektrische batterijen verantwoord kan zijn. De praktijk toont aan dat het 
werkelijke verbruik vaak groter is. 

Warmtepompen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om energie terug te winnen uit de 
afvoerlucht, om lokalen te verwarmen door middel van omkeerbare koelsystemen... 
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5.2 Dimensionering 

5.2.1 Totale nuttige vermogen 

5.2.1.1. EIS: Het nuttig vermogen Pnut van de ketels moet worden gekozen op basis van de 
warmtebehoeften Qtot waaraan er moet worden voldaan, en afhankelijk van het aantal 
gekozen ketels (zie 5.2.2), volgens de onderstaande regel: 

 
Aantal ketels Pnut van de ketels 

1 1,1 x Qtot 
2 0,6 x Qtot en 0,6 x Qtot 
3 0,33 x Qtot, 0,33 x Qtot en 0,5 x Qtot 

of 
0,39 x Qtot, 0,39 x Qtot en 0,39 x Qtot 

 
In speciale omstandigheden kan het verantwoord zijn om een andere onderverdeling toe te 
passen, bijvoorbeeld wanneer sommige warmtebehoeften niet veranderen terwijl andere 
wel. In dat geval kan een ketel gedimensioneerd worden om aan de permanente behoeften 
te voldoen. 

 
Bij moderne ketels met een ventilatorbrander (waarbij de brander afzonderlijk van de ketel 
verkocht wordt), is een overdimensionering van de ketel niet meer tot elke prijs te verbieden. 
De isolatie is immers zodanig uitgevoerd dat deze overdimensionering nauwelijks bijkomende 
verliezen veroorzaakt. Een ketellichaam dat overgedimensioneerd is ten opzichte van het 
brandervermogen, zal integendeel wel tot een hoger verbrandingsrendement leiden. De 
overdimensionering kan op die manier voordelen opleveren als de brander een tweetraps- of 
modulerende brander is. Om investerings- en condensatieredenen is de overdimensionering 
van het ketellichaam echter gebonden aan grenzen. 

 
5.2.1.2. EIS: In het geval van een installatie die dient om lokalen te verwarmen, moeten de totale 

warmtebehoeften Qtot die als grondslag gebruikt worden om het totale nuttige vermogen van 
de ketels te berekenen, overeenstemmen met de verliezen die zijn berekend volgens de 
normen NBN B62-003 (berekening van verliezen) en B62-002 
(warmtetransmissiecoëfficiënten), rekening houdend met de aanpassingen van de punten 
5.2.1.3., 5.2.1.4. en 5.2.1.5. Indien nodig moet de berekening plaatsvinden volgens de 
Europese normen die de normen NBN B62-003 en B62-002 vervangen. 

 
 In lokalen waar normaal geklede personen weinig of zeer lichte lichamelijke activiteiten 

uitvoeren, zoals kantoren, raadt de norm NBN B62-003 aan om de installaties te 
dimensioneren voor een binnentemperatuur van 20 °C. 

 
Proefondervindelijke methodes op basis van de optelling van de vermogens van de 
verwarmingslichamen of van vermogensverhoudingen afhankelijk van het volume of de 
oppervlakte die moet worden verwarmd, moeten worden uitgesloten. Deze methodes leiden tot 
te grote overdimensioneringen. 

 
5.2.1.3. EIS: Infiltraties: in overeenstemming met rapport nr. 1 van het WTCB (1992) zijn in de totale 

warmteverliezen van het gebouw niet alle nominale verliezen door infiltratie inbegrepen. 
Men gaat ervan uit dat in normale omstandigheden de helft van het volume van het gebouw 
een verlies lijdt door infiltratie. 

 
Indien een mechanisch ventilatiessysteem aanwezig is, dient men bij de berekening van de 
totale verliezen rekening te houden met de totale verliezen door de mechanische ventilatie 
van alle mechanisch geventileerde ruimtes. 

 
5.2.1.4. ADVIES: als het gebouw door het mechanisch ventilatiessysteem onder overdruk geplaatst 

wordt en als het debiet van de pulsie t.o.v. de extractie groter is dan het infiltratiedebiet, 
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mag dit debiet niet in rekening gebracht worden bij de berekening van de algemene 
verliezen door ventilatie. Dat is het geval voor gebouwschillen met een grote 
luchtdichtheidsgraad, namelijk n50 < 2 (n50 is de ventilatiesgraad per uur voor een 
drukverschil van 50 Pa tussen binnen en buiten).  

 
5.2.1.5. ADVIES: Bijkomend vermogen van de verwarmingsinstallatie voor het herstarten: de 

verliezen van het gebouw (berekend voor statisch bedrijf) worden niet verhoogd teneinde 
rekening te houden met de intermitterende verwarmingsmogelijkheden: 

- als het vermogen van de ketel rekening houdt met het benodigde vermogen voor 
de verwarming van de verse lucht, 

- en als deze hoeveelheid verse lucht tijdens het herstarten verkleind kan worden.  
Omgekeerd zal er wel een verhoging toegepast worden in gebouwen die niet doorlopend 
gebruikt worden. Deze verhoging moet evenredig zijn aan de inertie van het gebouw, in 
overeenstemming met de norm EN 12831. 

 
 Door de verbeterde isolatie van gebouwen wordt het verliesvermogen van het gebouw 

beduidend kleiner dan het benodigde herstartvermogen in het geval van een onderbreking. Als 
de normen NBN B62-003 en de tabel van punt 5.2.1.1. (geïnspireerd op de norm D30-001) 
echter toegepast worden, zullen de ketels voldoende overgedimensioneerd zijn om het 
herstarten mogelijk te maken in het geval van een intermitterende verwarming. 

 
Dit effect zal bovendien versterkt worden door: 

- een dimensionering van de verwarmingslichamen voor een regime van 80/60°C,  
- een toevoer van hygiënische verse lucht die tijdens het herstarten uitgeschakeld kan 

worden (werking in terugwinningsmodus of uitschakeling van de ventilatoren), 
- de ingebouwde veiligheden bij de keuze van de k-coëfficiënten, bij de afmetingen 

van de wanden... 
 
 Het dient bijgevolg nergens toe om een aanvullend reservevermogen te voorzien voor de 

verwarmingsinstallatie (ketel(s) en brander(s)): in de praktijk is een installatie die volgens de 
regels van de kunst gedimensioneerd is, reeds overgedimensioneerd. 

 
 Volgens de norm EN 12831 is een verhoogd vermogen voor het herstarten niet nodig als de 

verliezen door de ventilatie verkleind kunnen worden tijdens de nullastperiode. 
 Omgekeerd stelt de norm EN 12831 standaardwaarden voor verhoogde vermogens voor 

afhankelijk van het type omhulsel en de gewenste herstarttijd. Dit verhoogde vermogen 
varieert tussen 4 en 39 W/m² (gemiddeld 20 W/m²). 

 
5.2.1.6. ADVIES: Bijkomend vermogen van de verwarmingsinstallatie voor de bereiding van sanitair 

warm water: het verwarmingsvermogen van het gebouw mag enkel vermeerderd worden 
met het verschil tussen: 
- het berekende vermogen van de verwarming van het sanitair warm water  
- en dat van de eventuele overdimensionering voor het herstarten en de verdeling van het 

verwarmingsvermogen over verscheidene ketels.  
 

De overdimensioneringen kunnen reeds een groot gedeelte van de behoefte aan sanitair warm 
water dekken en een cumulatie zou bijgevolg niet op zijn plaats zijn.  

 
Voorbeeld: de berekening van de verliezen levert 175 kW op, toevoeging van 15% voor het 
herstarten (  201 kW), installatie van twee ketels van 120 kW  werkelijke 
overdimensionering van 65 kW (of 37% effectief).  
Als het verwarmingsvermogen voor het sanitair warm water gelijk is aan 85 kW, moet een 
bijkomend vermogen van 85 kW - 65 kW = 20 kW voorzien worden. Er zullen in dat geval twee 
ketels van 130 kW geïnstalleerd worden. 
 
In de praktijk hoeft er echter geen enkele overdimensionering voorzien te worden zolang het 
vermogen van de verwarming voor het sanitair warm water kleiner is dan 25% van het 
verwarmingsvermogen van het gebouw. 
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5.2.2 Aantal ketels 

5.2.2.1. ADVIES: de splitsing van het te installeren vermogen over meerdere ketels is in principe 
enkel nodig  

- indien een toevoerbeveiliging noodzakelijk is in het geval van een storing van een 
ketel of vanwege de afmetingen van de stookplaats. 

- indien specifieke gebruikers warmte aanvragen buiten het stookseizoen (voorbeelden: 
bereiding van sanitair warm water of naverwarmingsbatterij in de zomer). In dat geval 
moeten de vermogensapparaten aan de verschillende gebruiksmogelijkheden 
aangepast worden. 

 
 De stilstandsverliezen van nieuwe ketels zijn van dien aard dat een opsplitsing van het 

vermogen van de ketels over meerdere eenheden geen overduidelijke voordelen meer biedt op 
het vlak van energie. Deze voordelen zijn vrijwel onbestaande bij gebruik van modulerende 
branders over een groot vermogensbereik met een goede controle van de verbranding 
(condensatieketels). 
De meerkosten om het vermogen over twee (en a fortiori over drie) ketels te verdelen (kosten 
voor de ketel, burgerlijke bouwkunde, hydraulica, regeling) zullen dan ook nooit 
terugverdiend worden door de bereikte energiebesparingen. 
Daarom kan het een goed idee zijn om dit bijkomende geld te investeren in een post die meer 
besparingen kan opleveren, zoals de regeling van de installatie bijvoorbeeld. 

 
5.2.2.2. ADVIES: Indien een uitbreiding van het gebouw te verwachten valt, moet de stookruimte 

vanaf het begin voorzien zijn op een aanpassing van het verwarmingsvermogen als later 
een bijkomende ketel geïnstalleerd wordt.  

 
5.2.2.3. ADVIES: Als een gedeelte van het gebouw verwarmd moet worden buiten de gebruiksuren 

van de rest van het gebouw (conciërgewoning, poortgebouw...), moet een specifieke 
productie (onafhankelijke gasconvectoren, onafhankelijke ketel) overwogen worden. 

 

5.3 Technologie 

5.3.1 Keteltype  

5.3.1.1. EIS: Bij gebruik van aardgas als brandstof moet ten minste een van de ketels van het 
warmteproductiesysteem een condensatieketel zijn, behalve in het geval van een 
bestaande verwarmingsinstallatie waarbij de stralingslichamen niet op lage temperatuur 
kunnen werken. 

 
 De condensatiegasketel heeft als ketel veruit het beste rendement. Hij levert 6 tot 9 % winst op 

ten opzichte van traditionele technologieën. Om deze prestaties te bereiken, moet hij gebruikt 
worden in combinatie met verwarmingslichamen die op lage temperatuur werken.  
Maar er zijn ook oplossingen mogelijk als sommige gebruikers een hoge temperatuur 
verlangen.  
Voorbeelden: 
- de keuze van een condensatieketel is niet onverenigbaar met de verplichting om sanitair 

warm water te bereiden in combinatie met de verwarming. Besteed echter bijzondere 
aandacht aan de keuze van het keteltype (ketels met 2 retours bij de bereiding met een 
opslagtank) of aan de dimensionering van de warmtewisselaar (voor regime van 70°/40° 
in het geval van een ogenblikkelijke warmtewisselaar), alsook aan de configuratie van de 
bijbehorende hydraulische kring (zie paragraaf 7.4). 

- zo ook zal een glijdende temperatuurregeling de condensatie ter hoogte van de ketel 
mogelijk maken tijdens een groot gedeelte van het stookseizoen indien bestaande 
radiatoren een temperatuur van 90 °C aanvragen voor de koudste periodes. 



  Bestek voor het studiebureau 
 HVAC-installatie versie juni 2004- pg.38 

- met een condensatieketel met 2 retours zal de condensatie opgewaardeerd kunnen worden 
indien de gebruikers op lage temperatuur in totaal ten minste 15% van het vermogen van 
de installatie voor hun rekening nemen. 

 
5.3.1.2. ADVIES: Om risico’s door een verkeerde regeling of hydraulica te verminderen, kunnen 

behalve condensatieketels ook andere ketels gebruikt worden die met een zeer lage 
watertemperatuur kunnen werken zonder schade te ondergaan.  

 
Ketels die met een zeer lage temperatuur kunnen werken, bieden voordelen op de volgende 
vlakken: 
- verliezen van de collectoren, 
- stilstandsverliezen van de ketels (die verwaarloosbaar klein worden), 
- vermindering van het risico op schade door een verkeerde regeling of hydraulica. 

 
De toename van het verbrandingsrendement door de verlaging van de watertemperatuur is 
te verwaarlozen als gevolg van de technologie van de ketels met een zeer lage 
watertemperatuur. 

 

5.3.2 Minimum rendement  

5.3.2.1. EIS: De gekozen ketels moeten op zijn minst "lagetemperatuurketels" zijn overeenkomstig 
de definitie van de richtlijn 92/42/CEE: ze moeten een minimum rendement, dat afhankelijk 
is van hun nominaal vermogen Pn, hebben van: 

 
 Vollast Deellast 
 Gem. temp. water 70 °C Gem. temp. water 40 °C 

Traditionele ketel 87,5 + 1,5*Log (Pn) 87,5 + 1,5*Log (Pn) 
 

 Deze eis blijft echter een zwakke eis. Want met de beste traditionele ketels (zonder 
condensatie) die er momenteel op de markt bestaan, worden veel hogere rendementen bereikt 
dan met deze eisen. De eis zoals in bovenstaande clausule beschreven laat enkel toe de 
slechtste ketels uit te sluiten. Het is evenwel de enige eis die concreet gecontroleerd kan 
worden (de KVGB geeft een lijst van "lagetemperatuurketels" uit). 

 

5.3.3 Brandertype 

5.3.3.1. EIS: Algemene regel: In het geval van traditionele ketels (zonder condensatie) met 
ventilatorbrander moeten de branders "tweetraps-" of "tweetraps progressieve" branders zijn 
vanaf een ketelvermogen van 70 kW. Als het vermogen groter is dan 1000 kW, moeten ze 
modulerend werken. De opeenvolgende inschakeling van de brandertrappen moet worden 
gestuurd volgens de behoeften van het gebouw.  

 
Opgelet: de praktijk heeft echter aangetoond dat de aanwezigheid van een tweetrapsbrander 
alleen geen garantie vormt voor een optimale werking van het materieel. Zo ook zijn een juiste 
aansluiting, instelling en sturing van de installatie cruciaal. 

 
Afwijking op de algemene regel: Als de installatie uitgerust wordt met een 
condensatieketel en een traditionele ketel die in cascade worden gestuurd, mag de brander 
van deze laatste ketel een aan-uitbrander zijn. 

 
5.3.3.2. ADVIES: Condensatieketels worden bij voorkeur uitgerust met een modulerende brander in 

het grootst mogelijke vermogensbereik (van 10 tot 100%), met een automatische 
aanpassing van het benodigde verbrandingsluchtdebiet.  
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5.3.3.3. EIS: De branders of ketels moeten zodanig ontworpen zijn dat de circulatie van lucht in de 
ketel uitgesloten is bij een uitschakeling van de brander.  

 
Dat betekent onder meer dat een klep automatisch gesloten moet worden bij de uitschakeling 
van de brander (bij ventilatorbranders is deze eis alleen geldig voor kleine branders die soms 
niet met deze functie uitgerust zijn). Voor ventilatorondersteunde gasketels met voormenging 
kan dat betekenen dat de ventilator uitgeschakeld wordt en dat een 
verbrandingskamerconfiguratie zoals natuurlijke trek in de ketel achterwege gelaten wordt 
(afvoer van de rookgassen langs de onderkant van de ketel bijvoorbeeld). 

 
5.3.3.4. EIS: Het gebruik van ketels met een permanente waakvlam moet worden uitgesloten.  
 
5.3.3.5. EIS: De oliebranders moeten met een of meer bedrijfsurentellers (één per trap) uitgerust 

worden.  
 Het gebruik van een bedrijfsurenteller, in combinatie met de kennis van de kenmerken van de 

oliebranderverstuivers, maakt het mogelijk het brandstofverbruik te volgen. Bij branders met 
één of twee trappen kan deze meting wellicht directer uitgevoerd worden door een 
volumetrische brandstofmeter op de verstuiverlijn te plaatsen (voor modulerende branders zijn 
2 tellers vereist). Het prijskaartje van deze oliemeter is echter groter (tussen 10 en 30% van de 
prijs van de brander). 

 

5.4 Rookgasafvoer 

5.4.1. EIS: Behalve wanneer een dichte verbrandingsketel gebruikt wordt, moet het 
rookgasafvoerkanaal van een ketel met ventilatorbrander met een trekregelaar uitgerust 
worden. 

 
 De trekregelaar zorgt voor een stabiele trek van de schoorsteen en voorkomt op die manier dat 

een te grote trek het verbrandingsrendement doet dalen. 
Bovendien verkleint de trekregelaar het risico op condensatie in de schoorsteen. 
 

5.5 Regeling van de ketels 

5.5.1. EIS: De vertrektemperatuur van de hoofdleiding moet automatisch ingesteld worden op de 
waarde van de insteltemperatuur van de meest vragende secundaire kring. 

 
Deze regeling moet tevens rekening houden met de aanvraag van de eventueel ermee 
gecombineerde bereiding van sanitair warm water. 

 
 
5.5.2. EIS: Om het risico uit te sluiten dat de temperatuur niet groot genoeg is voor de secundaire 

kringen, moet de sensor van de vertrektemperatuur van de collector aangebracht worden op 
een plaats waar een eventueel mengsel van warm vertrekwater en koud retourwater 
gemeten kan worden. Voorbeeld: in de evenwichtsfles ter hoogte van het vertrek van de 
collector. 

 
5.5.3. EIS: De ontwerper moet nagaan of de eisen van de ketelfabrikant inzake het minimaal 

toelaatbare debiet en de retourtemperatuur niet in strijd zijn met de configuratie en de 
regeling van de primaire kring. 

 
5.5.4. EIS: Als het verwarmingssysteem verscheidene generatoren omvat of als de branders met 

verscheidene trappen werken, moet een regelaar de inschakeling van iedere 
vermogenstrap bedienen afhankelijk van de behoeften. De brandertrappen en de cascade 
van ketels moeten door dezelfde regelaar gestuurd worden. 
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 Deze verplichting komt misschien triviaal over. De praktijk toont echter aan dat in veel 

gevallen, en vooral bij renovatieprojecten, verscheidene ketels geïnstalleerd worden en 
parallel werken, of tweetrapsbranders onafgebroken in de tweede trap werken.  

 
 
5.5.5. ADVIES: Algemene regel: De aanbevolen inschakelvolgorde van de vermogenstrappen is 

als volgt: 
- Het starten vindt plaats in de kleinste trap van de eerste ketel. Vervolgens wordt de 

eerste trap van de tweede ketel of de tweede trap van de eerste ketel ingeschakeld. 
- Als de vraag naar warmte afneemt, wordt het vermogen van iedere ketel in werking 

verlaagd, te beginnen met de laatste. Pas wanneer alle ketels in de kleinste trap 
werken, wordt de laatste ketel uitgeschakeld en daarna de volgende. 
 

5.5.6. EIS: Afwijking nr. 1 op de algemene regel: In het geval van een gemengd 
verwarmingssysteem met een condensatieketel en een traditionele ketel mag de traditionele 
ketel pas ingeschakeld kunnen worden nadat de condensatieketel zijn volle vermogen 
bereikt heeft. 

 
5.5.7. EIS: Afwijking nr. 2 op de algemene regel: In het geval van een verwarmingssysteem dat 

uit verscheidene condensatieketels bestaat die met modulerende branders uitgerust zijn, 
moeten de ketels parallel werken. Hun vermogen wordt daarbij gelijktijdig verhoogd 
afhankelijk van de behoeften. 

 
 Op basis van deze 3 bepalingen moet de voorkeur uitgaan naar een werking van de ketels met 

een lage snelheid omdat het verbrandingsrendement in dat geval met 2 tot 3 % verhoogd kan 
worden. Bij moderne ketels compenseert deze stijging ruimschoots de toename van de 
stilstandsverliezen als gevolg van een langere duur om de verschillende ketels op temperatuur 
te brengen. De keuze van de inschakelvolgorde is echter niet mogelijk omdat men er ook 
rekening mee dient te houden dat het starten van een koude ketel met een kleine vlam aan de 
basis van een slechte verbranding kan liggen. Het ontstane verlies kan jammer genoeg 
moeilijk becijferd worden. 
Opgelet: deze eisen zijn niet geldig voor atmosferische gasketels, waarvoor de 
stilstandsverliezen veel groter zijn en waarvoor het verbrandingsrendement bij een lage 
snelheid vaak kleiner is dan het verbrandingsrendement bij een hoge snelheid doordat de 
regeling van de verbrandingslucht niet mogelijk is. 

 
5.5.8. EIS: Als het verwarmingssysteem verscheidene in cascade geregelde generatoren bevat, 

moeten de niet-gebruikte generatoren hydraulisch geïsoleerd kunnen worden door middel 
van een gemotoriseerde klep of de uitschakeling van de aanvoerpomp ervan (in combinatie 
met een terugslagklep). De circulatie in de prioritiare ketel van de cascade (de 
condensatieketel van een gemengd verwarmingssysteem bijvoorbeeld) mag pas 
uitgeschakeld worden als er geen behoeften meer uitgaan van de bediende kringen. De 
gebruikte isoleerklep moet een traag openende klep zijn om thermische schokken in de 
ketel en verdeelkringen te vermijden op het ogenblik dat de klep opengaat. 

 
5.5.9. EIS: De cascaderegeling moet ook het volgende toelaten: 

- een omkering van de inschakelvolgorde van de ketels, hetzij handmatig hetzij 
automatisch. Deze omkering hoeft niet voorzien te worden indien een combinatie van een 
condensatieketel en traditionele ketels gebruikt wordt voor de productie, 

- een automatische omschakeling van de inschakelvolgorde van de ketels als een van deze 
ketels een defect vertoont, 

- de mogelijkheid om een commando te programmeren voor het oproepen van de 
vermogenstrappen. Dit commando geeft voorrang aan de inschakeling van de kleine 
brandertrappen van alle ketels vooraleer de eerste ketel naar het grote vermogen 
overschakelt, 

- een vertragingstijd voor de inschakeling van iedere ketel om een ongepaste start van 
korte duur te vermijden (tot 30 minuten voor ketels met een grote inertie), 
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- een vertragingstijd voor de uitschakeling van de belastingscirculatiepompen en voor de 
sluiting van de isoleerkleppen, zodat de restwarmte van de uitgeschakelde ketels 
opgewaardeerd kan worden, in het bijzonder bij ketels met een kleine watercapaciteit. 

- verbod van de inschakeling van sommige ketels van het systeem afhankelijk van de 
buitentemperatuur. 

 

5.6  Meting van het verbruik 

5.6.1. EIS: Als de verwarmde oppervlakte groter is dan 400 m², moet een of meer componenten 
het mogelijk maken om het brandstofverbruik van de verwarmingsinstallatie op de voet te 
volgen. 
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6 Koudwaterproductie (of "ijswaterproductie") 

6.1 Ontwerp 

 
6.1.1. ADVIES: Algemene regel: Indien een of meer lokalen permanente koelingsbehoeften 

hebben (v.b.: klein computerlokaal, binnenruimtes...), is het aan te raden om voor deze 
lokalen een speciale koudeproductie te voorzien, zodat een aangepaste en zuinige werking 
gegarandeerd is terwijl de basiscentrale uitgeschakeld is (winter, ‘s nachts, weekend, 
feestdagen...). De beslissing moet worden genomen afhankelijk van het door deze lokalen 
aangevraagde vermogen, van het vermogen van de koelinstallatie van het hele gebouw en 
van zijn regelwijze (afwezigheid van een cascade en modulatiemogelijkheid).  

 
Afwijking op de algemene regel: Als de behandeling van het lokaal niet defect mag 
geraken (bedrijfszekerheid van computerlokalen of van een dispatching bijvoorbeeld), kan 
de koelproductie ontdubbeld worden: in het lokaal wordt dan een onafhankelijke productie 
geïnstalleerd. In de zomer wordt deze uitgeschakeld ten gunste van de centrale installatie; 
in de winter wordt ze als back-up gebruikt.  

 
Er wordt aangenomen dat de hoofdinstallatie uitgeschakeld wordt in de winterperiode, maar 
dat ze in een reserve kan voorzien als het lokale koelsysteem uitvalt. 

 
6.1.2. EIS: In overeenstemming met artikel 4.1.1.2 moeten het geïnstalleerde systeem en zijn 

regeling, als men een werking van de koelmachine met ijswater in de winter voorziet, de 
werking in "free-chilling" mogelijk maken zodra de buitenomstandigheden dat toelaten. 
Daarbij wordt het ijswater rechtstreeks afgekoeld via de buitenlucht, zonder dat de 
compressor werkt.  

 
We denken bijvoorbeeld aan de plaatsing van een koeldroger parallel op de verdamper. De 
prestaties met deze werkwijze zullen nog toenemen indien in combinatie daarmee eindunits op 
hoge temperatuur gebruikt worden (zie 4.2.1 en 4.3.1 bijvoorbeeld). 

 

6.2 Dimensionering 

 
6.2.1. EIS: De ontwerper moet voor de raming van het koelvermogen een computerondersteunde 

methode gebruiken, die rekening kan houden met de werkelijke inertie van het lokaal en de 
daaruit voortvloeiende afvlakking van de thermische belastingen. Het moet ook mogelijk om 
het gebruiksprofiel van de lokalen in te voeren, zodat de interne warmtetoevoer zo 
nauwkeurig mogelijk berekend kan worden. 

 
6.2.2. ADVIES: Bij de dimensionering van de koelinstallaties van de klimaatregeling moet men 

voor de werking in extreme omstandigheden in de zomer rekening houden met de volgende 
instelwaarden voor binnen: temperatuur 25 °C (26 °C in het geval van koelplafonds), 
maximale relatieve vochtigheid 60%. 

 
Merk op dat de Zwitserse vereniging SIA V382/1 zelfs een RV van 65 % voorschrijft. 

 
6.2.3. ADVIES: Als de koeling bestemd is om strikte binnenomstandigheden in stand te houden 

(in een computercentrale bijvoorbeeld), moet de in acht te nemen instelwaarde voor de 
vochtigheid zodanig bestudeerd worden dat de vernietiging van energie door de 
opeenvolgende bevochtiging en ontvochtiging van de lucht maximaal beperkt wordt. Ze 
moet zo klein mogelijk zijn. (zie ook 4.1.1.1 en 8.7.7). 
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Indien een grote waarde ingesteld wordt voor de vochtigheid (50%), zal de lucht opnieuw 
bevochtigd worden na de ontvochtiging in de koudebatterij. 

 
 
6.2.4. ADVIES: Om overdimensionering en de eraan verbonden energieverliezen te beperken,  

- wordt het koelvermogen van de koelinstallaties van het gebouw berekend op 
basis van de volgende buitenomstandigheden: temperatuur = 30 °C, relatieve 
vochtigheid = 40%. 

- mag de gekozen koelmachine niet uitgeschakeld worden voor een 
buitentemperatuur van 35 °C. Als de installatie computerlokalen bedient, mag 
deze drempel met 2 K verhoogd worden, met dien verstande dat de prestaties 
van de koelmachine daar enigszins onder zullen lijden. 

 
 

Het is niet nodig om een grotere dimensioneringstemperatuur te kiezen aangezien  
• deze temperatuur zelden overschreden wordt bij ons (zie grafiek van de 

weersomstandigheden van een gemiddeld typejaar te Ukkel) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• de relatieve vochtigheid gelijktijdig daalt als ze toch overschreden wordt (het is de 
enthalpie die doorslaggevend is) 

• de maximale belastingen door de afkoeling van de verse lucht niet gelijktijdig optreden 
met die van de maximale toevoer door zoninstraling en de evaluatiemethode alle 
belastingen samentelt, 

• de inertie van het gebouw de plaatselijke belastingspieken afvlakt. 
 
Als de buitentemperatuur groter is dan de normale seizoenswaarden, moet de machine kunnen 
blijven werken en de binnentemperatuur daarbij lichtjes doen stijgen. Zo moet een voor 30° 
gedimensioneerd toestel blijven werken voor een buitentemperatuur van 35° door niet tijdelijk 
het gewenste vermogen volledig te leveren. 

 
 
 
6.2.5. EIS: Het studiebureau moet in nauw overleg met de bouwheer het koelvermogen 

dimensioneren op basis van realistische interne warmtelasten (omvang van de 
kantoorapparaten, verlichting...) en gelijktijdigheidscoëfficiënten (bezettingsgraad van de 
lokalen, gebruikspercentage van het bezette lokaal...). 

 
Als de fabrikanten met deze berekening belast worden, moeten de inschrijvers bij hun 
offerte vermelden van welke veronderstellingen er wordt uitgegaan om de koelmachine te 
dimensioneren en met welke interne warmtebelastingen en gelijktijdigheidscoëfficiënten er 
rekening gehouden is. 
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Bij gebrek daaraan kunnen de voorgestelde waarden in de norm prEn 13779 tot referentie 
strekken. 

 
6.2.6. ADVIES: De andere computer- en kantoorapparaten (servers, laserprinters, 

kopieerapparaten, faxtoestellen...) worden bij voorkeur samen geplaatst in afzonderlijke 
lokalen waar men de luchtafvoer kan concentreren en eventueel een onafhankelijke koeling 
kan voorzien als de warmtetoevoer te groot is op deze plaatsen. 

 
Koelinstallaties worden heel vaak overgedimensioneerd omdat men op allerhande extreme 
situaties wil inspelen… die in werkelijkheid niet noodzakelijk (samen) optreden. 
Hulpapparaten (pompen, ventilatoren...) zijn op hun beurt reeds op het maximale vermogen 
gedimensioneerd. Bijgevolg heeft men er alle belang bij om de belastingen zo nauwkeurig 
mogelijk in te schatten. Het argument om "op de toekomst te anticiperen" houdt vandaag geen 
steek meer aangezien we ons in een periode bevinden van een deflatie van de elektrische 
belastingen per m² (vermindering van vermogens voor kantoorautomatisering, verlichting...).  
Een toekomstvisie betekent integendeel dat men plaats voorziet voor de eventuele installatie 
van een koelmachine en bijkomende pompen: het is met andere woorden het hydraulisch 
systeem dat men verder moet uitwerken. 

 
 
6.2.7. ADVIES: De ontwerper moet het te installeren koelvermogen bepalen in de veronderstelling 

dat de koelmachine 24/24 u werkt tijdens hete periodes.  
 

In de zomer biedt een verschuiving van de koelbelastingen naar ‘s nachts voordelen: lagere 
buitentemperatuur (betere COP-prestatiecoëfficiënt), goedkoper elektriciteitstarief per kWu, 
kleinere koelmachine (kleinere investering) en hoger rendement het hele jaar door. Hiertoe 
moet de inertie van het lokaal voldoende groot zijn, vooral ter hoogte van de grond als de 
belastingen door de zon veroorzaakt worden, want het zijn precies de inertie materialen die ’s 
nachts de overdag opgestapelde warmte zullen afvoeren. 

 
6.2.8. EIS: De koelmachine moet zodanig gekozen worden dat ze water kan produceren met de 

temperatuur van de eindunit die het koudste water aanvraagt.  
 

Indien eindunits gekozen werden om met een hoge temperatuur te werken, moet deze functie 
versterkt worden door een koelmachine die zelf op hoge temperatuur werkt.  

 
6.2.9. ADVIES: Indien er grote toepassingen met verschillende temperatuurniveaus bestaan, 

moeten speciale machines gekozen worden die afzonderlijk aan de behoeften kunnen 
voldoen.  

 
Zo kunnen bijvoorbeeld een vertrek naar de koelplafonds op 15 °C en een vertrek naar de 
koudebatterij van de groep die de verse lucht bereidt, op twee afzonderlijke koelmachines 
aangesloten worden. Dat belet echter niet dat de twee netten af en toe onderling op elkaar 
aangesloten kunnen worden, zodat de ene machine als back-up van de andere kan dienen in 
het geval van een defect. 

 

6.3 Globale prestaties van de koelmachine 

 
6.3.1. EIS: De ontwerper moet tegenover de bouwheer de keuze van de koelmachine (en in het 

bijzonder van het compressortype en de koelmodus van de condensor) verantwoorden in 
het licht van de toepassing en de rendabiliteit van de verschillende investeringen. 

 
De energieprestaties van koelmachines variëren van goed tot dubbel zo goed en zelfs tot drie 
keer zo goed. Maar hetzelfde geldt voor de prijs! Alleen via een balans van de terugverdientijd 
van de extra investering kan de investering geoptimaliseerd worden. 
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6.3.2. EIS: Afhankelijk van het gekozen type koelmachine moet het koelrendement (EER) of de 

prestatiecoëfficiënt in de koelmodus (COPkoude) van de koelmachine maximaal zijn en 
groter dan: 

 
Installatie "Eis" "Advies" 

IJswaterproductiegroep  
• Luchtcondensor / Monoblok / Enkel koelen of omkeerbaar 
• Luchtcondensor op afstand / Enkel koelen  
• Watercondensor / Monoblok / Enkel koelen 
• Watercondensor / Monoblok / Omkeerbaar 

• ijswatertoepassing 12 °C / 7 °C 
• ijswatertoepassing 23 °C / 18 °C (koelen van vloeren) 

 

 
2,30 
2,95 
3,50 
 
3,40 
4,45 

 

 
2,60 
3,25 
4,00 
  
3,70 
4,80 

 

 
Het koelrendement moet volgens de Eurovent-voorwaarden (Europese norm pr EN 12055) 
bepaald worden. 
 

De prestatie die onder "advies" vermeld is, stemt overeen met de prestatie die door slechts 1/3 
van de installaties op de markt bereikt wordt, terwijl de prestatie die onder "eis" vermeld is, 
overeenstemt met de prestatie die door 2/3 van de installaties op de markt bereikt wordt. 
Deze waarden zijn bepaald op basis van een statistische analyse van de gegevens in de 
Eurovent-catalogus. Daarbij werden de installaties weggelaten die met R22 werken. 
Men moet er zich van vergewissen dat de in de Eurovent-voorwaarden vermelde prestaties wel 
degelijk met die van de machine zelf overeenstemmen en niet met die van een ander model uit 
de serie. 
Het is ook mogelijk om de koeler door een erkend organisme aan een prestatietest te laten 
onderwerpen teneinde de juistheid te controleren van de gegevens die door de fabrikant 
opgegeven zijn. In het geval van afwijkingen (voorbeeld: meer dan 5% voor de vermogens en 
het verbruik, meer dan 15 % voor de drukverliezen of meer dan 3 dB(A) voor de 
geluidshinder), moet men eisen dat de installatie in overeenstemming met deze gegevens 
gebracht wordt of dat een schadevergoeding betaald wordt die evenredig is aan het bij de 
aankoop geleden verlies, en dit voor 10 gebruiksjaren. 

 
6.3.3. ADVIES: De installateur moet de bedrijfsomstandigheden voor het tussenseizoen duidelijk 

bepalen: de minimale condensatiedruk die door het reduceerventiel toegestaan wordt, de 
overeenstemmende temperatuur van het koelmiddel en de koelprestaties van de machine 
(EER of COPkoude) voor dit werkingspunt. De kenmerken van de verdamper zijn deze die 
in de Eurovent-evaluatie beschreven zijn.  

 
De ontwerper moet dan beschikken over  
- de prestaties in de zomer (volgens de Eurovent-bedrijfsomstandigheden dringt de 

buitenlucht in de condensor binnen op 35 °C)  
- en over de prestaties in het tussenseizoen (daar de minimale drukgrens overeenstemt met 

de minimale condensatietemperatuur die door de machine toegestaan wordt in het 
tussenseizoen) 

 
6.3.4. ADVIES: Als het nodig is om de verse lucht van de lokalen of het sanitair warm water voor 

te verwarmen terwijl de koelmachine werkt, moet men onderzoeken of het aangewezen is 
om warmte terug te winnen: 
- op de oververhitting van de door de compressor omhoog geperste gassen, 
- op de lucht of het water van de condensor, 
- op de oliekoeler van de schroefcompressoren. 

 
6.3.5. ADVIES: Als de thermische inertie van de koudwaterkring als te klein beschouwd wordt, en 

als de compressorfuncties geen modulerende aanpassing van het vermogen toelaten, moet 
het studiebureau onderzoeken of het aangewezen is om een aanvullend bufferreservoir te 
plaatsen. 
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Als de thermische belastingen te klein zijn ten opzichte van het geïnstalleerde vermogen, zal de 
groep te vaak starten en stoppen, hetgeen nadelig is voor de levensduur van het materieel. 

 

6.4 Keuze van het reduceerventiel 

6.4.1. EIS: Iedere koelmachine van meer dan 200 kW moet met een elektronisch reduceerventiel 
uitgerust worden. Dit ventiel moet een werking met een zo laag mogelijke Hoge Druk (en 
condensatietemperatuur) mogelijk maken. Het gebruik van een ander 
drukverlagingssysteem waarmee vergelijkbare drukwaarden bereikt kunnen worden, is 
toegestaan. 

 
 Terwijl een thermostatische reduceerklep meestal met een minimale condensatietemperatuur 

van 35 °C werkt, kan een elektronisch reduceerventiel met een minimale 
condensatietemperatuur van 20 °C werken! 

 

6.5  Keuze van de condensor en van de koelmodus 

6.5.1. ADVIES: De plaatsing en de omgeving van de condensoren moeten de koeling en 
zodoende de lage condensatiedruk bevorderen: beperking van het direct zonlicht waaraan 
condensoren blootgesteld worden, voldoende afstand tussen de wanden en de 
condensoren om de recirculatie van warme lucht te vermijden, enz. 

 
Dit is een moeilijke evenwichtsoefening tussen de behoefte aan schaduw, de beperking van de 
geluidshinder en de nood aan ventilatie. In het ideale geval moet er zonnewering met lamellen 
voorzien worden en moet het horizontale oppervlak in de buurt van de condensor een lichte 
kleur krijgen (bedekking van horizontale daken met wit grind bijvoorbeeld).  

 
6.5.2. EIS: De regeling van de luchtcondensoren en van de koeltorens moet aan de volgende 

eisen voldoen: 
- de gekozen drukgrens moet overeenstemmen met de toegelaten minimale druk voor 

de goede werking van het reduceerventiel.  
- in installaties met één ventilator moet de ventilator van de condensor (geval van een 

luchtcondensor) of van de koeltoren ten minste over twee snelheden beschikken 
(ADVIES: de ventilator moet door een snelheidsregelaar bediend worden).  

- in installaties met meerdere ventilatoren moet de inschakeling van de ventilatoren (en 
van hun eventuele snelheden) in cascade geregeld worden om rekening te houden 
met de thermische belasting en de weersomstandigheden. 

 
 
6.5.3. EIS: Een geleidbaarheidssensor moet het zoutgehalte van het water van de koeltorens 

controleren en de toevoer van vers water van het systeem regelen. 
 

De kosten voor het verbruik van gedeconcentreerd water verantwoorden het gebruik van een 
dergelijke regeling. 
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6.6 Keuze van het koelmiddel 

6.6.1. ADVIES: Bij de keuze van het koelmiddel moet er rekening gehouden worden met de 
invloed op het milieu en de geldende reglementeringen.  

De investering in een machine die met het koelmiddel R22 werkt, lijkt geen verstandige keuze 
aangezien dit koelmiddel, dat vandaag nog aanvaard wordt, in 2015 zal verdwijnen. In het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het koelmiddel R22 al verboden door het BIM. 
Voor het koelmiddel moet a priori een HFK of R717 (ammoniak) gekozen worden. Het gebruik 
van water of koolwaterstoffen (butaan, propaan...) bevindt zich momenteel in een 
ontwikkelingsfase. 
De beheerder moet tevens naar streven naar eenvormigheid van de gebruikte koelmiddelen in 
zijn machinepark. Op grond daarvan is het mogelijk dat hij in het bestek het verplichte 
koelmiddel opgeeft. 

 

6.7  Regeling van de koudwaterproductie 

6.7.1. EIS: Algemene regel: Iedere machine voor de productie van ijswater die een 
koelvermogen van meer dan 50 kW heeft, moet op zijn minst uitgerust worden met een 
belastingsafhankelijke vermogensregeling met verschillende vermogenstrappen of een 
continue vermogensaanpassing (voorkeur).  

 
Met een belastingsafhankelijke vermogensregeling van de compressor kan men meestal met 
één condensor en één overgedimensioneerde verdamper werken, hetgeen bevorderlijk is voor 
de vermindering van de condensatie- en verdampingsverliezen en bijgevolg voor de 
verbetering van de energiezuinigheid van de productie. Bij een compressor bijvoorbeeld die 
gemiddeld met een belasting van 30% werkt, zal een continue vermogensaanpassing een 
energiebesparing van om en bij de 37 % opleveren ten opzichte van een alles of niets regeling.  

 
Afwijking op de algemene regels: Deze bepaling is niet van toepassing als de 
koudeproductie-installatie bestemd is om een constante thermische belasting tegen te gaan 
(computercentrale bijvoorbeeld). 

 
6.7.2. EIS: Afhankelijk van het type compressor vindt de vermogensregeling van de compressor 

plaats: 
- door de draaisnelheid van de motor te veranderen of door de frequentie te veranderen 

(voor asynchrone motoren),  
- door een schuif voor de controle van het debiet te verplaatsen (voor 

schroefcompressoren), 
- door voorrotatie van het koelmiddel (voor centrifugale compressoren), 
- volgens een trapsgewijze plaatsing van de zuigers in bedrijf voor compressorbatterijen 

met zuigers van minder dan 100 kW,  
- door de spanning te veranderen voor motoren met een permanente magneet, 
- of via gelijk welke andere methode die een progressieve verandering van het vermogen 

toelaat, op voorwaarde dat deze methode minstens even energiezuinig is als de 
bovenvermelde methodes. 

 
In een installatie met meerdere compressoren moet ten minste een van de compressoren 
met een dergelijke regeling uitgerust worden. De cascaderegeling van het geheel moet een 
progressieve verandering van het vermogen toelaten over het gehele vermogensbereik van 
de installatie. 
 
Deze regelingen moeten rekening houden met de minimale smeervereisten van de 
compressoren. 
 
Het gebruik van regelingen met inwerking op de externe druk van de machine en met 
injectie van warme gassen aan de aanzuiging van de compressor, is verboden. 
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6.7.3. EIS: Iedere compressor moet met een systeem "tegen korte cycli" uitgerust worden. De 

elektrische schema’s moeten echter zodanig opgesteld worden dat de beveiligingen de 
machine kunnen uitschakelen en het systeem "tegen korte cycli" ontweken kan worden.  

 
Iedere start van een compressor heeft energieverliezen tot gevolg: opwarming van de olie, van 
het metaal, slechte smering bij de start, stroompieken, opnieuw op temperatuur brengen van 
het waternet, afvoer van de resterende damp van het koelmiddel aan de aanzuiging van de 
compressor en aan de verdamper, verliezen door vulling van de condensor met samengeperste 
damp... Het globale rendement daalt afhankelijk van de werkingsgraad van de compressor. 
Het is vooral het actieve volume water van de kring dat voldoende groot moet zijn. Een 
minimale werkingsduur van de compressor van 5 minuten wordt aangeraden. 

 
6.7.4. EIS: De bijkomende compressor moet met het minimale vermogen gestart worden, 

ongeacht het aantal compressoren dat reeds aan het werken is. In een centrale met 
compressoren mag slechts één compressor tegelijk gestart worden. De minimale tijd tussen 
2 compressorstarts moet gelijk zijn aan 2 minuten. 

 
6.7.5. EIS: Het geïnstalleerde beheersysteem moet de uitbater de mogelijkheid bieden om de 

inschakeling van de ijswaterproductie alleen toe te laten afhankelijk van de overschrijding 
van een drempel voor de buitentemperatuur en/of afhankelijk van het gebruiksrooster van 
het gebouw. 

 
Dit maakt het onder meer mogelijk om verspillingen te vermijden of te beperken als gevolg van 
een gelijktijdige werking van de warmte- en koudeproductie, alsook om de werking van de 
koelmachine tijdens weekends uit te schakelen. 

 
6.7.6. EIS: als de koudeproductie uit verscheidene koelmachines bestaat, moet een automatisch 

systeem beletten dat de machines gelijktijdig gestart worden. Er wordt een minimaal 
tijdsverschil van 15 minuten gewenst. 

 
Vertraagde inschakeling van de bijkomende machine en beter beheer van de elektrische 
kwartierpiek. 

 
6.7.7. EIS: Als de aangevraagde hoeveelheid van alle gebruikers varieert naargelang het tijdstip, 

moet de vertrek- of retourtemperatuur van het ijswater met de regeling van de koelmachine 
ingesteld kunnen worden afhankelijk van de werkelijke behoeften van het gebouw. 

 
Voorbeeld: door een koudeproductie te voorzien waarvan de vertrektemperatuur varieert 
afhankelijk van het seizoen (bv.: 6° in de zomer, 9 °C in het tussenseizoen en 12 °C in de 
winter) kan men de verdampingstemperatuur verhogen en bijgevolg het verbruik van de 
compressor doen dalen (gemiddeld 3% winst per graad extra). Deze regelwijze van de 
koelmachine wordt in het ideale geval gecombineerd met eindunits die op een hoge 
temperatuur werken (zie 4.2.1 en 4.3.1 bijvoorbeeld). 
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7 Waterverdeling 

7.1 Dimensionering van de leidingen 

7.1.1. EIS: Algemene regel: Het verdeelnet moet zodanig bestudeerd worden dat het vermogen 
van de pompen en circulatiepompen beperkt wordt. Dat betekent dat drukverliezen beperkt 
moeten worden door zo kort mogelijke, rechtlijnige kringen die het fluïdum met een lage 
snelheid vervoeren. 
De dimensionering moet tevens een goed evenwicht tussen de verschillende takken van de 
kringen garanderen. 

 
7.1.2. EIS: De verdeelleidingen moeten zodanig gedimensioneerd worden dat de volgende regels 

nageleefd zijn:  
• voor kleine diameters (DN10-20) moet de snelheid van het water om 

geluidsredenen beperkt worden tot 0,4 m/s, 
• om drukverliezen te beperken mag het maximale drukverlies niet groter zijn dan 

120 Pa/m (aanbevolen waarde: 100 Pa/m) voor leidinggedeelten met een diameter 
groter dan DN 20. 

• de volgende snelheden mogen niet overschreden worden:  
o 1 m/s voor een diameter kleiner dan of gelijk aan DN100 
o 1,5 m/s voor een diameter kleiner dan of gelijk aan DN150 
o 2 m/s voor een diameter groter dan DN150 

 
Bovendien moet de snelheid van het water in de hoofdleiding beperkt worden tot 0,3 m/s om 
hydraulische interferenties tussen de secundaire kringen te vermijden. 

 
Samenvatting 

Diameter van de leiding Dimensioneringscriteria: 
> DN 20 ◊ "eis" warm water: max. 120 Pa/m 

◊ "advies" voor warm water, "eis" voor ijswater: max. 
100 Pa/m 

 Beperkt door de volgende maximale waarden: 
<= DN 20 Max. 0,4 m/s 

DN 20 < ...<= DN 100 Max. 1 m/s 
DN 100 < ... <= DN 150 Max. 1,5 m/s 

> DN 150 Max. 2 m/s 
Hoofdleiding Max. 0,3 m/s 

 
Merk op dat de beperking van de drukverliezen een grotere invloed heeft op de energie bij de 
verdeling van koude dan bij de verdeling van warmte. Een groot gedeelte van de elektriciteit 
die door de circulatiepompen wordt verbruikt, wordt immers in de vorm van warmte aan het 
water overgedragen. Bij koude gaat het om een bijkomende thermische belasting die 
overwonnen moet worden door de productie van koude. De pompkosten moet daarom met 
ongeveer 1,3 vermenigvuldigd worden. De vermindering van de snelheid van het ijswater is 
nog meer verantwoord. 
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7.2 Isolatie van de leidingen 

7.2.1  Isolatie van de warmwaterverdeling 

7.2.1.1. EIS: De volgende leidingen (rechte leidinggedeelten, bochten en aftakkingen) moeten 
geïsoleerd worden:  

- Alle verwarmingsleidingen in de grond, buiten of in ruimtes die geen deel uitmaken van 
het beschermde volume (verwarmde volume) van het gebouw (stookruimte, zolder, 
kelderverdieping enz.). 

- Alle verwarmingsleidingen in verlaagde plafonds, technische ruimtes of technische 
kokers, ook al maken deze deel uit van het beschermde volume van het gebouw. 

- Alle verwarmingsleidingen die door lokalen lopen waar een koelsysteem voorzien is. 
- Alle verwarmingsleidingen die door lokalen van het beschermde volume lopen maar die 

andere lokalen bedienen dan het lokaal waardoor ze lopen. Deze laatste eis is van 
kracht:  

o als de diameter van de leiding groter is dan DN 40, 
o als de totale lengte van de leidingen van dat type groter is dan 6 m, 
o en vooral als de verliezen van de leidingen van dien aard zijn dat ze een 

bovenmatige opwarming (en dus een bovenmatig verbruik) veroorzaken van 
het lokaal waardoor ze lopen. 

 
7.2.1.2. EIS: De in punt 7.2.1.1 beschreven leidingen van het verwarmingswater moeten worden 

uitgerust met een laag isolatiemateriaal die aan de eisen van de norm NBN D30-041 
voldoet. 

 
De onderstaande tabellen bevatten voor een type isolatiemateriaal en bepaalde 
werkomstandigheden de in de handel verkrijgbare diktes die aan deze eisen voldoen: 

 
 Buitenleiding (omgevingstemperatuur: 0 °C) 
 Isolatiedikte voor een geleidingscoëfficiënt van 0,04 W/mK    

[in mm] 
DN T°water: 45 °C (*) T°water: 80 °C 
10 25 40 
15 25 40 
20 30 40 
25 30 50 
32 40 50 
40 40 50 
50 40 50 
65 40 60 
80 50 60 

100 50 80 
125 60 80 
150 60 80 
200 60 80 
250 60 80 
300 80 100 
350 80 100 
400 80 100 

(*) temperatuur voor een werking met glijdende temperatuur afhankelijk van de 
buitentemperatuur 
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 Binnenleiding (omgevingstemperatuur: 15 °C) 
 Isolatiedikte voor een geleidingscoëfficiënt van 0,04 W/mK    

[in mm] 
DN T°water: 45 °C (*) T°water: 80 °C 

10 25 30 
15 25 30 
20 25 40 
25 25 40 
32 30 40 
40 30 50 
50 30 50 
65 40 50 
80 40 60 

100 40 60 
125 50 60 
150 50 80 
200 50 80 
250 60 80 
300 60 80 
350 60 80 
400 60 80 

(*) temperatuur voor een werking met glijdende temperatuur afhankelijk van de 
buitentemperatuur 

 
 

Speciale maatregelen Isolatiedikte 
Leidingen voor doorboringen in 

vloeren en muren en voor kruisingen 
De helft van de bovenvermelde eisen 

Leidingen in bouwelementen tussen 
verwarmde lokalen die door 

verschillende gebruikers bezet worden

De helft van de bovenvermelde eisen 

Leidingen in de vloerplaat tussen 
verwarmde lokalen die door 

verschillende gebruikers bezet worden

6 mm 

Leidingen tussen verwarmde lokalen 
die door dezelfde gebruiker bezet 

worden 

Geen 

 
Als de isolatie van de leidingen uit verscheidene opeenvolgende lagen bestaat, moet ze met 
verspringende voegen geplaatst worden.  

 
Deze waarden zijn gebaseerd op de eisen van de norm NBN D30-041, maar zijn voor de 
duidelijkheid aangepast aan de standaard isolatiediktes die er op de markt verkrijgbaar zijn. 

 
7.2.1.3. EIS: De leidingen waarin media met verschillende temperaturen stromen, moeten volledig 

onafhankelijk geïsoleerd worden. De afstand tussen de oppervlakken van de thermische 
isolatie van naast elkaar geplaatste geïsoleerde leidingen moet minstens 25 mm bedragen. 

 
7.2.1.4. EIS: Als de naast elkaar gelegen leidingen media met dezelfde temperaturen en hetzelfde 

uurregime vervoeren, is de minimale afstand van 25 mm tussen deze leidingen niet 
verplicht, en mag de bekleding van de thermische isolatie van deze leidingen een 
gemeenschappelijke bekleding zijn. 

 
7.2.1.5. EIS: Voor de isolatie van elleboogstukken door middel van isolerende schalen dient men 

gebruik te maken van speciale schaalvormige bochtstukken; als deze niet bestaan, dient 
men schaalsegmenten te gebruiken die op maat gesneden worden. 
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7.2.1.6. EIS: Alle afsluiters, filters, terugslagkleppen, verbindingsstukken (inclusief flenzen) met een 

grotere diameter dan DN40 moeten geïsoleerd worden. Alleen de bedieningsorganen 
moeten onbedekt blijven. De thermische isolatie op organen die in bedrijf gecontroleerd 
moeten worden en op organen die gedemonteerd moeten worden voor het onderhoud, 
moet afneembaar zijn. Het isolerende omhulsel moet zeer snel en zonder gereedschap 
aangebracht en gedemonteerd kunnen worden. Het moet een voldoende grote 
mechanische sterkte hebben, zodat het talrijke keren gedemonteerd en teruggeplaatst kan 
worden zonder zijn oorspronkelijke uitzicht en doeltreffendheid te verliezen. 
Het isolerende omhulsel moet het te isoleren element volledig omgeven en moet de 
thermische isolatie van de leiding over een afstand van minstens 10 cm bedekken. 
Het isolerende omhulsel moet een minimale thermische weerstand van 1,5 m²K/W hebben 
(stemt overeen met een laag minerale wol van ongeveer 6 cm dik). 
 

7.2.2  Isolatie van de koudwaterverdeling 

7.2.2.1. EIS: In overeenstemming met de norm NBN D30-041 moeten de volgende leidingen (rechte 
leidinggedeelten, bochten en aftakkingen) geïsoleerd worden:  

- Alle ijswaterleidingen, 
- De koelwaterleidingen (van en naar de koeltorens) op alle plaatsen waar er vorstgevaar 

bestaat. 
 
 
7.2.2.2. EIS: De isolatiedikte moet volgens de norm NBN D30-041 berekend worden, zodat de 

energieverliezen en het risico op oppervlaktecondensatie tot een minimum beperkt worden. 
 
 Bij wijze van voorbeeld vindt u hieronder de standaarddiktes van een fabrikant die aan deze 

eisen voldoen voor een ijswaternet, met isolatiemateriaal dat een thermische 
geleidingscoëfficiënt heeft van 0,036 W/mK bij 0 °C en een warmteoverdrachtscoëfficiënt van 
9 W/m²K: 

 
DN Minimale dikte in mm 

Van 10 tot 65 Van 13 tot 16 mm 
Van 80 tot 150 Van 19 tot 26 mm 

Van 150 tot 350 Van 26 tot 32 mm 
 
 

7.2.2.3. EIS: De thermische isolatie moet door een dampwerend scherm omgeven worden, tenzij ze 
zelf dit scherm vormt. De overeenstemmende dikte van deze bescherming tegen de diffusie 
van waterdamp (µd) moet ten minste gelijk zijn aan 65,6 m.  
Alle voegen van het dampwerende scherm moeten volledig vochtdicht gemaakt worden, 
zowel tussen de elementen van het dampwerende scherm onderling als tussen het scherm 
en de leiding, waar de thermische isolatie eindigt.  

 
 

De blootstelling van het isolatiemateriaal aan vocht leidt na verloop van tijd tot minder goede 
isolerende eigenschappen. 
Voorbeeld: een µd van 65,6 m kan bereikt worden met de volgende isolatiedikte: 
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µ  van het isolatiemateriaal Minimale dikte in mm 

> 2000 33 mm 
> 2500 26 mm 
> 3000 22 mm 
> 4000 17 mm 
> 5000 13 mm 
> 7000 10 mm 

 
Voor overlappingen tussen de elementen raadt de norm NBN D30-041 aan een zelfklevende 
aluminium band van 50 mm breed te plaatsen. 

 
7.2.2.4. EIS: Overeenkomstig de norm NBN D30-041 moeten alle afsluiters, filters, 

terugslagkleppen, verbindingsstukken, enz., met inbegrip van flenzen, van thermische 
isolatie voorzien worden. Alleen de motoren van bedieningsorganen blijven onbedekt. Er 
wordt gebruik gemaakt van flexibel kunststofschuim met gesloten cellen en gladde 
buitenwanden. 

 
Diameter van het 

element 
Type isolatie 

< DN 20 zelfklevend isolatieband met een minimale dikte van 3 mm, 
opgerold, tot een minimale dikte van 9 mm 

DN 20 tot DN 40 zelfklevend isolatieband met een minimale dikte van 3 mm, 
opgerold, tot een minimale dikte van 12 mm 

DN 50 tot DN 100 doos met isolerende platen van 18 mm dik 
DN 125 tot DN 250 doos met isolerende platen van 24 mm dik 
DN 300 tot DN 500 doos met isolerende platen van 30 mm dik 

 
 

7.3  Primaire kring 

7.3.1. EIS: Reservekring: om latere aftakkingen van de installaties te vermijden, moet er op de 
primaire kring plaats voorzien worden voor een of meer bijkomende kringen. Bij de 
dimensionering van de primaire kring wordt er geen rekening gehouden met het 
vermoedelijke debiet van deze reservekringen. 

 
Dat maakt het mogelijk later uitbreidingen uit te voeren aan het net zonder de verdeling en 
regeling te ontregelen.  

 

7.4  Hydraulische kring voor een condensatieketel 

7.4.1. EIS: Indien een condensatieketel aanwezig is, moeten de hydraulische kring en de keuze 
van de temperatuurstelsels van de warmteverbruikers zodanig bestudeerd worden dat 
minimale retourwatertemperaturen mogelijk zijn.  

 
 Doelstelling 1: De hydraulische kring moet de rechtstreekse terugwinning van warm 
water beperken van het vertrek van de ketel naar de rookgascondensor.  

 
In de praktijk moet de terugwinning van warm water via een evenwichtsfles, een gekoppelde 
collector, verschildrukkleppen enz. vermeden worden. 
 
De regeling van het vermogen van de verwarmingslichamen en verwarmingsbatterijen door 
middel van 3-wegse mengkranen is verboden. 
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Denkbeeldige, te vermijden cumulatie van terugwinningen van ketelwater  

 
 

 Toepassingsvoorbeelden:  
 

• Antwoord op doelstelling 1: Een eerste oplossing bestaat erin een ketel met een 
condensor in serie te kiezen die geen minimaal debiet vereist en die op een niet-
gekoppelde hoofdleiding aangesloten wordt. 

 
 

Niet-gekoppelde collector 
 

• Variante 1 in het geval van een ketel die wel een minimaal debiet vereist: De 
constructeur van ketels met een seriegeschakelde condensor die de permanente 
naleving van een minimaal debiet vereisen, moet een oplossing voorstellen waarmee 
dezelfde energieprestaties bereikt kunnen worden.  

 
Als er bijvoorbeeld verscheidene gebruikerskringen aanwezig zijn die met 
verschillende waterinsteltemperaturen werken, mogen de kringen van de ketel en de 
secundaire kringen van elkaar gescheiden worden via een evenwichtsfles en mag de 
kring van de ketel uitgerust worden met een circulatiepomp met veranderlijke 
snelheid, die bediend wordt afhankelijk van het temperatuurverschil aan weerskanten 
van de fles tussen het vertrekpunt van de ketel en het vertrekpunt naar de primaire 
kring. 

 

te vermijden  
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Bediening van de snelheid van de circulatiepomp 

 om de retour van warm water naar de ketel te vermijden 
 

De snelheid van de circulatiepomp kan bijvoorbeeld als volgt geregeld worden: de 
snelheid wordt verhoogd als de temperatuur stroomopwaarts van de fles (T°G) groter is 
dan de temperatuur stroomafwaarts van de fles (T°D) plus 2 K. Omgekeerd wordt ze 
verlaagd als T°G kleiner is dan T°D + 2 K. Zodoende is men zeker dat slechts een 
kleine hoeveelheid retourwater in de fles terugstroomt en dat het ketelwater nooit 
teruggewonnen wordt. 
 
Bij de dimensionering van een dergelijke installatie en bij de keuze van de componenten 
moet de ontwerper er voor zorgen dat het debiet van de kring van de ketel precies gelijk 
is aan de som van de debieten van de secundaire kringen. 
 
Zo ook moet de verschildrukklep door een circulatiepomp met veranderlijke snelheid 
vervangen worden bij een ketel die voor de rechtstreekse voeding (zonder mengkraan) 
instaat van één kring die met lokale debietregelingen (thermostatische kranen...) 
uitgerust is. 

 
• Variante 2 in het geval van een cascade van ketels met een condensatieketel die 

een minimaal debiet vereist. Indien meerdere ketels voorzien zijn, met daarbij ook 
een ketel met seriegeschakelde condensor die een minimaal debiet vereist, moet de 
retour naar de ketels afzonderlijk aangesloten worden via een verticale 
evenwichtsfles. De retour naar de traditionele ketels moet hoger aangesloten worden 
dan de retour van de secundaire kringen, die zich op zijn beurt hoger moet bevinden 
dan de retour naar de condensatieketel. 

 

 
Afzonderlijke aansluitingen van de twee ketels  

 
 Doelstelling 2: De samenvoeging van het teruglopende warme water afkomstig van 
gebruikers die zeer verschillende instelwaarden voor het water vereisen (radiatorkringen op 
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verschillende gevels, radiatorkringen en vloerverwarming, kringen voor bereiding van 
sanitair warm water) moet worden vermeden. 

 

 
Te vermijden: samenvoeging van teruglopend water met verschillende temperaturen 

 
 

• Antwoord op doelstelling 2: Een mogelijke oplossing bestaat erin het gebruik van 
een parallel aangesloten condensor aan te moedigen (condensor gescheiden van 
ketel of ketel met ingebouwde condensor die 2 retours heeft, één voor de lage 
temperaturen en één voor de hoge temperaturen). De condensor wordt dan 
aangesloten op een kring die wordt gevoed door de secundaire kring (of kringen) met 
het retourwater met de laagste temperatuur. Het vermogen van deze kringen moet 
minstens gelijk zijn aan 15% van het vermogen van alle kringen. 

 
 

Gebruik van ketels met twee retours 
 

 
7.4.2. EIS: De ontwerper moet nagaan of de hydraulische kring niet in strijd is met de eisen van de 

fabrikant van de ketel voor het toelaatbare debiet. 

 Productie 
SWW 

Ventilo-
 convector 

Verwarming 
door de zon 

Retour « hoge
temperatuur »

Retour « lage
temperatuur »

te vermijden   

 Productie 
SWW 

 
Luchtbehandeling Ventilo-

 convector  
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7.5  Hydraulische componenten 

7.5.1 Circulatiepompen 

7.5.1.1. ADVIES: Orde van grootte: het elektrische vermogen dat door alle circulatiepompen van 
een goed werkende verdeelinstallatie opgenomen wordt in hun theoretisch werkingspunt, 
moet in de buurt liggen van één duizendste van het totale nuttige vermogen van de ketels. 
Een waarde groter dan twee duizendste kan op een energievretende installatie wijzen. 

 
 Dit is een indicatieve waarde zonder dwingend karakter. Een overschrijding van deze waarde 

betekent immers dat: 

- de drukverliezen van de kring te groot zijn, 
- dat de circulatiepomp overgedimensioneerd is, 
- of dat de gekozen circulatiepomp een zeer slecht rendement heeft. 
De ontwerper moet voor een goede kwaliteit van de kring zorgen en moet de kwaliteit van de 
door de installateur gekozen componenten controleren. 

 
 
7.5.1.2. EIS: Voor eindunits, batterijen of secundaire kringen die met een debietregeling uitgerust 

worden (regeling door thermostatische kranen, modulerende 2-wegse kranen), moet de 
druk zowel bij warmte als bij koude geregeld worden door een circulatiepomp met 
veranderlijke snelheid en niet door een verschildrukklep. De primaire hydraulische kring van 
het ijswater moet zodanig ontworpen worden dat het door de fabrikant opgelegde 
minimumdebiet gegarandeerd is ter hoogte van de verdamper van de koelgroep. 
Deze bepaling is niet van toepassing als de installatie uit één kring bestaat (één groep 
pompen) die het water verdeelt in de verdampers en naar de verbruikers: zelfs voor 
verdelingen naar de verbruikers met veranderlijke debieten, moeten de pompen dan met 
een constant debiet blijven werken. 

 
 
7.5.1.3. EIS: Een circulatiepomp moet zodanig gekozen en ter plaatse afgeregeld worden dat ze het 

berekende nominale debiet levert. Dit debiet mag enkel door middel van een regelkraan 
bereikt worden. 

 
Dit betekent dat een circulatiepomp met veranderlijke snelheid of een pomp met een ter 
plaatse aanpasbaar pompwiel moet worden gemonteerd. 

De plaatsing van een circulatiepomp met veranderlijke snelheid maakt het mogelijk de 
snelheid en het nominale debiet van de circulatiepomp onmiddellijk aan te passen zonder een 
beroep te doen op een aanvullende regelkraan. Op die manier voorkomt men een 
overdimensionering en een bovenmatig elektrisch verbruik door ondoordacht te kiezen voor 
een circulatiepomp met een of meer snelheden. Alleen al de mogelijkheid om de nominale 
snelheid af te stellen, verklaart waarom men voor een circulatiepomp met veranderlijke 
snelheid moet kiezen, ook al werkt de installatie met een constant debiet. 
 
Deze afstelmogelijkheden doen echter geen afbreuk aan de behoefte van een juiste 
dimensionering. De drukverliezen moeten steeds zorgvuldig berekend worden. Dat maakt het 
mogelijk te vermijden dat een overgedimensioneerde circulatiepomp in nominale 
bedrijfsomstandigheden met een veel te klein gedeeltelijk debiet werkt en zodoende het nuttige 
variatiebereik van het debiet beperkt wanneer een variatie afhankelijk van de behoeften 
noodzakelijk is. 

 
7.5.1.4. EIS: Een circulatiepomp moet zodanig gekozen worden dat haar werkingspunt zich in het 

gebied van het maximale rendement bevindt.  
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7.5.1.5. ADVIES: Als de door de circulatiepomp gevoede kring een veranderlijk debiet heeft 
(aanwezigheid van een debietregeling (thermostatische kranen, modulerende 2-wegse 
kranen...)), moet de circulatiepomp zodanig gekozen worden dat haar maximale rendement 
ongeveer 70% van het nominale debiet bedraagt, zodat de gemiddelde karakteristieken van 
het verdeelnet in bedrijf benaderd worden. 

 
 Deze waarde zal nooit overeenstemmen met de werkelijkheid van de situatie zelf. Het is echter 

niet mogelijk om een precieze waarde te bepalen. Door te kiezen voor 70% benadert men 
ongetwijfeld dichter de werkelijke situatie in bedrijf dan wanneer men een circulatiepomp kiest 
voor haar prestaties bij het nominale debiet.  

 
7.5.1.6. EIS: Circulatiepompen met verzonken rotor moeten met een isolerende schaal uitgerust 

worden, die door de fabrikant van de circulatiepomp voorzien wordt. 
 
7.5.1.7. EIS: Indien er geen aanvraag meer uitgaat van een verdeelkring van warm of koud water, 

moet zijn circulatiepomp automatisch uitgeschakeld kunnen worden, bijvoorbeeld 
afhankelijk van de sluiting van de regelkranen van de kring, afhankelijk van een 
instelwaarde voor de buitentemperatuur of afhankelijk van een tijdsrooster. 

 

7.5.2  Hydraulische inregeling 

7.5.2.1. EIS: Indien een circulatiepomp of een pomp een kring bedient die uit verscheidene takken 
bestaat, moet elk van deze takken met een hydraulische inregeling uitgerust worden. 
Vooraleer deze hydraulische inregeling geïnstalleerd wordt, moet de ontwerper door 
berekening zijn instelstand bepaald hebben. Na de afregeling moet ten minste één 
inregelkraan volledig open zijn. 

 
 

 
 

 Hydraulische inregeling is vooral noodzakelijk om debieten juist te verdelen tussen de 
verschillende takken van de kring. Ze vormen bovendien het beste middel om het debiet te 
meten dat werkelijk in de installatie stroomt, en maken het mogelijk de manometrische 
referentiehoogte van circulatiepompen met een veranderlijke snelheid juist in te stellen. 

 
7.5.2.2. EIS: Iedere eindunit moet met een hydraulische inregeling uitgerust worden. 
 

Hydraulische
inregeling
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8 Luchtbehandeling 
Definitie: Een luchtbehandelingsgroep dient om aan de verdeelde lucht de thermische en 
hygiënische eigenschappen te geven die noodzakelijk zijn voor het comfort van de 
gebruikers. Het kan daarbij gaan om een groep die enkel dient om de hygiënische 
ventilatielucht te behandelen, of om een groep die deel uitmaakt van een koelsysteem dat 
de door de programmering voorgeschreven eisen voor het binnenklimaat vervult. In het 
eerste geval vullen de onderstaande bepalingen de eisen van hoofdstuk 1 aan, en in het 
tweede geval vullen ze de eisen van hoofdstuk 5 aan. 
 
Een luchtbehandelingsgroep kan de volgende componenten allemaal of gedeeltelijk 
bevatten:  
 

- een systeem van modulerende schuiven AN/AR, 
- een filter, 
- een voorverwarmingsbatterij, 
- een koelbatterij, 
- een verwarmingsbatterij, 
- een warmteterugwinningssysteem, 
- een bevochtigingssysteem. 

 
 
Indien een component ontbreekt, zijn de bepalingen die erop betrekking hebben, uiteraard 
niet van toepassing. 

 

8.1  Filters 

8.1.1. EIS: Het initiële drukverlies van de filter tijdens het gebruik moet zo klein mogelijk zijn en 
mag niet groter zijn dan de volgende waarden. 

 
Filterklasse (volgens de 
normen NBN EN 779 en 

NBN EN 1822) 

Maximale initiële drukverlies 
bij het gebruiksdebiet ∆Pi [Pa] 

G1, G2 40 
G3, G4 50 

F5 80 
F6 100 
F7 150 

F8, F9 180 
H10 tot H14 250 
U15 tot U17 250 

 
De gekozen filter moet tevens het kleinst mogelijke einddrukverlies hebben dat door de 
fabrikant aanbevolen wordt. Deze waarde is bepalend voor de vervanging van de filter. 

 
 

8.1.2. EIS: Overeenkomstig de norm NBN EN 13053 moet de waarde van het drukverlies van de 
filter voor het voorziene volumedebiet, waarmee rekening gehouden wordt voor de selectie 
van de ventilator, gelijk zijn aan het gemiddelde van het initiële drukverlies (schone filter) en 
einddrukverlies (filter vol stof), behalve in enkele speciale gevallen (bijzondere hygiënische 
eisen) waarin het constante nominale debiet gegarandeerd moet blijven tot aan het 
maximale einddrukverlies van de filter. 

 
8.1.3. EIS: Met een verschildrukmeter moet het mogelijk zijn om op elk ogenblik het drukverlies 

van de filter af te lezen. De drukmetingen moeten zoveel mogelijk uitgevoerd worden in 
zones waar een gelijkmatige luchtstroom voorkomt. Het gekozen drukverlies waarbij het 
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aangetaste filterelement vervangen moet worden, wordt aangegeven door een lamp die 
gaat branden. Het is tevens mogelijk om deze gegevens naar een centraal 
supervisiesysteem over te brengen. 

 
8.1.4. ADVIES: De filters van de groepen G en F moeten bij voorkeur "zakkenfilters" of 

compacte filters zijn. 
 

 Met zakkenfilters en compacte filters kan hetzelfde rendement bereikt worden, maar voor een 
veel lagere totale kostprijs (investering + gebruik). Hun filteroppervlak is immers groter. 

 
8.1.5. EIS: Voor filters van de groep F moet de ontwikkelde oppervlakte van het filtermedium ten 

minste gelijk zijn aan de volgende waarden: 
 

Minimale ontwikkelde oppervlakte van het filtermedium  
[m² voor 1000 m³/u] 

Filterklasse 

Stofconcentratie van de buitenlucht 
< of = 0,1 mg/m³ (meeste Belgische 

steden) 

Stofconcentratie van de 
buitenlucht > 0,1 mg/m³ 

F5 1,45 2 
F6 1,65 2,4 
F7 1,85 2,8 

F8 en F9 met 
voorfilter F7 

2,4 3,8 

 
 Hoe groter het filteroppervlak (voor hetzelfde rendement), hoe kleiner de drukverliezen en hoe 

groter de levensduur van de filter. 

 
8.1.6. ADVIES: De filterklasse kan gekozen worden op basis van de onderstaande aanwijzingen: 
 

Klasse  Typische toepassingen 
G1 of G2 Deze klasse wordt slechts uitzonderlijk toegestaan wanneer fijnere filters 

problemen veroorzaken op het gebied van drukverliezen, bijvoorbeeld voor 
de luchtverhitters van een garage, waar geen doorgedreven filtering vereist 
is.  

G3 of G4 Om plaatsredenen kan dit type filter toegestaan worden voor ventilo-
convectoren. 

F5 of F6 Lokalen waar de zuiverheid van de gestuwde lucht niet van fundamenteel 
belang is, d.w.z. gemakkelijk te reinigen lokalen die geen voorwerpen 
bevatten die gevoelig zijn voor stof: tentoonstellingshallen, sportzalen, 
zwembaden. 

F7 Lokalen waar een goede luchtzuiverheid van de gestuwde lucht noodzakelijk 
is om de bekledingen (tapijten, behangpapier enz.), blootgestelde 
voorwerpen (kunstvoorwerpen enz.) of gemaakte producten te beschermen: 
kantoren, conferentiezalen, bibliotheken, musea, leszalen en aula’s waar het 
materieel beschermd moet worden, laboratoria, keukens en restaurants. 

F8 of F9 Lokalen waar de luchtzuiverheid een belangrijke rol speelt: computerzalen, 
dierenverblijven (dieren die aan het broeden zijn), ziekenhuizen (lokalen 
waar zich patiënten bevinden, met uitzondering van operatiezalen en andere 
"nette" of steriele lokalen). 

H10 tot H14 Deze groep filters is zeer doeltreffend tegenover bacteriën, radioactief stof, 
rook en allerhande spuitbussen. Deze filters worden gebruikt voor zalen met 
een gecontroleerd stofgehalte: laboratoria waar zeer zuivere lucht vereist is, 
operatiezalen of sterilisatieruimtes, clean rooms, kerncentrales. 

U15 tot U17 Deze groep filters met een maximaal scheidingsvermogen is geschikt voor 
bijzondere gevallen waarin de luchtzuiverheid van het grootste belang is: 
steriele ruimtes, clean rooms, kerncentrales... 
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De installatie wordt in principe niet met een voorfilter uitgerust. Deze kan echter in de 
volgende gevallen toch geïnstalleerd worden: 

- filters van de groepen H en U en actieve koolfilters moeten altijd voorafgegaan 
worden door een filter van minstens de klasse F7 (op de verse lucht). 

- als de te filteren lucht grote hoeveelheden grove deeltjes bevat, is het gebruik van 
een voorfilter F5 verantwoord. 

- een filter F8 of F9 voor de gedwongen luchtaanvoer wordt gewoonlijk 
voorafgegaan door een filter F7 op de verse lucht. 

Te grove filters zullen voor de verspreiding van stof in de installatie zorgen; dit zal nadelig 
zijn voor de installaties (meer drukverliezen van de batterijen) en voor het comfort.  
Omgekeerd zal ook een filter uit een te hoge klasse grotere drukverliezen veroorzaken. 

Een grove voorfilter houdt enkel grove deeltjes tegen, die echter zeer schaars in de buitenlucht 
voorkomen. Deze filter is bijgevolg weinig doeltreffend, duur en een bron van grote 
drukverliezen. Hij moet bijgevolg vermeden worden, tenzij in speciale omgevingen. 

 
8.1.7. EIS: In overeenstemming met de norm NBN EN 13053 moeten de volgende gegevens 

duidelijk zichtbaar op de filtersectie van de luchtbehandelingskast aangegeven worden: 
filterklasse, type filtermedium, einddrukverlies.  

 

8.2  Batterijen 

8.2.1   Energiedrager voor de verwarming van de lucht 

8.2.1.1. EIS: Gezien het lage productierendement vandaag in elektriciteitscentrales, moet het 
gebruik van elektrische batterijen beperkt worden tot decentrale of in de tijd begrensde 
aanvullingen met een verbruik (geraamd met een dynamisch simulatieprogramma) dat als 
volkomen onbeduidend beschouwd wordt (door de sterke isolatie van de wanden en/of de 
hoge interne warmtetoevoer), namelijk kleiner dan 10 kWu/m²/jaar. Onder "m²" wordt de 
bruto totale oppervlakte van het verwarmde gebouw verstaan. Anderzijds moet de 
elektriciteit in een warmtepomp opgewaardeerd kunnen worden voor de terugwinning van 
energie, bijvoorbeeld op de afvoerlucht. 

 
 Besteed bijzondere aandacht aan de elektrische verwarmingsbatterijen waarmee de eindunits 

uitgerust worden. In veel gevallen wordt de interne warmtetoevoer bij de dimensionering 
overschat. Men gaat ervan uit dat de aanvullende verwarming verwaarloosbaar zal zijn en dat 
het gebruik van elektrische batterijen verantwoord kan zijn. De praktijk toont aan dat het 
werkelijke verbruik vaak groter is. 

 

8.2.2  Hydraulische aansluiting van de verwarmingsbatterijen 

8.2.2.1. EIS: Bij gebruik van een condensatieketel voor de warmteproductie mogen de 
warmwaterbatterijen niet geregeld worden door middel van een 3-wegse kraan die als 
mengkraan werkt. Alleen het gebruik van een 2-wegse kraan of 3-wegse mengkraan is 
toegestaan. 

 
 Een mengkraan vormt een bypass die het warme water rechtstreeks naar de condensor kan 

doen teruglopen en zo de prestaties kan aantasten. 
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8.2.3  Bypass van de batterijen 

8.2.3.1. ADVIES: Als de groep gebruikt wordt om ‘s nachts het gebouw met buitenlucht te verversen 
(zie punt 8.7.6.) moeten de batterijen van de groep overbrugd wordt. 

8.2.4  Dimensionering 

8.2.4.1. ADVIES: Het drukverlies aan de luchtzijde van de batterijen moet maximaal beperkt 
worden. Er wordt aangeraden om de categorie "kleine drukverliezen" van de volgende 
tabellen na te streven (uittreksel uit de norm EN 13779 voor warmtebatterijen): 

 
Maximale drukverliezen 

Onderdeel Kleine drukverliezen 
[Pa] 

Middelgrote 
drukverliezen [Pa] 

Grote drukverliezen 
[Pa] 

Warmtebatterij 40 80 120 
Koudebatterij 100 140 180 

 
 

Een warmte- of koudebatterij wordt gekozen om de drukverliezen aan de "luchtzijde" tot een 
minimum te beperken; het verbruik van de ventilator zal namelijk altijd een stuk groter zijn 
dan het verbruik van de pomp die het warm of koud water doet rondstromen.  

Vuistregel: de frontale doorgangssnelheid van de lucht in de wisselaars moet binnen het bereik 
van 2 tot 3,5 m/s blijven. 

 
8.2.4.2. EIS: Als de retour van een warmtebatterij op de condensorkring van een condensatieketel 

aangesloten wordt, moet de batterij gedimensioneerd worden voor een 
watertemperatuurregime van 60 °C/40 °C. In andere gevallen moet de warmtebatterij 
gedimensioneerd worden voor een watertemperatuurregime van 80 °C/60 °C of hoger, 
zodat de drukverliezen aan de "luchtzijde" van de batterij beperkt worden. 

 
Een groter dimensioneringsregime van de batterij resulteert in minder drukverliezen aan de 
luchtzijde (de drukverliezen verdubbelen als gevolg van een toename van het aantal rijen en/of 
een vermindering van de afstand tussen de ribben). 

Het grotere rendement van de condensatieketel dankzij een retour van het water op maximum 
40 °C compenseert echter ruimschoots deze verliezen. De meerkosten van de voor 60 °C/40 °C 
gedimensioneerde batterij (30% duurder dan voor regime van 80 °C/60 °C) worden in 1 tot 6 
jaar terugverdiend, rekening houdend met de toename van het elektrisch verbruik van de 
ventilator.  

Merk op dat de categorieën "kleine drukverliezen" of "middelgrote drukverliezen" moeilijk te 
bereiken zijn met batterijen die gedimensioneerd zijn voor 60°/40°. 

8.3  Bevochtiging 

8.3.1  Algemeen 

8.3.1.1. EIS: De aangevoerde hygiënische lucht in lokalen waar veel vocht ontwikkeld wordt 
(restaurants, cafetaria...) of lokalen die slechts bij gelegenheid gebruikt worden 
(archiefruimtes...), mag niet worden bevochtigd. 

 
 De bevochtiging is niet nodig (de investering erin bijgevolg ook niet...) en dreigt bovendien te 

werken terwijl de ruimtes niet gebruikt worden (bijvoorbeeld overdag in een cafetaria). Dit 
betekent dat deze lokalen een eigen luchtbehandelingsgroep moeten hebben die onafhankelijk 
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werkt van de lokalen die een bevochtiging aanvragen, of dat de te bevochtigen lokalen over 
een decentrale bevochtiging op hun leiding moeten beschikken. 

 

8.3.2  Dimensionering 

8.3.2.2. EIS: De bevochtiger moet worden gedimensioneerd op basis van de volgende buiten- en 
binnenomstandigheden: 

 
 Temperatuur Relatieve vochtigheid 

Buitenomstandigheden Basistemperatuur volgens de 
norm NBN B62-003 

90% 

Binnenomstandigheden 
(lokalen zonder strikt 

behoud van de 
omgevingsvoorwaarden) 

Binnentemperatuur volgens de 
norm NBN B62-003 

40% 

 
In lokalen waar normaal geklede personen weinig of zeer lichte lichamelijke activiteiten 
uitvoeren, zoals kantoren, raadt de norm NBN B62-003 aan om de installaties te 
dimensioneren voor een binnentemperatuur van 20 °C. 
 

8.3.3  Keuze van de technologie 

8.3.3.1. ADVIES: Gezien het lage productierendement vandaag in elektriciteitscentrales, moet het 
gebruik van elektrische stoombevochtigers beperkt worden tot toepassingen met een klein 
debiet of een nood aan een zeer strenge luchtkwaliteit. 

 
Er wordt daarbij elektrische energie verbruikt door het Joule-effect, tegen dagtarief, en het 
gaat dan ook om dure energie met een slecht rendement. 

 
8.3.3.2. ADVIES: De watertoevoer van het bevochtigingssysteem moet met een debietmeter 

uitgerust worden. 
 

Het waterverbruik van een bevochtiger is gelijk aan 10 .. 15 m³ water per jaar voor een 
ventilatiedebiet van 1000 m³/u. Bij dit waterverbruik moeten nog de energiekosten voor de 
bevochtiging (25% van het verbruik voor de verwarming van de lucht), de kosten om het water 
te verzachten, het gedeconcentreerde water enz. geteld worden. Deze hoge kosten verklaren in 
ruime mate waarom de werking van de bevochtiging op de voet moet worden gevolgd. 

8.4  Isolatie 

8.4.1. EIS: De wanden van de luchtbehandelingsgroepen moeten worden geïsoleerd. De volgens 
de norm NBN EN 1886 bepaalde isolatieklasse van de kast moet ten minste gelijk zijn aan: 

 
Type luchtbehandelingskast Minimale isolatieklasse 

volgens NBN EN 1886 
Minimale 

warmtegeleiding U 
[W/m²K] 

Dakunit T2 0,5 < U <= 1 
Andere groepen T4 1,4 < U <= 2 

 
Deze eisen moeten indien nodig verstrengd worden om het risico te vermijden dat er op de 
buitenwand van de kast (bij kasten die met een koudebatterij en een waterbevochtiger 
uitgerust zijn) en op de binnenwand (bij kasten die met een stoombevochtiger uitgerust zijn) 
condensatie optreedt. 
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8.4.2. EIS: De thermische overbruggingsklasse van de luchtbehandelingskast moet zo klein 
mogelijk zijn en mag de klasse TB3 niet overschrijden, wat betekent dat de thermische 
overbruggingsfactor kb van het omhulsel van de luchtbehandelingskast, zoals bepaald 
volgens de norm NBN EN 1886, niet kleiner mag zijn dan 0,6. 

 

8.5  Dichtheid 

8.5.1. EIS: De dichtheid van de luchtbehandelingskasten moet ten minste aan de volgende 
dichtheidsklassen van de norm NBN EN 1886 beantwoorden: 

 
Klasse A Voor ventilatiekasten. 
Klasse B Voor klimaatregelingskasten en voor dakcentrales. 

 
8.5.2. ADVIES: De naleving van deze dichtheidsniveaus moet op de werf gecontroleerd worden 

volgens de voorschriften van de normen EN 1886, en gestaafd door middel van een 
keuringsrapport dat aan deze norm voldoet. 

 
Deze eisen overheersen de eisen van de norm prEN13779 

 

8.6  Warmteterugwinningssysteem 

8.6.1. ADVIES: Als de luchtbehandeling een bevochtiging omvat en als de aan de luchtkwaliteit 
gestelde eisen een klein risico toelaten op de verontreiniging van de verse lucht door de 
afvoerlucht, wordt er voorrang gegeven aan het gebruik van warmteterugwinningssystemen 
van het "regeneratieve" type (statische of draaiende regeneratoren). 

 
 Met deze warmteterugwinningssystemen (wielen, regeneratoren met klep...) is het mogelijk om 

vocht terug te winnen (50 .. 90%). Zodoende dalen de kosten voor de bevochtiging (investering 
in de bevochtiger en uitbating). 

 
8.6.2. ADVIES: Het gekozen type warmteterugwinningssysteem moet worden bepaald op basis 

van het resultaat van een vergelijkende technisch-economische studie van de verschillende 
mogelijke systemen, die door de ontwerper opgesteld moet worden voor een standaard 
jaar. 
Deze vergelijkende studie moet rekening houden met: 
- de plaatsing van de uitblaas- en afvoerkokers; 
- het toegestane risico op contaminatie tussen de verse lucht en de gebruikte lucht; 
- het terugwinningsrendement op het vlak van temperatuur en vochtigheid. Het beoogde 

rendement moet volgens de norm EN 308 bepaald worden en moet voor het werkelijk 
geïnstalleerde materiaal gelden; 

- de regelwijze van de terugwinning; 
- het vorstrisico aan de kant van de afvoerlucht en de toegepaste ontdooimodus; 
- de mogelijkheid om het vermogen van de warmte-, koude- en vochtproductie te 

verminderen en het vermogen van de warmte- en koudebatterijen te verkleinen. Deze 
mogelijkheid is afhankelijk van het rendement van het terugwinningssysteem en van zijn 
regelwijze (modulerende regeling of alles of niets regeling), en van de snelheidsregeling 
van de ventilator; 

- het bijkomende drukverlies van het terugwinningssysteem en van het daaruit 
voortvloeiende elektriciteitsverbruik; 

- de door het warmteterugwinningsysteem ingenomen plaats en de bijkomende investering 
die ervoor nodig is; 

- de kosten van het warmteterugwinningssysteem. 
 
8.6.3. ADVIES: De regeling van het warmteterugwinningssysteem (bypass, recyclage, 

snelheidsregeling...) moet bij voorkeur van het modulerende type zijn. Ze moet rekening 
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houden met het toegestane risico op contaminatie van de gestuwde lucht door de gebruikte 
lucht, en moet ook rekening houden met de mogelijkheid tot free-cooling afhankelijk van de 
binnen- en buitentemperatuur (in overeenstemming met artikel 3.2.1.) en het eventuele 
vorstrisico aan de kant van de afvoerlucht. 
De regeling van de terugwinning moet bij voorkeur met een snelheidsregeling van de 
ventilator gecombineerd worden (ventilator met 2 snelheden of ventilator met veranderlijke 
snelheid). 

 
In de winter, als de buitentemperatuur onder het nulpunt daalt, wordt het 
terugwinningssysteem aan vorstgevaar blootgesteld aan de kant van de afvoerlucht (tenzij het 
om terugwinningssystemen met accumulatie gaat). De terugwinning moet dan ook verminderd 
worden. Als deze regeling met een ‘alles of niets’ regeling plaatsvindt, is het niet mogelijk om 
de grootte van de andere verwarmingsinstallaties te verkleinen rekening houdend met de 
prestaties van het terugwinningssysteem. Als de terugwinningsgraad bijvoorbeeld verminderd 
wordt tijdens korte ontdooiperiodes en het luchtdebiet dienovereenkomstig verkleind wordt, 
kan een vermindering van de grootte van de verwarmingsbatterij en de ketel overwogen 
worden om rekening te houden met het terugwinningssysteem. Dat zal tot een beter rendement 
van het systeem leiden. 
 
Zo ook is het interessant om de warmteterugwinning te verminderen om optimaal van free-
cooling te kunnen genieten wanneer er koelingsbehoeften optreden bij tamelijk frisse 
buitentemperaturen. Als men het vermogen van de verwarmingsbatterijen wil verkleinen of 
zelfs opheffen, mag de terugwinning niet louter uitgeschakeld worden afhankelijk van de 
buitentemperatuur. Want als dat gebeurt, dreigt de verse lucht, die met een te lage 
temperatuur uitgeblazen wordt, een gebrek aan comfort te veroorzaken en het gebruik van een 
verwarmingsbatterij te noodzaken. De regeling moet dus een modulerende regeling zijn, 
waarmee de mogelijke terugwinningsperiode vergroot kan worden zonder een 
naverwarmingsbatterij te gebruiken. 

 

8.7 Regeling van de luchtbehandelingsgroep 

8.7.1. EIS: Algemene regels opdat er geen energie vernietigd zou worden: Voordat de lucht 
uiteindelijk uitgestoten wordt in het lokaal, en nadat hij afgekoeld is, mag hij niet opgewarmd 
worden door een systeem dat energie verbruikt. 

 
Voorbeeld 1:  
Als de verseluchttemperatuur wegens de behoefte aan ontvochtiging van de omgeving zeer 
sterk verlaagd moet worden (om bijvoorbeeld het risico op condensatie op koelbalken of –
plafonds met een lage temperatuur te vermijden), moet een alternatief gevonden worden 
voor de naverwarming van deze lucht met thermische energie, die een bijkomend verbruik 
veroorzaakt.  
Voorbeeld: 
- door de plaatsing en de grote inductie van de luchtopeningen kan de lucht uitgeblazen 

worden zonder de lucht na te verwarmen,  
- door een naverwarming te voorzien op basis van de warmteterugwinning aan de 

condensor van de koelmachine, 
- door een naverwarming te voorzien op basis van de warmteterugwinning uit de 

afvoerlucht,  
- of gelijk welke andere methode. 

 
Zo kan bijvoorbeeld een verhoging van de temperatuur van de koelplafonds dit probleem 
oplossen als de belastingen gelijktijdig strikter beheerd worden. 
 

Voorbeeld 2:  
Koelsysteem met lucht: zie punt 3.1.2 
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8.7.2. EIS: Indien een verwarmingsbatterij en een koelbatterij in cascade bediend worden 
afhankelijk van dezelfde omgevingsregelsensor, moet er een dode zone van ten minste 2 
graden bestaan tussen de inschakeling van de verwarming en de inschakeling van de 
koeling (advies: 3 graden). 

  
Afwijking op de algemene regel: de twee bovenstaande maatregelen zijn niet van 
toepassing op lokalen waar de instelwaarden voor de temperatuur en vochtigheid strikt 
nageleefd moeten worden (clean rooms of operatiezalen bijvoorbeeld). 

 
8.7.3. EIS: Als de groep uitgerust wordt met een bevochtiger van het adiabatische type 

("luchtwasser"), geldt het volgende: 
- De voorverwarmingsbatterij moet door een regelaar bediend worden afhankelijk 

van de relatieve vochtigheid van de retourlucht of omgevingslucht, zonder dat de 
vochtigheid van de gestuwde lucht echter een grenswaarde overschrijdt.  

- De naverwarmingsbatterij moet bediend worden afhankelijk van de 
luchtaanvoertemperatuur, de omgevingstemperatuur of de retourtemperatuur. 

- De koelbatterij moet eveneens bediend worden afhankelijk van de 
luchtaanvoertemperatuur, de omgevingstemperatuur of de retourtemperatuur. 

 Deze laatste bepaling zal niet van toepassing zijn als de verseluchttemperatuur 
wegens de behoefte aan ontvochtiging van de omgeving zeer sterk verlaagd moet 
worden (om bijvoorbeeld het risico op condensatie op koelbalken of –plafonds met 
een lage temperatuur te vermijden) en als de naverwarming resulteert uit een 
warmteterugwinning (zie punt 8.7.1). 

 
 Deze eis houdt in dat de werking van de koelbatterij niet geregeld mag worden door middel 

van een dauwpuntinstelling, want dat veroorzaakt risico’s voor de gelijktijdige werking van 
de koel- en naverwarmingsbatterij als een gelijktijdige voeding van de warmte- en 
koudegroep toegestaan is. 

 
8.7.4. EIS: De werking van de bevochtiger moet worden gestuurd door een vochtigheidssensor 
die in de omgeving of in de gemeenschappelijke luchtafzuigkoker geplaatst wordt. Deze besturing 
moet een alles of niets besturing, modulerende besturing of meertrapsbesturing zijn, afhankelijk van 
het type bevochtiger.  
 

Als de temperatuur van de afvoerlucht groter dreigt te zijn dan de omgevingstemperatuur 
(als de afvoer bijvoorbeeld doorheen de armaturen plaatsvindt), wordt de meting van de 
vochtigheid in de afzuigkoker afgeraden. 

 
De instelwaarde van de vochtigheid moet maximaal verlaagd worden. Voor een 
omgevingstemperatuur van 20 °C wordt een waarde van 40% aangeraden. 
 

8.7.5. EIS: In overeenstemming met paragraaf 1.3.1.1. moet iedere luchtbehandelingsgroep 
automatisch uitgeschakeld kunnen worden afhankelijk van het gebruiksrooster van het 
gebouw. De bedieningen van de luchtaanvoer- en afvoergroepen moeten op elkaar 
afgestemd worden. In het bijzonder moeten de bevochtiging en de verseluchttoevoer 
automatisch uitgeschakeld kunnen worden in periodes dat de lokalen niet gebruikt worden, 
inclusief in periodes dat het gebouw opnieuw op temperatuur gebracht wordt. De 
uitschakeling van de luchtaanvoerventilator moet worden vertraagd ten opzichte van de 
uitschakeling van de bevochtiger, zodat er geen vochtaccumulatie veroorzaakt wordt in het 
verdeelnet. 

 
8.7.6. EIS: Met het oog op de ventilatie van het gebouw moeten de ventilatoren met de regeling 

herstart kunnen worden in periodes dat het gebouw niet gebruikt wordt. In dat geval moeten 
de warmte- en koudebatterijen en de bevochtiging uitgeschakeld worden. De inschakeling 
van de ventilatoren en de volledige opening van de aanzuigkleppen van de verse lucht 
moeten bediend worden afhankelijk van de binnentemperatuur en buitentemperatuur.  

 
Zo moet de inschakeling bijvoorbeeld vanaf middernacht plaatsvinden als de 
binnentemperatuur groter is dan 23 °C en als de buitentemperatuur ten minste 6 °C lager is 



  Bestek voor het studiebureau 
 HVAC-installatie versie juni 2004- pg.67 

dan de binnentemperatuur. De uitschakeling moet vervolgens plaatsvinden als de temperatuur 
opnieuw onder 21° gedaald is, en ten minste één uur voordat de gebruikers aankomen. 
We herinneren eraan dat ook de eindunits (ventilo-convectoren) op dat ogenblik uitgeschakeld 
moeten worden, net als de circulatiepompen van het koude water. 

 
8.7.7. EIS: Als de koeling bestemd is om een precieze vochtigheidsgraad in stand te houden (in 

een computercentrale bijvoorbeeld), moet de regeling van de koelbatterij de ontvochtiging 
van de lucht zoveel mogelijk beperken, bijvoorbeeld via een ijswatertemperatuur die aan de 
werkelijke behoeften van het lokaal aangepast is. (zie ook 4.1.1.1 en 6.2.3). 

 
 

9 Luchtverdeling 

9.1  Verdeelkanalen 

9.1.1  Kanaaltype 

9.1.1.1. ADVIES: Als de afmetingen het toelaten, is het aan te raden om voor de verdeling 
cirkelvormige kanalen met dubbele dichtingen te gebruiken op de aansluitingen, om op die 
manier het risico op lekken te vermijden en drukverliezen te beperken.  

 
 Bij de overgang van een cirkelvormig kanaal naar een rechthoekig kanaal waarvan de 

verhouding van de zijden gelijk is aan 4, stijgt het drukverlies met ongeveer 30 %. 

Bovendien kunnen met cirkelvormige kanalen de eisen inzake dichtheid nageleefd worden 
zonder dat een aanvullende afdichting voorzien hoeft te worden. Dat resulteert in minder 
arbeidskosten.  

 
9.1.1.2. ADVIES: Indien kanalen met een rechthoekige doorsnede gekozen worden, moet de 

verhouding tussen de breedte/hoogte zo dicht mogelijk bij de waarde 1 liggen. 
 

 Hoe groter de verhouding tussen de breedte/hoogte van de rechthoekig kanaal, hoe nadeliger 
voor de drukverliezen. Een verhouding groter dan 5:1 moet absoluut vermeden worden. 

9.1.2  Tracé van de kringen en kanalen 

9.1.2.1. ADVIES: Het verdeelnet moet zodanig getekend worden dat de afstand tussen de ventilator 
en de verste luchtopening zo klein mogelijk is.  

 
9.1.2.2. ADVIES: Bij de studie om het tracé van de leidingen te bepalen, moet er rekening 

gehouden worden met de verplichtingen betreffende de eventuele aanwezigheid van een 
warmteterugwinningssysteem op de afvoerlucht.  

 
9.1.2.3. ADVIES: Plotselinge veranderingen van richting of doorsnede moeten worden vermeden. 

Indien nodig moet er gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld convergerende of 
divergerende verbindingsstukken of verbindingsstukken met directionele ribben. 

 
9.1.2.4. EIS: Iedere hoofdaftakking van het verdeelnet moet uitgerust worden met een bereikbare 

rechte sectie, waarvan de lengte groot genoeg is om de uitvoering van een debietmeting 
mogelijk te maken op een minimale afstand "a" van (3 U / 4 A) meter stroomafwaarts van 
een storing, en waarbij: 
- a = afstand tussen de meetsectie en de storing stroomopwaarts, 



  Bestek voor het studiebureau 
 HVAC-installatie versie juni 2004- pg.68 

- U = de omtrek van het kanaal, 
- A = de doorsnede van het kanaal 

 
Deze afstand vloeit voort uit de norm NBN EN 12599. Hij stemt overeen met een afstand "a" 
die geen buitengewoon groot aantal meetpunten vereist op de sectie en waarbij tegelijk een 
correcte meetonzekerheid behouden blijft. 

9.1.3  Dimensionering 

9.1.3.1. EIS: Het drukverlies in rechtlijnige kanaalstukken mag niet groter zijn dan 1 Pa/m en de 
snelheid mag niet groter zijn dan 7 m/s. 
Deze waarde geldt ook voor de maximale snelheden van netten met een veranderlijk 
luchtvolume, rekening houdend met de gelijktijdigheidsfactoren, zodat de energiebesparing 
als gevolg van de modulatie van de luchtdebieten niet ongedaan gemaakt wordt door een 
vermindering van de kanaaldoorsneden. 

 
9.1.3.2. ADVIES: Het drukverlies in rechtlijnige kanaalstukken mag niet groter zijn dan 0,5 Pa/m. 
 

 De meerkosten voor het verschil tussen het niveau "eis" en "advies" (alleen de kosten voor de 
kanalen) worden in ongeveer 6 jaar terugverdiend. 

 
9.1.3.3. ADVIES: Het drukverlies van de installaties die deel uitmaken van de luchtverdeling, moet 

maximaal beperkt worden. Er wordt aangeraden om de categorie "kleine drukverliezen" van 
de onderstaande tabellen na te streven: 

 
Maximale drukverliezen: luchtaanvoernet 

Onderdeel Kleine 
drukverliezen [Pa] 

Middelgrote 
drukverliezen [Pa] 

Grote 
drukverliezen [Pa]

Kanalen 100 200 300 
Warmtebatterij 40 80 120 
Koudebatterij 100 140 180 

 Geluiddemper 30 50 80 
Luchtaanvoeropening 30 50 100 

Inlaatopening voor 
buitenlucht 20 50 70 

 
Maximale drukverliezen: luchtafvoernet 

Onderdeel Kleine 
drukverliezen [Pa] 

Middelgrote 
drukverliezen [Pa] 

Grote 
drukverliezen [Pa]

Kanalen (inclusief 
luchtaanvoeropening) 100 200 300 

Buitenrooster 20 40 60 
 
 

9.1.4  Isolatie 

9.1.4.1. EIS: In overeenstemming met de norm NBN D30-041 moeten alle kanalen voor de verse 
lucht (vóór behandeling) en voor de gestuwde lucht (na behandeling) van thermische 
isolatie voorzien worden. 

 
 De isolatie van kanalen voor de verse lucht is nodig gezien het risico op condensatie op de 

buitenwanden van het kanaal; de isolatie van kanalen voor de gestuwde lucht is nodig om een 
grote afkoeling te vermijden van de lucht die getransporteerd wordt van de uitgang van de 
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groep naar het te verwarmen lokaal (vooral als het kanaal door niet-verwarmde lokalen 
loopt). 

 
9.1.4.2. EIS: Kanalen voor afgevoerde lucht die op een warmteterugwinningssysteem aangesloten 

worden, alsook kanalen voor recirculatielucht moeten geïsoleerd worden als ze door niet-
behandelde lokalen lopen of als ze zich in een schacht bevinden die in contact staat met de 
buitenlucht. 

 
9.1.4.3. EIS: In overeenstemming met de norm NBN D30-041 moet de thermische isolatie van de 

kanalen een minimale thermische weerstand hebben van: 
 

 Kanaaltype Minimale thermische 
weerstand [m²K/W] 

Laagdikte minerale 
wol bij benadering 

[cm] 
Kanalen voor gestuwde lucht, 
afvoerlucht en recirculatielucht die aan 
externe invloeden blootgesteld worden 
of die zich in niet-verwarmde ruimtes 
bevinden waar de temperatuur kan 
dalen onder 10 °C. 

1,5 6 

Kanalen voor gestuwde lucht, 
afvoerlucht en recirculatielucht die niet 
aan externe invloeden blootgesteld 
worden 

0,65 2,6 

Kanalen voor verse lucht (om 
condensatie te vermijden) 

0,5 2 

 
 
9.1.4.4. EIS: Het isoleren van de kanalen langs de binnenkant is niet toegestaan. 
 

 Langs binnen geïsoleerde kanalen hebben een ruwheid die 1,5 tot 2 groter is dan kanalen van 
gegalvaniseerd staal, wat tot grotere drukverliezen leidt. Een beschermende overlapping is 
geen voldoende garantie dat de vezels zich niet zullen verplaatsen (scheuren tijdens de 
plaatsing, veroudering...) en de kanalen kunnen niet gereinigd worden. 

 
9.1.4.5. EIS: De thermische isolatie van minerale wol waarmee de kanalen van de verse of 

gestuwde lucht geïsoleerd worden van de koude of afgekoelde lucht, moet met aluminium 
folie en met een versterkingsnet omgeven worden. Deze bekleding moet een diffusiedikte 
µd van 1312 m hebben. Alle voegen moet volkomen vochtdicht gemaakt worden door 
middel van een zelfklevende aluminium strook van ten minste 50 mm breed. 

 
Op basis van de norm NBN D30-041. 

 

  



  Bestek voor het studiebureau 
 HVAC-installatie versie juni 2004- pg.70 

9.1.5 Dichtheid 

9.1.5.1. EIS: De dichtheid van de luchtverdelingsnetten moet ten minste aan de volgende 
dichtheidsklassen volgens de normen NBN EN 12237 (cirkelvormige kanalen van 
staalplaat) en prEN 1507 (rechthoekige kanalen van staalplaat) beantwoorden: 

 
Klasse A - voor zichtbare kanalen die zich bevinden in de lokalen die ze bedienen en 

waarvoor het relatieve drukverschil met de omgeving niet groter is dan 150 
Pa. 

Klasse B - voor kanalen die niet zich bevinden in de lokalen die ze bedienen, voor 
niet-zichtbare kanalen en voor kanalen waarvoor het relatieve drukverschil 
met de omgeving groter is dan 150 Pa. 

- voor alle afvoerkanalen die aan een overdruk binnen het gebouw 
blootgesteld kunnen worden, met uitzondering van de technische lokalen 

Klasse C - geval per geval te onderzoeken. Bijvoorbeeld als de druk in het kanaal 
uitzonderlijk groot is en als de ondichtheden gevolgen kunnen hebben 
voor de kwaliteit van de omgevingslucht, voor het behoud van strikte 
omgevingsdrukvoorwaarden of op de werking van het ventilatiesysteem. 

 
De naleving van deze dichtheidsniveaus moet op de werf worden gecontroleerd volgens de 
voorschriften van de normen EN 12237 en prEN 1507, en gestaafd door middel van een 
keuringsrapport dat aan deze norm voldoet. In het geval van cirkelvormige kanalen met 
verbindingsstukken die van dichtingen voorzien zijn, is een gewone visuele controle echter 
voldoende. 
 

Door reeds vanaf het begin van de werken een kanaalstuk aan een test te onderwerpen, kan 
een algemene uitbreiding van een uitvoeringsfout vermeden worden. 

 

9.2  Ventilatoren 

9.2.1  Ventilatortype  

9.2.1.1. EIS: Centrifugale ventilatoren met naar voren gebogen ventilatorschoepen worden enkel 
toegestaan voor luchtdebieten kleiner dan 3000 m³/u en voor een totale druk kleiner dan 
600 Pa. Deze eis is niet van toepassing op rookafvoerventilatoren die slechts af en toe 
moeten werken. 

 
Ventilatoren met naar achter gebogen schoepen hebben een veel groter rendement dan 
ventilatoren met naar voren gebogen schoepen.  
 
Een berekend voorbeeld op basis van 2 ventilatoren (luchtaanvoer/luchtafvoer) die 4320 m³/u 
transporteren onder 1500 Pa (1000 voor de luchtaanvoer en 500 voor de luchtafvoer) toont 
aan dat de meerkost van 225 €/ventilator met naar achter gebogen schoepen (rend. = 84%, gl. 
rend. = 64%) t.o.v. een ventilator met naar voren gebogen schoepen (rend. = 67%, gl. rend. = 
51%) in 2,6 jaar terugverdiend wordt door de bereikte besparingen (170 €/jaar), er daarbij 
van uitgaand dat de installatie slechts 2600 u/jaar werkt, dat een gedeelte van de verbruikte 
elektriciteit in de vorm van warmte teruggewonnen wordt in de te verwarmen verse lucht en 
dat de lucht enkel opgewarmd wordt (de winst zou nog sneller bereikt kunnen worden als de 
lucht in de zomer afgekoeld wordt). 
 
Ander voorbeeld: een voorbeeld op basis van 2 ventilatoren (luchtaanvoer/luchtafvoer) die 
3.000 m³/u transporteren onder 600 Pa toont aan dat de meerkost van 157 €/ventilator met 
naar achter gebogen schoepen (rend. = 73%, gl. rend. = 51%) t.o.v. een ventilator met naar 
voren gebogen schoepen (rend. = 61%, gl. rend. = 43%) in 3,7 jaar terugverdiend wordt door 
de bereikte besparingen (43 €/jaar), er daarbij van uitgaand dat de installatie slechts 2600 
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u/jaar werkt, dat een gedeelte van de verbruikte elektriciteit in de vorm van warmte 
teruggewonnen wordt in de te verwarmen verse lucht en dat de lucht enkel opgewarmd wordt 
(de winst zou nog sneller bereikt kunnen worden als de lucht in de zomer afgekoeld wordt). 

 
9.2.1.2 ADVIES: De dynamische druk van de ventilator mag in het werkingspunt niet groter zijn dan 

de volgende waarden: 
 

 Ventilatortype  Max. dynamische druk (% van de totale 
te leveren druk) 

Centrifugale ventilator met naar voren 
gebogen schoepen 

20 % 

Centrifugale ventilator met naar achter 
gebogen schoepen 

10 % 

 
9.2.1.3. EIS: Ventilatoren die de lucht rechtstreeks naar buiten uitstoten, zoals schroefventilatoren 

van het muurtype en dakventilatoren, moeten uitgerust worden met een systeem dat 
automatisch de luchtinlaat of –afvoer uit het gebouw verhindert bij de uitschakeling van het 
toestel. 

 
9.2.1.4. ADVIES: Bij de keuze van de ventilator moet de installateur een variante voorstellen op 

basis van een direct aangedreven ventilator met snelheidsregeling in plaats van een 
ventilator met riemaandrijving. De offerte moet een technisch-economische vergelijking van 
de opgenomen elektrische vermogens bevatten. 

 
Zodoende kunnen overbrengingsverliezen vermeden worden, die variëren van 2 tot 13%.  

9.2.2  Rendement 

De centrifugale ventilator moet een minimaal ventilatierendement (verhouding tussen het 
aan de lucht geleverde nuttige vermogen en het op de ventilatoras overgebrachte 
vermogen) hebben van: 

 
Debiet Q [m³/u]  Rendement 

 EIS 
Rendement ADVIES  

Q > 20.000 80 % 82 % 
20.000 > Q > 10.000 78 % 80 % 
10.000 > Q > 6.000 75 % 77 % 
6.000 > Q > 3.000 70 % 72 % 

Q < 3.000 60 % 60 % 
 

 
Deze rendementen moeten bereikt worden in het werkingspunt. 
Voor ventilatoren met een veranderlijk debiet moeten deze prestaties gecontroleerd worden 
voor twee werkingspunten: voor het maximale debiet en voor 60% van het debiet. 
Voor ventilatoren waarvan de luchtkring met een filter uitgerust is, moeten alle 
werkingspunten gecontroleerd worden, van de schone filter tot de vuile filter. 

 
 

9.2.3  Installatie 

9.2.3.1. EIS: De verbinding tussen de uitgang van de ventilator en een verdeelnet mag geen 
plotselinge verandering van doorsnede tot gevolg hebben. De doorsnede van het 
aangesloten net moet gelijk zijn aan 87,5 % tot 107,5 % van de uitgangsdoorsnede van de 
ventilator en de hoek van het verbindingsstuk mag niet groter zijn dan 15° voor een 
convergerend verbindingsstuk, en 7° voor een divergerend verbindingsstuk.  
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Het eventueel benodigde verloopstuk evenals iedere verandering van richting moet op een 
afstand van de ventilator geplaatst worden die groter is dan twee maal de diameter van het 
ventilatorwiel. 

 

 

107,5 %
van B 

 
 
9.2.3.2. EIS: De soepele moffen die gebruikt worden om de ventilator met het verdeelnet te 

verbinden, mogen niet samengedrukt of gedecentreerd gemonteerd worden. 
 

 

  

Iedere verandering van doorsnede of richting zorgt voor een plaatselijk drukverlies. Als 
bovendien een plotselinge verandering van doorsnede optreedt aan de uitgang van de 
ventilator, zal de beschikbare dynamische druk aan de uitgang (afhankelijk van de snelheid 
van het medium) volledig verloren gaan en niet in een statische druk omgezet worden, gelet op 
de ontbrekende contractie van de luchtkanalen. Dit dynamisch drukverlies vormt een 
bijkomend drukverlies van de kast. 

 
9.2.3.3. EIS: Als de luchtaanzuigopening van een ventilator zich langs een vlakke wand bevindt 

(wand van een luchtbehandelingskast), moet de afstand tot de wand ten minste gelijk zijn 
aan de diameter van de aanzuigopening. 

 
9.2.3.4. ADVIES: In het geval van een riemoverbrenging worden er ten minste 2 riemen gebruikt per 

bediening. De werking wordt daarbij verzekerd door (n-1) riemen. Men moet er echter op 
toezien dat het aantal riemen n maximaal beperkt wordt en er moet voorrang gegeven 
worden aan riemschijven met een grote diameter, omdat die het grootste 
overbrengingsrendement garanderen. 

 
Een grote diameter zorgt voor een groot wrijvingsoppervlak van de riem en verkleint op die 
manier het sliprisico. 

9.2.4 Regeling 

9.2.4.1. EIS: Als het regelsysteem van de luchtbehandelingsinstallatie het luchtdebiet regelt dat door 
de ventilator verplaatst wordt, moet deze regeling bij voorkeur plaatsvinden door een beheer 
van de draaisnelheid van de ventilator (continu of trapsgewijs). Het gebruik van 
voorrotatieschoepen voor centrifugale ventilatoren of het beheer van de bladhoek van de 
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schoepen voor schroefventilatoren is eveneens toegestaan. De regeling door het smoren of 
bypassen is niet toegestaan. 

 

9.3  Bedieningskleppen 

9.3.1. EIS: De gebruikte isoleerkleppen (van het "alles of niets" type) moeten zodanig gebouwd 
zijn dat ze een minimaal drukverlies garanderen bij een volledige opening, en daarnaast ook 
een optimale verdeling van de luchtstroom over de onderdelen stroomafwaarts van de klep. 

 
9.3.2. EIS: De servomotoren van de bedieningskleppen moeten uitgerust worden met een 

standopname, waarmee de werking van de regeling onafgebroken gecontroleerd kan 
worden. Desgevallend moet deze informatie gecontroleerd kunnen worden op het centrale 
beheersysteem. 

9.4 Verdeelopeningen 

9.4.1  Luchtaanvoeropeningen en eindunits 

 
9.4.1.1. EIS: Iedere luchtaanvoeropening moet uitgerust worden met een eenvoudig en doeltreffend 

systeem voor de regeling van het debiet. Dit systeem moet van dien aard zijn dat minimale 
wijzigingen veroorzaakt worden in de richting van de luchtstromen. Het dient na de plaatsing 
van de opening te worden ingesteld en vastgezet, maar het moet instelbaar blijven zodat de 
debieten van de verschillende openingen op elkaar afgestemd kunnen worden. De 
bedieningscomponenten moeten een duidelijke aanduiding van de richting en openings- en 
sluitingsgraad toelaten en moeten aan het personeel dat de instellingen uitvoert, de 
mogelijkheid bieden om gemakkelijk de stand van de regelcomponenten aan te duiden en 
ze in de gewenste stand vast te zetten. 

 
 
 
9.4.1.2. ADVIES: In een luchtverdelingsnet waarin openingen gesloten kunnen worden, bijvoorbeeld 

afhankelijk van het gebruik, moet een oplossing gevonden worden om het debiet te 
handhaven via de openingen die open blijven. Voorbeeld: plaatsing van zelfregelend orgaan 
op elke opening, snelheidsvariatie van de ventilator afhankelijk van de druk in het 
verdeelnet. 

 
Deze aanbeveling is bedoeld om automatisch een constant debiet in stand te houden in de open 
gebleven openingen. 
Voor kleine installaties of als de kans klein is dat de openingen gelijktijdig gesloten worden, 
kunnen dergelijke systemen vermeden worden door te controleren of de toename van de 
verschildruk aan de open gebleven openingen hun werking niet ontregelt en of het lekdebiet 
van de gesloten openingen voldoende klein is en geen hinderlijk gesuis veroorzaakt. 

 
9.4.1.3. EIS: Als de omgeving afgekoeld wordt door toestellen die onafhankelijk werken van het 

toevoernet van de hygiënische lucht (koeling door ventilo-convectoren, lokale 
koeltoestellen...), moeten de luchtopeningen zodanig gekozen worden dat de 
luchtaanvoertemperatuur maximaal verlaagd kan worden zonder een gebrek aan comfort te 
veroorzaken. De luchtaanvoertemperatuur moet zo laag mogelijk zijn, en ieder geval kleiner 
dan of gelijk aan 16 °C. De beheerder van de installatie moet op de hoogte gebracht worden 
van de maximale luchtaanvoertemperatuur die hij moet naleven. 

 
Door deze eis kan het ventilatievermogen van de buitenlucht optimaal benut worden tijdens het 
tussenseizoen en kunnen voorverwarmingsperiodes van de verse lucht tijdens het afkoelen van 
de omgeving beperkt worden. 
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Simulaties op een kantoorgebouw hebben aangetoond dat de totale thermische behoefte 
(warmte+koude) met 10% verminderd kan worden door de luchtaanvoertemperatuur te 
verlagen naar 16 °C in plaats van 21 °C tijdens koelperiodes. 

 
9.4.1.4. EIS: De ontwerper moet de schikking van de luchtingangen en –uitgangen van het lokaal en 

het type luchtopeningen zodanig kiezen dat de gebruikszone volledig en correct bestreken 
wordt door de luchtstroom.  

 
9.4.1.5. ADVIES: Het drukverlies van de luchtopeningen moet maximaal beperkt worden. Er wordt 

aangeraden om de categorie "kleine drukverliezen" van de onderstaande tabel na te 
streven: 

 
Maximale drukverliezen 

Onderdeel Kleine drukverliezen 
[Pa] 

Middelgrote 
drukverliezen [Pa] 

Grote drukverliezen 
[Pa] 

Luchtaanvoer-
opening 30 50 100 

 
 

Deze prestaties (uittreksel uit de norm pr EN 13779) staan tegelijk borg voor een kleine 
geluidshinder. 

 

9.4.2  Inlaat van verse lucht 

9.4.2.1. EIS: De verseluchtinlaat moet voorzien worden van een vlechtwerk met mazen dat de 
doorgang van bladeren, vogels, grote insecten enz. belet. Dit vlechtwerk moet bestaan uit 
stroken met een maximale dikte van 0,5 mm, die mazen met een zijde van maximum 5 mm 
vormen. 

 
 Deze eis is niet ongevaarlijk vanuit energetisch standpunt. Een vlechtwerk met ronde draden 

met een diameter van 1 mm veroorzaakt een vermogensverlies dat drie keer groter is dan bij 
een vlechtwerk dat uit draden van 0,5 mm bestaat. 

 
9.4.2.2. ADVIES: Het drukverlies van de inlaatopeningen voor buitenlucht (met inbegrip van 

jaloezieën en gaas) moet maximaal beperkt worden. Er wordt aangeraden om de categorie 
"kleine drukverliezen" van de volgende tabel na te streven (uittreksel uit de norm pr EN 
13779): 

 
 

Maximale drukverliezen 
Onderdeel Kleine 

drukverliezen [Pa] 
Middelgrote 

drukverliezen [Pa] 
Grote drukverliezen 

[Pa] 
Inlaatopening voor 

buitenlucht 20 50 70 
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9.5 Geluiddemper 

 
9.5.1. ADVIES: Het drukverlies van geluiddempers die deel uitmaken van de luchtverdeling, moet 

maximaal beperkt worden. Geluiddempers met een cirkelvormige doorsnede krijgen de 
voorkeur op geluiddempers met een rechthoekige doorsnede, en er wordt aangeraden om 
de categorie "kleine drukverliezen" van de volgende tabel (uittreksel uit de norm pr EN 
13779) na te streven: 

 
Maximale drukverliezen 

Onderdeel Kleine drukverliezen 
[Pa] 

Middelgrote 
drukverliezen [Pa] 

Grote drukverliezen 
[Pa] 

Geluiddemper 30 50 80 
 

10 Statische verwarmingslichamen 

10.1  Dimensionering 

10.1.1. EIS: De verwarmingslichamen moeten gedimensioneerd worden op basis van een 
maximale retourtemperatuur van 60 °C. 

 
Door met een lagere temperatuur te werken ter hoogte van de radiatoren is het mogelijk om de 
prestaties van condensatieketels te verbeteren. 
Voor radiatoren met een aansluiting met 2 leidingen bijvoorbeeld, is het minimaal vereiste 
temperatuurregime van het water 80°/60° in plaats van 90°/70°.  
Een grotere overdimensionering van de radiatoren (dimensionering voor 70°/50° 
bijvoorbeeld) zou wel nog meer condensatie in de hand werken maar vereist een extra 
investering die slechts moeilijk terugverdiend kan worden (een voor 70°/50° gedimensioneerde 
radiator is ongeveer 69% duurder dan een voor 90°/70° gedimensioneerde radiator). De 
dimensionering van de radiatoren voor 80°/60° is dan ook toereikend, temeer daar een 
traditionele berekening vaak al voor een overdimensionering zorgt en er geen rekening 
gehouden wordt met de interne en externe warmtetoevoer... 

10.2 Plaatsing 

10.2.1. EIS: Het is verboden een radiator te plaatsen vóór een buitenwand waarvan de thermische 
geleidingscoëfficiënt U groter is dan 1 W/m²K. 

 
Om de aanwezigheid van een radiator vóór een glaswand te vermijden. 

 
10.2.2. EIS: In een lokaal boven de grond of boven een onverwarmd lokaal mag er slechts 

vloerverwarming geïnstalleerd worden als de thermische weerstand van de wand tussen het 
verwarmingslichaam en de buitenkant (grond, lucht, onverwarmd lokaal...) groter is dan 2,86 
m²K/W. Onder de thermische weerstand van de wand wordt de som verstaan van de 
thermische weerstanden van alle lagen van de vloer onder de verwarmingsleidingen en van 
de overdrachtsweerstand van het buitenvlak van de vloer. Deze weerstand wordt 
gelijkgesteld aan: 

- 0,17 m²K/W naar niet-verwarmde lokalen, 
- 0,04 m²K/W naar de buitenlucht, 
- niet in rekening gebracht naar de grond. 

 
Met deze regel bedraagt het warmteverlies naar beneden van de vloerverwarming ongeveer 
8,9% van het totale afgegeven vermogen. 
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11 Meting van het brandstofverbruik van de installaties 

 
11.1. EIS: Als de behandelde oppervlakte groter is dan 400 m², moet een of meer componenten 

het mogelijk maken om de binnentemperatuur te meten van ten minste één typelokaal dat 
representatief is voor het betreffende gedeelte van het verdeelnet. 

 
11.2. EIS: Als de oppervlakte waarvan het klimaat geregeld wordt, groter is dan 400 m², moet een 

of meer componenten toelaten het elektriciteitsverbruik van de koeling op de voet te volgen. 
 
11.3. ADVIES: Als de installatie eventueel zones van een gebouw bedient die door verschillende 

eigenaars of huurders gebruikt worden, moet het mogelijk zijn om het thermische en 
elektrische verbruik van elk van deze zones te meten (voorbeeld: plaatsing van een meter 
voor thermische energie op het warme water en ijswater). 

 
Deze maatregel, die duur lijkt, wordt nochtans vaak toegepast in de woningbouw. Waarom ook 
niet in de tertiaire sector? 

 
11.4. ADVIES: Boven een koelvermogen van 150 kW moet de koudeproductiecentrale met de 

waterverdamper uitgerust worden met een systeem dat toelaat hun prestaties constant te 
meten: elektriciteitsmeter op de voeding van de machine en energiemeter tussen de ingang 
en uitgang van het ijswaternet.  

 
11.5. EIS: Op zijn minst moet er vanaf het begin plaats voorzien worden voor deze installaties 

(aanwezigheid van aansluitpunten op de vertrek-/retourkringen van de verdamper en een 
demonteerbaar gedeelte op de kring om een watermeter in te voegen), zodat ze naderhand 
gemakkelijk geïntegreerd kunnen worden door de firma die voor de uitbating instaat. 

 
Dit is een zeer nuttig instrument voor de uitbating, aangezien de beheerder in het 
onderhoudsbestek kan eisen dat de prestatiecoëfficiënt van de machine nageleefd wordt. Vanaf 
2006 zullen koelmachines overigens het voorwerp vormen van een beoordeling van hun 
prestaties tijdens de uitbating, overeenkomstig de nieuwe Europese richtlijn betreffende de 
Beoordeling van Energieprestaties. 
Met een dergelijk meetinstrument zal het bovendien mogelijk zijn om de evolutie van de 
belasting van het gebouw te volgen (afhankelijk van het klimaat), om beter de kwartierpieken 
te beheren, om de lasten van de huurders te factureren, het reservevermogen te ramen bij een 
uitbreiding van het gebouw... 
 

11.6. ADVIES: De compressor(en) van de koelmachine moet(en) met een bedrijfsurenteller 
uitgerust worden. 

 
Met een bedrijfsurenteller kunnen eventuele storingen opgespoord worden (voor zover een 
regelmatige meting plaatsvindt) zoals: 
- de aanpassing van de bedrijfsuren tussen de compressoren 
- het gebrek aan koelmiddel,  
- de vervuiling van de wisselaars (condensor en verdamper),  
- de slechte toestand van de compressor.  

 
11.7. ADVIES: Om de opvolging van de installaties te vergemakkelijken, moet de constructeur 

van de koelmachine bij de technische specificaties het temperatuurverschil tussen de 
condensatietemperatuur en de ingangstemperatuur van het koelmiddel (water of lucht) 
vermelden. Voor de nominale werking in de verdamper (temperatuur en waterdebiet) moet 
dit verschil opgegeven worden voor verschillende temperaturen van het koelmiddel en 
verschillende thermische belastingsniveaus. 

 
De prestaties van de machine zullen op basis van deze gegevens (eventuele vervuiling van de 
wisselaars, beschadiging van de compressor, enz.) veel gemakkelijker beoordeeld kunnen 
worden tijdens de uitbating. 
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12 Voorbereiding van de oplevering 
12.1. EIS: Bij de oplevering van de installatie moet het volgende bezorgd worden: 

- een beschrijvend technisch dossier (plannen, schema’s, handleiding van de apparaten, 
instelparameters), 

- de gebruiksvoorschriften, die begrepen moeten kunnen worden door een leek, 
- de onderhoudsvoorschriften (die met name de garantievoorwaarden moeten 

omschrijven). 
 

 
12.2. ADVIES: De bouwheer stelt technici aan die een opleiding moeten volgen bij de ontwerper 

(informatie over de verschillende gebruikte systemen) en bij de firma die de regeling levert 
(beheer van de installaties). De opleiding moet ter plaatse gegeven worden door een 
gekwalificeerde trainer die over pedagogische kwaliteiten beschikt. De opleiding over het 
regelsysteem moet de volgende aspecten omvatten: 

a. het aanleren van de leerstof en de instelling van de lokale en centrale regelsystemen, 
b. praktische oefeningen, simulaties en antwoorden op de verschillende vragen. 

 
De opleiding moet worden samengevat in een handleiding die gebruikt kan worden als 
gebruiksaanwijzing voor de installaties (niet een compilatie van de technische handleidingen 
van de installaties). 
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Alle informatie over energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op www.ibgebim.be 
(publicaties, facilitatoren, technische hulpmiddelen, actualiteit, studiedagen, financiële steun, 

opleiding tot energieverantwoordelijke, …) 
 
 
 

Toegang tot deze informatie via het luik “ondernemingen”, thema “energie” – “REG” 
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