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INDIVIDUELE
CENTRALE STOOKPLAATS
KETELS

Collectieve installatie per gebouw
Voordelen


Optimalisatie van het verwarmingsaanbod



Meer netto woonruimte.



Eenvoudig onderhoud (extern toezicht mogelijk via GBS)



Controle verbruikspatroon (via GBS) mogelijk voor opsporing fout in gebruik of werking.



Geen risico op CO‐vergiftiging



Zeer belangrijk: verder doorgedreven duurzame technologie veel sneller rendabel bij een grote aantal
verbruikers op eenzelfde installatie, zowel bij de meer courante:
à Zonnecollectoren
à Nieuwe ketel‐ of regeltechnologie
à Ventilatiegroepen
Als bij de meer exotische:
à WKK
à Windmolens
à Biocentrales…

Nadelen


Telling – facturatie: stugge marktsituatie ‐> vraagt veel doorzettingsvermogen en creativiteit van
eigenaar/beheerder

koud waterteller
mag niet op
niveau
Digitale teller op
GCV systeem
Facturactie via
omweg (BICED)
behoud van
gratis minimum
levering

Warm waterteller
per appartement
Digitale teller
gekoppeld op GCV
systeem
Nodig voor
verdeling
gasverbruik voor
aanmaak SWW
Waterverbruik:
facturatie via
omweg BICED

Afrekening gasverbruik o.b.v. volgende tellingen:
Warmtetelling ruimteverwarming door warmteteller/regelaar per appartement die het individuele warmteverbruik regelt en
meet.
Warmtetelling santitair warm water door warmtetelling op centrale warmteproductie en verdeling volgens individueel
verbruik sanitair warm water.
Warmtetelling ventilatielucht door warmtetelling op centrale naverwarmingsbatterij forfatair te verdelen over de bewoners.

Algemene basisaanpak energiemaatregelen in vaste
volgorde van belangrijkheid
1.
2.

3.
4.

isolatie en evenwicht zontoetreding <‐>
zonwering
goede basisinstallatie
a)
verwarming
b)
sanitair warm water –
waterverbruikers
c)
verlichting – elektrische toestellen
d)
gecontroleerde ventilatie
optimalisatie
vbn:
evaluatie toepassing extra’s i.f.v.
spaarlampen in situaties met korte brandduur
invloed gedrag gebruikers op rendement ventilatiesysteem (luchtdichtheid – geluid)
a)
budget en subsidie
zonneboiler voor individuele woning
b)
rendement
regenwateropvang bij hoogbouw en veel gebruikers
c)
comfort
WKK met te weinig draaiuren
d)
ervaringen
Hoge complexiteit zonder knowhow voor de opvolging

5.

optimalisatie van geselecteerde extra’s
subsidie op termijn koppelen aan werkelijk effect inspanning?

VERWARMING



Centrale installatie op gas



Centrale installatie op gas



condenserend + HR



Enkel condensatie.



Sanitair warm water niet apart



hogere en lagere temperatuur apart



Bedrijfszekerheid: 2 ketels in zelfde systeem
condensatieketel meeste bedrijfsuren



Bedrijfszekerheid: manuele bypass tussen de 2
systemen



Radiatorselectie 80‐60°C (K55)



Radiatorselectie 70‐50°C (K30)



Gebouwbeheersysteem (GBS) ter controle en
opvolging van verschillende parameters

VENTILATIE



Mechanische afvoer,



Toevoer via raamrooster



Mechanische afvoer én toevoer



Geen warmterecuperatie



Warmterecuperatie met naverwarming



Afzuigcapaciteit dampkappen beperkt door
geluidsniveau bij basisdebiet



Extra afzuigdebiet dampkappen gekoppeld aan
extra toevoerdebiet. Debiet blijft beperkt door
het geluidsniveau



Natuurlijke dwarsventilatie niet mogelijk



Natuurlijke dwarsventilatie wel mogeijk

SANITAIR


Sanitair warm water centraal aangemaakt



door verwarmingsinstallatie



Combinatie directe opwarming en voorraad





Recirculatieleiding in kokers beperkt
wachttijden en maakt legionella beheersing
mogelijk

Regenwaterrecuperatie niet geschikt voor dit
type gebouw, enkel voor beperkt
gemeenschappelijk gebruik (buitenkraan)
zonder beschikbaarheidsgarantie



Sanitair warm water centraal aangemaakt door zonnecollectoren
met vacuümbuizen o.w.v.
à
Kleinere oppervlakte
à
gevelopstelling mogelijk op minder gunstige oriëntatie
à
eenvoudig te bezoeken



Naverwarming op aparte verwarmingsinstallatie



Kokers vlak bij aftakpunten: hoge temperatuur tot op 5 m van
aftakpunten



Invloed Legionellabewaking met thermische desinfectie op prestaties
Legionella ??



Regenwaterrecuperatie niet geschikt voor dit type gebouw, enkel
voor beperkt gemeenschappelijk gebruik (buitenkraan) zonder
beschikbaarheidsgarantie.



Verbruiksbeperkend kraanwerk: eerst koud water, debietsbeperkers



Aangepast sanitair voor ‘levenslang wonen’ in een aantal
appartementen

ELEKTRICITEIT
Verlichting

Verlichting





Idem



Toegangsniveau (+1), traphallen en doorsteken op
niveau +7 en +9 zijn buitenruimten: permanente
verlichting vanaf schemering (meting d.m.v. fotocel)
voor veiligheid en architecturale accentuering
(beleving).

Economische verlichting in alle gemeenschappelijke
delen van het gebouw



Gedeeltelijk permanent o.w.v. veiligheidsgevoel.



Van in appartement aanschakelbare verlichting aan
toegangsdeur

Andere

Andere


Geen

structuurplan



Veiligheid



Toegangscontrole door videofoon en kaartlezers aan
hoofdtoegangen



Camerabewaking in semi‐publiek gebied
(toegangsniveau +1, liften)



Levenslang wonen : bereikbaarheid aansluitpunten



Fotovoltaïsche cellen

HINDERLIJK VOOR
INRICHTING TR

NIVEAU 11

TE LAAG
NIVEAU 10

VERDELING VIA VERHOOGDE VLOER
NIVEAU 11

NIVEAU 10

Platenwisselaar

Heatpipe

Warmtewiel

Naverwarming

Verdeling HT

Ketel HT

Zonnecollectoren

OPVOLGING
Gewenning gebruiker:
 Verwarming
1.
2.
3.
4.



Regelbaarheid binnen bepaalde grenzen
Solidariteitsprincipe: basistemperatuur instelling ook t.b.v. de buren.
Onbegrip lage temperatuur van verwarmingselement.
Vaste energieleverancier

Ventilatie
1.
2.
3.
4.

Beperkte maar constante afzuigcapaciteit dampkap
Geluidsniveau mechanische ventilatie.
Inblaastemperatuur centraal ingesteld
Werkingsperiode centraal ingesteld.

Hoe deze ‘last’ voor de beheerder/eigenaar verlichten?
1.
2.
3.
4.

Duidelijke beknopte handleidingen op maat van de huurders
Actieve medewerking van ontwerpers en installateurs ná oplevering. Correct
juridisch kader scheppen, hiërarchie en reactietijd afspreken van interventies.
Verduidelijken keuze voor bepaalde fenomenen.
Voordelen van die keuzes bewijzen door te meten

METEN = WETEN


Voor de bewoners:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Infosessies ter verduidelijking van de prestaties en effecten van de extra investeringen
rond ‘duurzaam bouwen’
Opvolging van de goede werking van de installaties en bespreking van die resultaten met
de bewoners.
Besproken inspanningen evalueren (bijv. effect van nachtventilatie, van ramen vaker
gesloten te houden, van lagere instelling thermostaat, waterverbruik beperken…)
Sterk vereenvoudigde info op vaste panelen die werking en/of prestaties verduidelijken
Uitstraling, netheid veiligheid van gebouwen en omgeving verbeteren om vandalisme af te
schrikken.
Ambitieus ‐> aanzwengelen van collectieve trots

Voor derden, professionelen
Toepassing van bestaande technologie in nieuwe specifieke context
Sociale woningbouw
Collectiviteit
Renovatie
hoogbouw
Mee opvolgen van prestaties van de installaties
Voordelen verder optimaliseren, effecten van maatregelen beschrijven.
Nadelen omschrijven, oorzaken en mogelijke oplossingen formuleren
Voor publiek bereikbaar en overzichtelijk opstelde technische installaties.

