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VOORWOORD 

Sinds mijn start in Thomas More Geel in academiejaar 2012-2013 heb ik een 

ruime kennis opgedaan in de richting professionele bachelor energietechnologie. 

Mijn interesse in het gebied van energie is erg verruimd, ik heb een beter beeld 

gekregen over belangrijke zaken in de energiewereld. Dit eindwerk was een 

prima gelegenheid voor mij om de opgedane kennis om te zetten in de praktijk. 

Ik heb tijdens mijn studietraject zeer toffe jaren beleefd, samen met mijn 

medestudenten en alle docenten. Hierbij wil ik al deze personen zeer hartelijk 

bedanken. 

Ook wil ik mijn externe stagebegeleider R. Van Dun die ons deze mooie kans gaf 

en mijn interne stagebegeleider J. De Schutter en al de mensen van KCE 

uitdrukkelijk bedanken. Ze stonden mij op elk moment met raad en daad bij. 

Verder zou ik de heer E. Deen van Viessmann, de heer M. Vandeweyer technisch 

directeur PROVIL en al de mensen van de stuurgroep willen bedanken, waarmee 

wij toffe constructieve vergaderingen hadden.  

Last, but not least wil ik graag aantal personen bedanken, die mij al jaren veel 

hulp en steun hebben geboden. Hierbij denk ik in de eerste plaats aan mijn 

ouders, die mij de kans gaven om te studeren. Verder bedank ik al mijn 

vrienden voor de steun die ze mij gaven. Zonder al deze mensen stond ik nooit 

waar ik nu sta. 

Heel, heel hartelijk dank! 

Kianoush Youssefi 
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SAMENVATTING 

Om een schoolgebouw energetisch volledig in te richten moet er veel aandacht 

besteed worden aan het comfort. Het is geen normale schoolgebouw, een 

gebouw waaruit geleerd kan worden. Er komen nieuwe soorten technieken in 

het gebouw dat opengesteld wordt voor het publiek. Er zijn tegenwoordig veel 

verschillende technieken op de markt, onderscheid maken wordt erg moeilijk. 

Daarom is het belangrijk dat zowel de installateurs als gebruikers hier meer 

kennis kunnen opdoen. 

Om dit te realiseren moet een eenvoudige uitleg en berekeningen beschikbaar 

zijn voor de bezoekers. Een voorstudie met het oog op een juiste en toepasbare 

oplossing is erg belangrijk. 

De mensen in het STEM-Building project zitten hebben allemaal andere 

achtergronden. Er wordt onder andere samengewerkt met de hogeschool PXL 

die voor de architecturale plannen zorgt. Thomas More hogeschool was 

verantwoordelijk voor de dimensionering van de technieken, waarbij onder 

meer: 

- verwarming 

- koeling 

- ventilatie 

- elektrisch ontwerp 

- netwerk 

- sanitair warmwater 

- zonneboiler 

- fotovoltaïsche installatie 

- verlichting 

 

Rond elke techniek moest er een studie worden gemaakt, omtrent de al-of niet 

toepasbaarheid in dit gebouw. 

Het gedeelte koeling en fotovoltaïsche installatie werd mijn project. Hierin wil ik 

later ook mijn toekomst uitbouwen. 
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LIJST VAN GEBRUIKTE AFBEELDINGEN EN SYMBOLEN 

 

KCE  kennis centrum energie 

STEM  Sience Technology Engineering Maths   

PROVIL provinciaal instituut Lommel 

KPI  Key Performance Indicators 

cv  centrale verwarming 

EPB  energieprestatie en binnenklimaat 

a.d.h.v. aan de hand van 

nl.  namelijk 

bv.  bijvoorbeeld 

m.b.v.  met behulp van 

i.v.m.  in verband met 

m.a.w.  met andere woorden 

i.p.v.  in plaats van 

t.o.v.  ten opzichte van 

NC  Natural Cooling 

AC  Active Cooling 

KWO  koude-warmteopslag 

kW  kilowatt 

kWh  kilowattuur 

K  Kelvin 

J  Joule   

MPP  Maximum Power Point 

SMA  System Mess Anlagentechnik 

Z  zuid 

O-W  oost-west 

STC  Standard Test Conditions 
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INLEIDING 

STEM bundelt een waaier aan technologische en wetenschappelijke opleidingen. 

Tegenwoordig zijn meer scholen die deze opleiding integreren. In PROVIL te 

Lommel kan men al eventjes deze opleiding volgen. Er moest een STEM-Building 

gebouwd worden met alle nieuwe technieken. Het gebouw moet de nieuwe 

opleiding vertegenwoordigen. 

Wanneer ik opzoek was naar een stage plaats kreeg ik van mijn opleidingshoofd 

R. Van Dun te horen dat er enkele studenten werden gezocht voor dit project. Ik 

moest niet lang twijfelen voor aleer ik mij als kandidaat voorstelde. Het is een 

project waar ik met 3 andere studenten moest samenwerken, ik heb geen enkel 

moment spijt van deze keuze. De grootste doelopdracht was innovatie. Nieuwe 

systemen bedenken en toepassen is een heel opgave, omdat iedereen een 

andere opdracht had moest er veel onderling vergaderd worden zodat de 

verschillende systemen compatibel waren. 

De delen koeling en PV-panelen heb ik op mij genomen. Omdat we met een 

schoolgebouw te maken hadden kwam comfort op nummer één.  

Koeling en verwarming hebben bijna hetzelfde principe. Daarom heb ik samen 

met mijn collega-student Ingo veel samengewerkt rond dit onderwerp. Er 

werden verschillende soorten warmtepompsystemen overwogen, en zijn verder 

gegaan met het innovatiefste. 

Tegenwoordig moeten de mensen met een zonnepaneleninstallatie 

netvergoeding betalen, afhankelijk van de grootte van hun omvormer. Hiervoor 

heb ik een eenvoudige oplossing toegepast, de meeste mensen denken dat de 

panelen de juist oriëntatie moeten hebben om een rendabele installatie te 

hebben. Vaak weten de installateurs zelf niet wat de juiste oplossing is. In dit 

project heb ik gekozen voor een oost-west opstelling. Aangezien dit een tal van 

voordelen biedt, waaronder besparing op de netvergoeding. 

Al deze technische installaties worden tentoongesteld aan het publiek. Iemand 

die wilt bouwen kan hier ideeën komen opdoen en geïnteresseerde installateurs 

kunnen hun kennis uitbreiden. 
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1 VOORSTELLING STAGEBEDRIJF 

1.1 Inleiding 

Mijn keuze voor een stageplaats viel op Thomas More in Geel. Ik heb het meest 

van de tijd in het KCE doorgebracht. Het Kenniscentrum Energie is een 

multidisciplinair expertisecentrum dat verbonden is aan Thomas More en KU-

Leuven, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen (FiiW) campus Geel. Mijn 

voorgestelde stage is vooral een theoretische studie. Ik vond dit een zeer 

interessant stageonderwerp waar ik met veel enthousiasme aan gewerkt heb. 

1.2 Thomas More Geel 

Op 11 juli 2012 zijn de 2 voormalige hogescholen, Katholieke Hogeschool 

Kempen (K.H.Kempen) en Lessius gefusioneerd onder één vlag: Thomas More. 

 

Figuur 1-1.1 Logo Thomas More bron: thomasmore.be 

 

Thomas More beschikt over 11 campussen in 7 steden in de provincie 

Antwerpen. Thomas More Geel is onderverdeeld in 3 verschillende groepen: 

Gezondheid & Welzijn, Mens & Maatschappij en Technologie & Design. 

Mijn opleiding “Energietechnologie” op campus Geel valt onder de groep van 

Tech & IT. 

 

Figuur 1-2 logo energietechnologie bron: thomasmore.be 

 



10 

  

1.2.1 Thomas More campussen 

 

Figuur 1-3 organigram Thomas More 
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2 PROBLEEMSTELLING 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk bespreek ik de probleemstelling van mijn stage. Wij kregen als 

groep de opdracht om een nieuwe schoolgebouw volledig energetisch in te 

richten en dimensioneren. Het is de bedoeling dat de leerlingen van PROVIL zelf 

de technieken installeren. We bespraken met de leerkracht van cv het volledige 

project zodat hij volgend schooljaar wist wat er allemaal moest gebeuren.  

Zoals eerder vermeld bestudeerde ik het deel koeling en fotovoltaïsche 

installatie. 

2.2 Achtergrondinformatie 

De stage werd vanuit Thomas More aangeboden. Men wil in de secundaire 

school van Lommel (Provinciaal instituut van Lommel) een nieuwe lesgebouw 

bouwen, en deze tentoonstellen aan alle bezoekers. Het gebouw moet voorzien 

worden van de allernieuwste technieken op het vlak van energie en innovatie. 

Het klaslokaal zou STEM genoemd worden. STEM is een nieuwe opleiding in het 

secundaire onderwijs, en staat voor Sience, Technology, Engineering and Maths. 

 

Figuur 2-1 STEM  bron: onderwijskiezer.be 

2.3 Opdracht 

Het hele nieuwe gebouw moet zowel verwarmd, gekoeld als geventileerd 

worden. Eveneens moet het voorzien worden van elektrische, verlichting, 

domotica en een fotovoltaïsche systeem. Voor alle installaties keken we naar 

innovatie en duurzaamheid. Het gebouw moet opengesteld worden voor alle 

publieksdoeleinden, zodat men de nieuwe technieken van dichtbij kan zien en 

bestuderen. Voor elke installatie moeten er aparte meetpunten worden voorzien 

zodat men alles kan monitoren. 

Alle technieken die geïnstalleerd worden in het nieuwe gebouw moeten volledig 

uitgewerkt worden in een begrijpelijke taal zodat de publiek dit begrijpt. De 

uitwerking van de installaties komt ten slotte op een E-learning platform. 

De meetgegevens van elke installatie worden gemonitord op een online 

platform, zodat dat het systeem op verschillende locaties kan worden 

opgevolgd. 
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2.4 Zoeken naar partners 

Het financieel gedeelte van dit project kan vernomen worden dat het zwaar gaat 

doorwegen, daarom moest er naar partners worden gezocht. 

Heel wat partners waren bereid deel te nemen, ook de Thomas More 

hogeschool. Onze taak bestond uit het innovatief invullen van de technieken en 

de dimensionering ervan. 

Er was echter geen zekerheid met welke partners er gewerkt ging worden rond 

het energetische gedeelte. 

Viessmann wou enkel mee als partner meewerken aan dit project indien we een 

volledig uitgewerkte systeem hadden. Het systeem moest uniek zijn zodat het 

een win-winsituatie wordt. We hebben hiervoor met enkele grote namen samen 

aan tafel gezeten om onze installatie voor te leggen aan hun. 

Nadat we alles hadden uitgewerkt hebben we samen met de project ingenieur 

van Viessmann samen gezeten. We hebben hun “ijsbuffer” systeem uitgewerkt 

en toegepast bij dit project. 

Na enkele weken hebben we de installatie voorgelegd aan de Heer O van 

Viessmann waarna hij besloot om mee als partner verder te gaan met dit 

project. 

2.5 Doelstellingen 

Het eerste doel dat we zeker willen bereiken is het bedenken van een innovatief 

systeem, iets wat niet vaak geïnstalleerd wordt. De installatie moet de 

mogelijkheid geven om er interessante meetgegevens uit te halen. Het is ook de 

bedoeling dat de geïnstalleerde technieken worden opengesteld voor bezoekers. 

Belangrijk is ook een goede en aangename sfeer in de werkgroep, zodat we met 

fierheid kunnen terugkijken op ons traject. 

Verder zijn er drie KPI’s verbonden aan dit project, die behaald moeten worden. 

2.5.1 KPI 1 duurzaamheid 

In dit KPI staan duurzaamheid, innovatie, energie-efficiëntie en samenwerking 

centraal. Dit kan men bekomen door Trias Energetica toe te passen.  

Dit KPI was ons hoofddoel. Duurzaamheid, innovatie, energie-efficiëntie en 

samenwerking staan hier centraal. Onze taak is om het gebouw te laten voldoen 

aan al deze voorwaarden. 

2.5.2 KPI 2 didactiek 

Onder dit KPI huist vooral de ontwikkeling van het E-learn platform. Dit is een 

digitaal platform waar er van elke geïnstalleerde techniek alle details terug 

gevonden kunnen worden, dit zowel voor installateurs, leerkrachten, leerlingen 

enz. 
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2.5.3 KPI 3 doelpubliek 

Het is de bedoeling dat iedereen het gebouw kan komen bezoeken en ideeën 

opdoen voor zijn eigen woning. Eveneens zijn bedrijven, installateurs,   

hartelijk welkom. 

Onze opdracht is voornamelijk in KPI 1 terug te vinden. Dit KPI zal worden 

behaald door het gebouw zo energie efficiënt mogelijk te maken. Dit kan door 

opwekking van groene energie en eventuele opslag ervan. Omdat innovatie ook 

een grote rol speelt omtrent dit KPI, zal de bedachten systemen uniek moeten 

zijn. 
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3 PLAN VAN AANPAK 

3.1 Inleiding 

Een eindwerk schrijven en een stageopdracht afwerken is een belangrijke 

opdracht, waar een goed plan van aanpak voor nodig is. Zonder een duidelijke 

planning en deadlines, stuit men vroeg of laat op problemen waar men geen 

eind aan kan binden. Bij de start van onze stage heb ik getracht om een 

volledige en duidelijke planning te maken die mij doorheen het hele proces zou 

leiden. De eerste vijf weken zullen voornamelijk draaien rond onderzoek en 

kennismaking met de omgeving. In deze periode zal er een literatuurstudie 

worden gemaakt ronde de verschillende systemen die toegepast kunnen 

worden. Hier zal ook de eerste vergadering plaats vinden met de leden van de 

stuurgroep. De daaropvolgende vijf weken zullen er berekeningen worden 

gemaakt zoals een koellastberekening, opbrengst van de 

zonnepaneleninstallatie. Ook de eerste vergadering met een eventuele 

toekomstige partner staat op het programma. De afsluitende zeven weken zal er 

een definitieve keuze worden gemaakt van de installaties, het overtuigen van 

partners en maken van productfiches. 

Verder in dit hoofdstuk komt de planning zelf aan bod met uitleg over de 

verschillende fases. De eventuele knelpunten die ik tijdens mijn eindwerkstage 

ben tegen gekomen ga ik in het kort vertellen.  

3.2 Planning 

3.2.1 Schematische voorstelling 

 
Figuur 3-1 schematische voorstelling planning 

  

week 1-5

• kennismaking

• eerste innovatief idee

week 5-10

• berekeningen

• vergadering stuurgroep

week 10-15

• systeem uitwerken

• overtuigen partners

week 15-17

• afwerking eindwerk

• opstellen productfiches 
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3.2.2 Week 1 tot 5 

Ik zat samen met 3 andere collega-studenten in het team. Het kennen en 

gebruiken van elkaars capaciteiten is een must voor een goede en vlotte 

samenwerking in de loop van de stage. 

Er werd een innovatief idee bedacht. Om de haalbaarheid te toetsen hebben we 

overlegd met de docenten voor goedkeuring.  

3.2.3 Week 5 tot 10 

Het gekozen systeem moet nu voorgelegd worden aan alle leden van de 

stuurgroep. Na hun akkoord, kan er verder gedimensioneerd worden. 

De koellast berekening moet volledig klaar zijn om de componenten te kunnen 

kiezen. 

3.2.4 Week 10 tot 15 

Het gekozen systeem moet volledig in detail uitgewerkt zijn. Hier moeten we 

zelfzeker in onze schoenen staan om een eventuele partner te kunnen 

overtuigen. 

Indien er geen partner wordt gevonden zal het gekozen systeem toch 

uitgewerkt worden. 

3.3 Mogelijke knelpunten 

Tijden een eindwerk- en stage is het niet uitgesloten dat er problemen 

opduiken. In mijn stage zijn er een paar mogelijke knelpunten die voor 

vertraging kunnen zorgen. Hierbij denk ik aan de vergaderingen dat plaats 

vinden met alle leden van de stuurgroep. De eerste vergadering had in januari 

plaats gevonden waarbij ik niet aanwezig was wegens de examenperiode. De 

opdrachten dat we krijgen zijn op papier geschreven. De eerstvolgende 

vergadering vindt één maand later plaats dan het begin van mijn stage. Tot die 

tijd moet er gewacht worden voor uitgebreide vragen. 

Ik zit samen met 3 andere studenten. Er moet een goede sfeer aanwezig zijn in 

de groep om alles beter te laten verlopen. Omdat er sommige deelopdrachten 

samen hangen met andere deelopdrachten tracht er hier een goede 

samenwerking voor. 

Wij zijn 4 studenten van de richting energietechnologie, het accent werd tijdens 

onze lessen vooral op het elektrische gedeelte gelegd. We moeten niet te lang 

met onze vragen blijven zitten, maar wel hulp inschakelen. 

Ik heb tijdens mijn stage toch enkele problemen ondervonden zoals wachten tot 

ik de goedkeuringen door de stuurgroep kreeg. Wij als team hebben hierdoor 

veel tijd verloren. Uiteindelijk is alles goed afgelopen en hebben we een partner 

kunnen overtuigen.  
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4 KOELING 

4.1 Koellast 

De koellast van een gebouw of woning is afhankelijk van het type. In een 

gewone residentiële woning is de koellast in de zomermaanden het grootste. In 

een schoolgebouw is de koellast veel groter omdat er veel personen in een 

relatief kleine ruimte aanwezig zijn. Eveneens zijn er pc’s, laptops, verlichting, … 

in de ruimte aanwezig. Ze zorgen op hun beurt voor de nodige koeling zodat de 

temperatuur niet te hoog oploopt. 

Er zijn op het internet verschillende programma’s waarmee de koellast berekend 

kan worden. Meestal zijn deze betalend. Er kan altijd een demo versie 

geïnstalleerd worden waarbij functies echter beperkt zijn. Het eenvoudigste 

manier is een Excel rekenblad. Op het internet zijn verschillende betrouwbare 

exemplaren beschikbaar. 

De grootte van de koelbehoefte van een gebouw is afhankelijk van de structuur, 

het aantal aanwezige personen, verlichting en tal van andere factoren. 

 

Figuur 4-1 Koellast in een woning 
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4.2 Koelmogelijkheden  

Er zijn verschillende manieren om een gebouw te koelen. Koelen is vooral in de 

zomermaanden nodig wegens de zonnestraling en warme buitentemperaturen. 

Om een goed comfortgevoel te kunnen hebben in een ruimte, is koeling 

noodzakelijk. Koelen is belangrijk bij gebouwen met een kleine massa, want een 

gebouw met een grote massa kan koude of warmte beter opslagen. De 

constructie van de eerste verdieping wordt in houtskeletbouw verwaardigd. Dit 

heeft een kleine thermische massa wat zorgt voor een eventuele oververhitting. 

Omdat we in deze studie met een schoolgebouw te maken hebben, kunnen we 

de zomermaanden uitsluiten wegens schoolvakantie. Hier valt een aanzienlijk 

deel van de koelvraag weg. 

De verschillende manieren om een gebouw te koelen zijn passieve en actieve 

koeling. 

4.2.1 Passieve koeling 

Onder passieve koeling verstaan we ook natuurlijke koeling. In het Engels wordt 

deze methode ook “Free-cooling” genoemd. Het principe hiervan is dat er geen 

gebruik wordt gemaakt van de compressor van de warmtepomp om energie van 

een bepaalde ruimte te onttrekken en af te geven in een andere omgeving. Er 

zijn verschillende manieren om dit te kunnen realiseren. 

4.2.1.1 Zomernachtventilatie  

Er kan gekoeld worden door middel van ventilatie. Tijdens de zomermaanden is 

de dagtemperatuur hoog en kan men niet met de buitenlucht koelen, tijdens de 

nachten en de ochtenduren zijn wel geschikt. In het onderstaande 

temperatuursverloop van 2012 te Ukkel zien we dat op 29 juni een maximum 

temperatuur van 30°C werd gemeten overdag, terwijl de nacht van 28 juni een 

minimum temperatuur van 17°C werd gemeten. Hiermee kan een 

ventilatiesysteem ingesteld worden dat er tijdens de nacht en ochtenduren meer 

geventileerd moet worden dan het minimum debiet, indien mogelijk. Het 

ventilatiesysteem moet een ventilatieveelvoud van 4 à 5 per uur kunnen 

realiseren. Het ventilatiesysteem moet voorzien zijn van een Bypass zodat de 

buitenlucht rechtsreeks zonder enige opwarming wordt afgegeven in het 

gebouw. 

Tabel 4-1 Evolutie dagelijkse temperaturen Ukkel 2012 bron: kmi.be 
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Zomernachtventilatie kan temperatuuroverschrijdingen hoger dan 25°C aan om 

oververhitting van gebouwen te voorkomen. Zomernachtventilatie is vooral 

effectief bij gebouwen met een hoge massa om de koude energie beter te 

kunnen opslaan. 

Om deze methode te kunnen toepassen kan men bv. door simpel weg ’s nachts 

de ramen op kipstand of roosters open zetten. Hiervoor moet echter er rekening 

gehouden worden met inbraakbeveiliging. Als het gebouw over een mechanisch 

ventilatiesysteem beschikt moet dit aangestuurd worden door het 

gebouwbeheersysteem.  

Voor deze methode moet bovendien rekening gehouden worden met de 

volgende aspecten: 

- dat buiten- en binnentemperatuur een verschil van minimum 3°C 

hebben; 

- de ruimtetemperatuur van de te ventileren ruimte een temperatuur heeft 

hoger dan 20°C. 

- de mechanische ventilatie een ventilatieveelvoud van minimum 4 kan 

halen. 

 

 
Figuur 4-2 mechanische nachtventilatie bron: thegreenage.co.uk 
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4.2.1.2 Aard- en bodemwarmtewisselaar 

Een aardwarmtewisselaar wordt ook wel “Canadese put” genoemd. De werking 

hiervan is dat men met een ventilatiesysteem D verse buitenlucht aanzuigt. De 

aangezogen lucht legt een traject af door een buis 2m diep in de grond. De 

temperatuur is daar immers altijd constant. Omdat de bodem een lagere 

temperatuur heeft dan de aangezogen lucht, wordt de lucht gekoeld in de buis. 

Wel moet er zeker rekening mee gehouden worden dat de verse buitenlucht zo 

traag mogelijk wordt aangezogen. Hoe trager deze gebeurt, hoe meer energie 

er kan afgegeven of opgenomen worden door de grond. In de winter geldt 

hetzelfde principe, enkel wordt de lucht voorverwarmd in de buis.  

Een bodemwarmtewisselaar heeft een andere werkingsprincipe. De lucht wordt 

niet door de aarde gestuurd maar wel een leidingsysteem dat in de aarde 

geplaatst is. Hiervoor is een circulatiepomp nodig die het glycol laat circuleren in 

het leidingsysteem in de grond en met een warmtewisselaar wordt de koude of 

warmte aan de lucht afgegeven. 

 

 

Figuur 4-3 Canadese put 
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4.2.1.3 Passief koelen met een warmtepomp 

Een warmtepomp kan niet enkel in de winter verwarmen maar kan in de zomer 

ook koelen om het comfort te garanderen in een gebouw. Om de warmtepomp 

omgekeerd te laten werken (koelstand) moeten er wel enkele ingegrepen plaats 

vinden. De gebruikte Viessmann warmtepomp moet aangesloten worden op een 

NC of AC-Box. Deze wordt verder in mijn boek besproken.  

Bij dit soort passieve koeling wordt warmte vanuit het gebouw verplaatst naar 

de aarde. De compressor van de warmtepomp werkt dan niet, de warmte wordt 

rechtstreeks aan de bron afgegeven.  

 

Figuur 4-4 principeschema passieve koeling bron: Viessmann.be 

4.2.2 Actieve koeling 

Bij een actieve koeling met een warmtepomp wordt het werkingsprincipe 

omgedraaid en wordt de woning als energiebron gebruikt. In plaats dat de 

warmtepomp de onttrokken warmte uit de lucht, bodem,   aan de woning 

afgeeft, haalt de warmtepomp actief warmte uit de woning om die vervolgens 

aan de omgeving af te geven. De condensor functioneert in de koelstand als de 

verdamper. De compressor heeft hiervoor energie nodig. In dit geval is dat 

elektriciteit.  

 

Figuur 4-5 principeschema omgekeerde warmtepomp  bron: Viessmann.be 
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4.3 Realisatie  

4.3.1 Inleiding 

Ons werd gevraagd ook het hoofdstuk koeling in het nieuwe gebouw te 

bespreken. Dit specifieke gedeelte werd aan mij toegewezen. Als eerste kwam 

de koellastberekening voor het gebouw aan bod. Hiervoor gebruikte ik enkele 

programma’s en online rekenbladen. Koeling is belangrijk in een klaslokaal 

omdat het comfort gegarandeerd moet worden voor de leerkrachten en 

leerlingen. Er zijn veel aanpassingen en ideeën uitgewisseld i.v.m. het 

verwarming-, koel- en ventilatiesysteem. In dit hoofdstuk bespreek ik van welk 

idee we vertrokken voor het koelsysteem en de verdere evolutie van dit idee. 

4.3.2 Koellast gebouw 

Omdat we geen EPB-verslag van het gebouw ter beschikking hadden moesten 

we zelf de nodige berekeningen maken voor de koellast en het warmteverlies. 

De exacte isolatie-, muur-, dak- en glaswaardes waren nog niet bekend omdat 

men nog niet wist welke materialen er gebruikt zouden worden.  

Via het programma “Bink8” kan eenvoudig de koellast van een gebouw 

berekend worden. De demoversie was gratis ter beschikking op de officiële 

website. 

Door het invullen van de prameters maakt het programma automatisch de 

berekening. 

Koellast gelijkvloers 

De gekoelde ruimte op het gelijkvloers is enkel het werkhuis. Het is de 

bedoeling dat dit lokaal een soort praktijklokaal wordt waarin de leerlingen 

kleine oefeningen kunnen uitvoeren. Dit lokaal heeft een oppervlakte van 

41,5m². 

De koellast bedraagt hier 3,35kW. 

 

Figuur 4-6 koellast werkhuis 
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Koellast 1ste verdieping 

Op de 1ste verdieping moet enkel het klaslokaal gekoeld worden. In dit lokaal 

krijgen de leerlingen theoretische lessen en het wordt ingericht als een gewone 

klaslokaal (tafels, bord, projector, …). De oppervlakte bedraagt 94,5m². 

De koellast bedraagt hier 7,8kW 

 

Figuur 4-7 koellast klaslokaal 

 

Voor de beide ruimten komen we aan een koellast van 11,4kW. We kunnen op 

de grafieken zien dat de koellast per uur wordt aangegeven. De koellast van het 

gelijkvloers bedraagt 3,35kW om 15u en van de 1ste verdieping 7,8kW om 

17u.We zien duidelijk dat de koellast stijgt, naarmate de dag vordert. We 

hebben hier te maken met een gebouw dat vooral tijdens de schooluren wordt 

gebruikt. Daarom zullen we de koelinstallatie zeker niet overdimensioneren. 
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4.3.3 Keuzemogelijkheden 

4.3.3.1 Lucht-water warmtepomp 

Bij de start van het project werd beslist om te werken met een lucht-water 

warmtepomp. Omdat tegenwoordig bij elk nieuwbouwwoning een warmtepomp 

geïnstalleerd wordt voor het behalen van een betere E-peil, vonden wij dat er 

iets innovatief bedacht moest worden wat nog niet zo erg bekend was. 

Het systeem van een lucht-water warmtepomp is erg eenvoudig. Het onttrekt 

energie uit de buitenomgeving en slaat deze op in een buffervat. Het gebufferde 

warm water gaat vervolgens door het vloerverwarmingssysteem. 

Omdat een warmtepomp ook omkeerbaar is kunnen we ervoor zorgen dat onze 

warmtepomp van richting kan veranderen en er gekoeld kan worden i.p.v. 

verwarmd. 

Dit is een eenvoudige en goedkope oplossing voor iedereen die een 

warmtepomp wil installeren.  

Tabel 4-2 voor- en nadelen lucht/water warmtepomp 

Voordelen Nadelen 

- eenvoudig te installeren, lage 

installatiekost; 

- goedkoop; 

- weinig ruimte nodig. 

- laag rendement bij lage buiten 

temperaturen (onder de 3°C); 

- moet soms gecombineerd 

worden met een alternatief bv. 

een gascondensatie ketel of …  

 

 

Figuur 4-8 principeschema lucht/water warmtepomp  bron: Viesmann.be 
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4.3.3.2 Water-water warmtepomp 

Over dit idee hebben we veel besproken en nagedacht. Het principe van een 

water-water warmtepomp is dat men 2 boringen in de aarde doet tot op 

waterniveau. Eén put pompt water op (pompput), de andere put loost het water 

(retourput). 

Hoe diep er geboord moet worden is afhankelijk van de regio en de 

bodemsamenstelling. De putten hebben meestal een diepte van 25m tot 150m. 

Hoe dieper er geboord moet worden hoe duurder het project wordt. Het 

grondwater wordt uit de pompput naar de verdamper van de warmtepomp 

geleid, het water geeft zo zijn energie af aan de verdamper. Vervolgens wordt 

het grondwater in de retourput geleid. Het is zeer belangrijk dat de opgepompte 

grondwater niet in aanraking komt met de buitenlucht om kalkafzetting en 

oxidatie te voorkomen. 

De boringen moet dus zorgvuldig uitgevoerd worden door een erkend bedrijf en 

er moet een milieuaanvraag ingediend worden bij de gemeente of stad. 

Met dit systeem kan er thermische energie opslagen worden: dit wordt ook 

koude warmte opslag genoemd (KWO). In de winter wordt er energie 

onttrokken vanuit de pompput en wordt het gekoelde grondwater geïnjecteerd 

en opgeslagen in de retourput. In de zomer kan men gebruik maken van 

passieve koeling om het koude grondwater op te pompen om ze de warmte van 

het gebouw af te geven aan het opgepompte water. Deze cyclus wordt in de 

winter omgekeerd toegepast. 

 

Figuur 4-9 principeschema KWO 
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Tabel 4-3 voor- en nadelen water/water warmtepomp (KWO) 

Voordelen Nadelen 

- hoog rendement omdat het 
grondwater een constante 
temperatuur heeft; 

- heeft geen grote oppervlakte 
nodig omdat er verticaal geboord 
wordt; 

- in de zomer kan dit systeem 
gebruikt worden als passieve 
koeling. 

- KWO-opslag 

- hoge kostprijs voor de boringen; 
- In sommige locaties kan of mag 

er niet geboord worden; 

- milieuaanvraag indienen is 
noodzakelijk; 

- ingewikkelde en moeilijke 
installatie. 

 

Figuur 4-10 evolutie van de natuurlijke grondtemperatuur 

 

Ondanks de talrijke voordelen hebben we uiteindelijk niet voor dit systeem 

gekozen. Er is geen zekerheid of dit systeem in de toekomst nog toegepast mag 

worden i.v.m. de steeds strengere milieuwetgevingen. Dit systeem is ook niet 

overal toepasbaar in België bv. Ardennen harde steenlagen. In het onderstaande 

figuur kunnen we zien dat KWO in Vlaanderen niet overal haalbaar is. Zand is 

een materiaal waar grondwater snel door kan vloeien. Zo kunnen er grote 

debieten opgepompt worden wat zorgt voor meer vermogen en rendement. Als 

er zich aan boven- en onderzijde van de zandlaag een kleilaag bevindt kan men 

een KWO opslag realiseren, omdat een kleilaag minder doordringbaar is. Men 

spreekt hier over een aquifer of een watervoerende laag. 

 

Figuur 4-11 soorten grondlagen in Vlaanderen  bron: vito.be 

  



26 

  

4.4 Zelf bedachte systeem 

We hebben zelf een installatie bedacht waar we zowel energie uit ons KWO-vat 

konden halen als uit de buitenomgeving. 

Het principewerking van dit systeem is ongeveer identiek aan een aardboring. 

Enkel is daar 2 boringen nodig voor een KWO. In ons systeem maken we 

gebruik van één opslagvat in de grond (zoals een regenwaterput) waar we met 

warmtewisselaars energie uit het water kunnen onttrekken of opslaan. 

In de winter wordt er koude opgeslagen in het KWO-vat voor de zomer en in de 

zomer wordt er warmte opgeslagen voor de winter. 

 

4.4.1 Rekenvoorbeeld 

Inhoud opslagvat: 10.000l (=10.000kg) 

Warmtecapaciteit water: 4186 J/(kg.K) (vloeistof) 

Temperatuur vat (out): 4°C  Temperatuur buiten (in): 24°C 

Q= m x c x ΔT 

Q=  10000kg x 4186 J/(kg.K) x (24°C-4°C) = 83.7200.000J 

 Omzetting naar kWh: 83.7200.000J / 3.600.000 = 232kWh 

We bekomen een energieopslag mogelijkheid van 232kWh in het opslagvat. In 

deze berekening zijn de verliezen niet in rekening gebracht. 

Met de warmtewisselaar of zonne-luchtcollectors die buiten geïnstalleerd zijn 

kunnen we eveneens energie uit de buitenomgeving onttrekken. Er zijn 2 

energiebronnen aanwezig en met een slimme regeling kunnen we de 

voordeligste onttrekken, zodat de COP van de warmtepomp steeds optimaal 

blijft. Het principeschema’s van het systeem zonne-luchtcollectors vindt u terug 

in de bijlagen. 

 

Figuur 4-12 principe schema zelf bedachte systeem 
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Gelijkvloers 

Op het gelijkvloers koelen we met het ventilatiesysteem om aan de directe 

vraag te kunnen voldoen. Het is een veel snellere manier dan vloerkoeling. In 

de tussenseizoenen wordt er soms in de voormiddag verwarmd en later op de 

dag gekoeld. Een vloerverwarmingssysteem is een traag systeem, omdat eerst 

de massa in de vloer op temperatuur gebracht moet worden. Er moet ook 

aandacht geschonken worden aan energievernietiging. Hier zal veel aandacht 

rond de regeling besteedt moeten worden.  

Wij kozen om het lokaal te koelen met het ventilatiesysteem. 

1ste verdieping 

 

Op de eerste verdieping kozen we om geen vloerverwarmingssysteem te 

plaatsen. We wilden hier zowel koelen al verwarmen via het ventilatiesysteem 

om de temperatuur van het lokaal onmiddellijk te kunnen bijsturen. 

4.4.2 Meting klaslokaal 

Om het juiste temperatuurverloop in een klaslokaal te kennen, deed ik een 

meting in een klaslokaal op de hogeschool. Het klaslokaal bevindt zich in de B-

blok, een recent gebouwde blok. De grafiek toont dat de temperatuur in het 

lokaal aanvankelijk stijgt en na verloop van tijd stagneert rond 22°C. Dit komt 

door de ingestelde temperatuur op 22°C is ingesteld. Op de dag van de meting 

was er een buitentemperatuur van 10°C, dus er hoefde geen actieve koeling 

ingezet te worden. Passief koelen met het ventilatiesysteem was voldoende. 

Tabel 4-4 temperatuursverloop in een klaslokaal 
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4.4.3 Besluit 

Dit systeem geeft de keuze van 2 energiebronnen waaruit de nodige energie 

onttrokken kan worden. Echter moet hier een slimme regeling voorzien worden 

om telkens te beslissen waar energie onttrokken mag worden. 

Dit systeem is didactisch zeer interessant omdat men het constant 

optimaliseert. Hier kunnen zeer interessante meetgegevens geregistreerd en 

vergleken worden. 

Energieopslag is tot op heden nog steeds een knelpunt in de wereld. Duurzame 

en groene energie krijgen steeds meer aandacht omdat men wil streven naar 

een energieproductie waarbij weinig of geen schadelijke uitlaatgassen 

vrijkomen. De fluctuerende brandstofprijzen zorgen ook voor de fluctuerende 

investeringen in groene energie.  

Omdat wij graag met Viessmann als partner wouden werken aan dit project, 

hebben we daarom zo realistisch en ruimdenkend mogelijk geweest. Het zou 

een unieke en onvergetelijke ervaring zijn moest dit lukken.  

Viessmann beschikt over een gelijkaardig product, het zogenaamde “ijsbuffer” 

dat nog niet zolang geleden op de Belgische markt is geïntroduceerd. In het 

volgende hoofdstuk wordt dit meer uitgelegd. 
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4.5 Ijsbuffer 

4.5.1 Inleiding  

We wilden graag met Viessmann als partner verdergaan in dit project. We 

hebben hen ons systeem voorgelegd dat we willen combineren met de ijsbuffer 

in hun gamma. Beide systemen zijn haast identiek. 

Wij willen de sturing van het systeem programmeren, toch de sturing van 

Viessmann behouden als back-up. 

4.5.2 Werkingsprincipe 

De ijsbuffer is een met staal gewapende betonconstructie die in de aarde wordt 

gebracht en met water wordt gevuld als opslagmedium voor energie. Het water 

waarmee de ijsbuffer gevuld wordt moet leidingwater en geen regenwater i.v.m. 

de onzuiverheid. De ijsbuffer dient als energiebron voor een brijn/water 

warmtepomp. Daarbij onttrekt de warmtepomp aan de ijsbuffer de benodigde 

energie voor de kamerverwarming en omgekeerd voor de kamerkoeling. 

Zo wordt eerst energie van water in zijn vloeibare toestand onttrokken: de 

voelbare energie. Bij het verder onttrekken van energie bevriest het water tot 

ijs en wordt aanvullende energie door een faseverandering van water in de vorm 

van latente energie aan de warmtepomp afgegeven. Voor de regeneratie van de 

ijsbuffer wordt energie via de zonne-luchtabsorber en via de aarde aan de 

zijkanten van de ijsbuffer afgegeven. De warmtepomp dient ook voor de 

kamerkoeling. De aan het gebouw onttrokken warmte kan in de ijsbuffer of aan 

de zonne-luchtabsorbers worden afgegeven. 

 

Figuur 4-13 principewerking ijsbuffer 
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4.5.2.1 Water als opslag 

In de koel- en verwarmingstechnieken wordt water als transporterend 

energiemedium gebruikt. 

Water heeft de volgende eigenschappen: 

 goedkoop; 

 overal aanwezig; 

 niet giftig; 

 een hoge warmtecapaciteit 4186 J/(kg.K). 

Bij een faseverandering van het water verandert de aggregatietoestand, bv. van 

vloeibaar naar vast. De temperatuur waarbij deze faseverandering van het 

water optreedt, hangt af van de druk. 

Tijdens de faseverandering van water blijft de temperatuur constant tot de stof 

volledig van fase is veranderd (in dit geval ijs). Dus een hoeveelheid water zal 

enkel volledig van fase veranderen wanneer het volledige volume is bevroren. 

Water geeft tijdens de faseverandering van vloeibaar naar vast een 

kristallisatie-energie van 93 Wh/kg (= 93 Jh/kg) af ( zie onderstaande figuur) 

 

Figuur 4-14 warmte en faseovergangen van water 

 

In de faseovergang kan er uit water evenveel energie onttrokken worden als 

wanneer men water van 80°C afkoelt naar 0°C. 

Bij koeling speelt het omgekeerde principe. Als er in de zomer een beschikbare 

hoeveelheid ijs is, kan er gekoeld worden tot de ijs zijn vaste fase heeft verloren 

en water in zijn vloeibare toestand is. M.a.w. er kan evenveel energie in water 

gestoken worden in zijn faseovergang als men water verwarmt tot 80°C. 
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4.5.2.2 Regeneratie- en onttrekkingswarmtewisselaar  

In de ijsbuffer bevindt zich een speciaal warmtewisselaarsysteem waarop 

Viessmann een patent heeft. Het warmtewisselaarsysteem heeft twee 

warmtewisselaars nl. een regeneratie- en een onttrekkingswarmtewisselaar. 

 Regeneratiewarmtewisselaar: 

De regeneratiewarmtewisselaar is een deel van het zonne-luchtabsorber circuit. 

Via de regeneratiewarmtewisselaar wordt aan de ijsbuffer door de zonne-

luchtabsorbers energie aangevoerd, de ijsbuffer wordt geregenereerd. 

 Onttrekkingswarmtewisselaar: 

De onttrekkingswarmtewisselaar is onderdeel van het primaire circuit van de 

warmtepomp. Via de onttrekkingswarmtewisselaar onttrekt de warmtepomp aan 

de ijsbuffer de energie, die via het koelcircuit naar de verwarmingsinstallatie 

wordt overgedragen. 

 

Figuur 4-15 bevriezing en regeneratie van de ijsbuffer 

 

De warmtewisselaars in de ijsbuffer zijn gevuld met een glycoloplossing en de 

warmtewisselaars zijn zo verwaardigd dat ze niet kunnen breken of stukgaan 

tijdens de bevriezing van het water. 

4.5.3 Dimensioneren van het systeem 

Tabel 4-5 standaard pakket ijsbuffer 

 

Viessmann heeft voor het ijsbuffersysteem standaardpakketten. Voor een 

standaardpakket van 10kW, zijn er 8 zonne-luchtabsorbers nodig. Wij kozen 

voor 10 absorbers vanwege de oriëntatie van de panelen. 
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We weten dat er een koellast is van 11,4kW in extreme condities. We hebben 

ons gebaseerd op de warmtevraag en daarop de installatie op gedimensioneerd. 

De gekozen warmtepomp is de Viessmann Vitocal 300-G 301.B10 

(bodem/water). We hebben de keuze gemaakt om dit type van warmtepomp 

van Viessmann te gebruiken, als bijhorende deel van het pakket. 

De warmtepomp heeft een koelvermogen van 8,5kW wat een mindere 

vermogen kan leveren dan de maximale koelvraag. De 2 klaslokalen worden 

nooit gelijktijdig gebruikt waardoor de koellast daalt. Het gebouw wordt enkel 

tijdens het schooljaar benuttigt, waardoor het grootste deel van zomer wordt 

overbrugd. Er is bewust gekozen voor een warmtepomp met een lager 

vermogen. Bovendien waren er in de 7 afgelopen schooljaren gemiddeld 50,7 

koeldagen. In een volledig jaar waren er in de 7 afgelopen jaren gemiddeld 

167,4 koeldagen. 

Tabel 4-6 koeldagen in een schooljaar en een jaar 

jaar      

(1/01-31/12) 

ref. temperatuur 

17°C 

2009 140 

2010 181,9 

2011 136,8 

2012 136,8 

2013 199,8 

2014 156,3 

2015 220,5 

gemiddelde 167,4 koeldagen 

 

Definitie koeldagen 

De betekenis van een koeldag is een maat voor de hoeveelheid energie die 

nodig is om een gebouw te koelen. Hoe hoger het aantal koeldagen in een 

welbepaalde periode is, des te meer energie nodig is om een gebouw te koelen. 

In ons geval hebben we een periode van 1 september t.e.m. 30 juni. 

Het aantal koeldagen in een dag is het verschil tussen de buitentemperatuur en 

de referentietemperatuur. Is bv. op een dag de buitentemperatuur gemiddeld 

23°C, dan zijn er op die dag (23-17=) 6 koeldagen. Indien de gemiddelde 

buitentemperatuur lager is dan 18°C, dan zijn er op die dag 0 koeldagen. 

 

 

schooljaar 

(1/09-30/06) 

ref. temperatuur 

17°C 

2008-2009 38,8 

2009-2010 58,8 

2010-2011 58,8 

2011-2012 60,4 

2012-2013 39,3 

2013-2014 52,8 

2014-2015 46,1 

Gemiddelde 50,7 koeldagen 
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4.5.4 Selecteren van ventilo-convectoren 

Nu we alle gegevens hebben in beide lokalen, kunnen we overgaan naar de 

keuze van ventilo-convectoren. 

4.5.4.1 Wat is een ventilo-convector? 

Een ventilo-convector is een toestel waarmee er zowel gekoeld als verwarmd 

kan worden. De lucht wordt uit de ruimte aangezogen en door het toestel heen 

geleid om die vervolgens te koelen of te verwarmen. De ventilo gaat dan de 

lucht terug in de ruimte blazen. Dit kan door een ventilator in het toestel of door 

natuurlijke doorstroming.  

Een ventilo kan één of twee koel- en/of verwarmingsbatterijen hebben. Deze 

worden altijd op twee gescheiden waterzijdige circuits aangesloten. Er zijn 

verschillende toestellen die op verschillende regimes van watertemperatuur 

werken. 

Voor de warmwaterzijde werken we met een regime van 35°C/30°C en voor het 

koude water een regime van 7°C/12°C. 

Dit soort van toestel is een veelzijdig gebruikte toestel. Verschillende 

montagemogelijkheden zorgen ervoor dat de ventilo-convector overal toegepast 

kan worden zoals: klimatistaie van grote en kleine zalen, winkels, hotels, 

scholen, residentieel gebouwen, … 

4.5.4.2 Soorten opbouw 

Er zijn verschillende opbouwmogelijkheden van de ventilo-convectoren. Voor de 

keuze van een toestel gebruikten we de catalogus van JAGA. 

In de catalogus vinden we vier modellen nl.: 

- BRIW (Brise Wall) opbouw tegen de wand; 

- BRBW (Brise Build In Wall) ingebouwd in de wand; 

- BRIC (Brice Ceilling) opbouw plafond; 

- BRBC (Brise Build In Ceilling) inbouw plafond. 

Onze keuze viel op het model van BRIW: opgebouwd tegen de wand.  

 

Figuur 4-16 ventilo-convector 
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In het toestel zit standaard één warmtewisselaar, die dienst doet als één enkele 

optie nl. koeling of verwarming.  

In het lokaal op de gelijkvloers gaan we verwarmen via vloerverwarming en 

koelen via de ventilo-convectors. Hier is één batterij per toestel voldoende. 

Het lokaal op de eerste verdieping gaan we verwarmen en koelen via de ventilo-

convectors. Om dit te kunnen realiseren moet er een extra warmtewisselaar 

(batterij) voorzien worden in het toestel. Een standaard batterij zal hier gebruikt 

worden voor de koeling en de tweede batterij voor verwarming. 

We baseren on op het koelvermogen van het gebouw. Op het gelijkvloers is er 

een koelvermogen van 3,35kW en 7,8kW voor de 1ste verdieping. 

Met deze gegevens kunnen we het aantal en type van de toestellen kiezen.  

 

Figuur 4-17 technische gegevens ventilo-convector bron: jaga.be 

Voor de gelijkvloers hebben we 1 toestel van type 04 en 1 toestel van type 03 

nodig. 

Voor de eerste verdieping hebben we 2 toestellen van type 06 nodig met een 

tweede warmtewisselaar van type 06 en één toestel van type 04 met daarin een 

tweede warmtewisselaar van type 04. We zien dat het verwarmingsvermogen 

niet behaald wordt, daarom plaatsen we nog één toestel van type 04 met daar 

enkel één warmtewisselaar voor de verwarming. 

Tabel 4-7 aantal toestellen + extra warmtewisselaars 

Verdiep Aantal 
toestellen 

# 
koelbatterijen 
+ type 

# 2de 
verwarmingsbatterij + 
type 

Extra 
toestel 

Gelijkvloers 2 1 x type 04 

1 x type 03 

/ / 

1ste verdiep 4 2 x type 06 

1 x type 04 

2 x type 06 

1 x type 04 

1 x type 08 
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4.5.5 Passieve koeling 

Zoals in de vorige hoofstukken uitgelegd is kan men bij bepaalde systemen 

gebruik maken van “Free-Cooling”. Bij de ijsbuffer is dit ook mogelijk, want in 

de winter zullen we koude opslagen voor de tussenseizoenen en de zomer. 

Ondertussen weten we al wanneer we water van zijn vaste fase naar vloeibare 

fase willen brengen dat er evenveel energie nodig is om water van 0°C tot 80°C 

op te warmen. Het is de faseovergang van vast naar vloeistof waarbij er 

koelenergie onttrokken kan worden.  

Rekenvoorbeeld: 

Vast naar vloeistof (latente energie) 

Ijs heeft een massa van 10.000kg en er is 93Wh/kg nodig om water van vaste 

fase naar vloeibare te brengen. 

Q = m x L 

Q = 10.000kg x 93Wh/kg = 930.000Wh of 930kWh 

Vloeibare fase (voelbare energie) tot 7°C 

Q = m x c x ΔT 

Q= 10.000kg x 4186J/(kg.K) x (7°C-0°C) = 293.020.000J 

 Omzetting naar kWh: 293.020.000J / 3.600.000 = 81,4kWh 

Totale energie: 930kWh + 81,4kWh = 1.011,4kWh 

Dit is de koelenergie die we uit de ijsbuffer kunnen onttrekken als de 

faseovergang volledig is voltooid en er geen verliezen zijn. 

Om passieve koeling te kunnen doen moet er een NC of AC- box van Viessmann 

geïntegreerd worden in het systeem. 

4.5.5.1 NC-box 

NC-box staat voor natuurlijke koeling. Met dit toestel kan enkel passieve koeling 

gerealiseerd worden. De NC-box kan een natuurlijke koeling realiseren van 

maximum 5kW. 

De warmtewisselaar in dit toestel zorgt ervoor dat de warmte uit de 

verwarmingskring wordt opgenomen, en voert ze af naar buiten. Hier werkt 

enkel een circulatiepomp en een regeling, de warmtepomp blijft uitgeschakeld. 

(zie principeschema pagina 20) 

  



36 

  

4.5.6 Actieve koeling 

4.5.6.1 AC-box 

AC-box staat voor actieve koeling. Het is een toestel waarmee er zowel passief 

als actief gekoeld kan worden. 

Bij passief koelen gelden dezelfde principes als bij een NC-box. 

Voor actieve koeling werkt de warmtepomp als een koelkast. De AC-box zorgt 

ervoor dat de uit- en ingangen van de warmtepomp worden verdraaid. 

(hydraulisch schema in de bijlagen)  

4.5.7 Temperatuursverloop ijsbuffer 365 dagen  

 

Figuur 4-18 temperatuursverloop ijsbuffer 

 

Dit is een meting van een bestaande systeem (6kW) dat in Duitsland 

geïnstalleerd is. 

We zien dat de temperatuur van de primaire energiebron van december tot 

maart 0°C blijft. Tamb=omgevingstemperatuur en TSES= temperatuur ijsbuffer 

De temperatuur van het primair vat blijft constant bij 0°C van december tot 

maart. Toch haalt het systeem ongeveer 65% van zijn energie uit de omgeving 

door de zonne-luchtabsorbers. Dit is het groene oppervlakte, want we zien dan 

dat de buitentemperatuur hoger is dan 0°C. 

We zien hier duidelijk hoe de temperatuur verloopt doorheen het jaar en in de 

ijsbuffer. Er wordt gewisseld van primaire energiebron om de beste COP-waarde 

van de warmtepomp te kunnen verkrijgen. 
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4.6 Besluit 

Omdat er aan ons werd gevraagd om iets unieks te bedenken, hebben we onze 

fantasieën losgelaten en hebben zelf een systeem bedacht. We wilden een 

systeem waaromtrent het didactische gedeelte interessant en leerzaam was. Dit 

gaf ons tevens de kans om onze kennis uit te breiden.  

Omdat we geen alledaagse systeem wilden is de keuze voor het 

ijsbuffersysteem van Viessmann gevallen. Dit systeem heef talloze voordelen 

zoals energie opslag en slimme regeling van de keuze van energiebron. 

Energieopslag is tot de dag van vandaag aan het evolueren. De toekomst van 

fossiele brandstoffen is onvoorspelbaar. Elk land streeft naar een groene en 

onafhankelijk energiemarkt. Het gebruik van alternatieve energiebronnen zorgt 

voor schommelingen in de energieproductie. Door de schommelingen in zowel 

energiebehoefte als energieproductie is opslag van energie een belangrijk issue. 

We hopen met dit systeem de bezoekers in de STEM-Building te kunnen 

overtuigen, en zo een kleine bijdrage te leveren voor een betere, economische 

en groene energievoorziening. 

Aangezien de overheid strengere wetgevingen opstelt i.v.m. de 

energieprestaties van woningen worden mensen gestimuleerd om stil te staan 

bij de keuze van een geschikt warmte-opwekkingssysteem voor hun woning. 

Hier zien we de populariteit van de warmtepompen stijgen omdat dit een 

gunstige factor is voor de E-peil. 

In Duitsland is het ijsbuffersysteem populairder dan in België. De waterlagen in 

Duitsland zijn beter beschermd t.o.v. in België. We zien in België eenzelfde 

evolutie, enkele jaren geleden was de procedure om een aardboring te doen 

veel eenvoudiger als we het vergelijken met de moeilijke en langdurige 

procedures van vandaag. Indien de wetgeving rond de waterlagen verstrengd 

wordt kan dit systeem heel erg interessant worden in de residentiele woningen.  
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5 PV-INSTALLATIE 

5.1 Inleiding  

Energie wordt meestal opgewekt door middel van fossiele brandstoffen (gas, 

steenkool en olie). Deze soort bron van energie is echter niet onuitputtelijk en 

milieuvriendelijk. Door de fluctuerende brandstofprijzen is het een must om te 

investeren in groene energie. Er is een onuitputtelijk aanbod aan zonne-energie, 

het gebruik hiervan verdient dus alle aandacht. Als men over zonne-energie 

praat, moet er onderscheid worden gemaakt tussen twee principiële 

toepassingen nl.: 

- het gebruik van zonne-energie met omzetting van licht naar elektrische 

energie (PV-panelen); 

- het gebruik als warmtebron. 

Zonnepanelen mogen niet verward worden met zonnecollectoren. 

Zonnecollectoren worden gebruikt voor thermische energie die wordt 

opgevangen door de zon voor opwekking van bijvoorbeeld sanitair warmwater. 

Fotovoltaïsche systemen worden vaak afgekort naar de benaming “PV-

systemen”. De oorspronkelijke afkorting komt van het Engelse woord 

“Photovoltaic”, wat lichtenergie betekent. 

5.2 Silicium 

Een pv-paneel bestaat uit een halfgeleidend materiaal. De halfgeleider die 

meestal wordt gebruikt is silicium (Si). De redenen waarom er bijna altijd 

silicium wordt gebruikt is omdat het zeer veel voorkomt in de natuur. Na 

zuurstof is silicium het meest voorkomende element in de aardkost. De aardkost 

bestaat nl. 26% uit Si in zijn verschillende verbindingen. De meest 

voorkomende verbindingen zijn siliciumoxide zoals kwartsen, opaal, vuursteen 

en in complexe ionen zoals klei en asbest.  

Om silicium te verkrijgen voor de zonnepanelen moet het ruwe materiaal 

gezuiverd worden naar een zuiverheid van 99,99%. 

 

 

Figuur 5-1 zuivere siliciumstaaf 
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5.3 Zonnecel 

In een zonnepaneel zijn er geen bewegende delen. De opgewekte elektriciteit is 

het gevolg van de reactie tussen elektronen en fotonen. Elektronen zijn de 

basisdeeltjes van elektriciteit en fotonen zijn basisdeeltjes van licht. 

Op onderstaande afbeeldingen kunnen we zien dat wanneer er licht op de 

zonnecel valt (rechtse figuur) de elektronen hun atomen loslaten. Dit is een 

typische eigenschap voor halfgeleiders. In dit geval hebben we met silicium te 

maken. 

 

Figuur 5-2 werking zonnecel 

    

5.4 PV-panelen 

Een PV-paneel bestaat uit verschillende zonnecellen. Door de instraling van de 

zon gaat er een stroom vloeien door de zonnecellen en het is die opgewekte 

energie die we kunnen gebruiken voor elektrische toestellen. 

Er bestaan op de markt veel verschillende soorten en vormen van PV-panelen. 

De drie meest voorkomende panelen zijn amorfe, mono- en polykristallijne 

zonnepanelen. 

5.4.1 Monokristallijne zonnepanelen 

Monokristallijne (c-Si) zonnepanelen herkennen we aan hun ronde of 

afgevormde zonnecellen. Ze hebben een vrij egale kleur nl. donkerblauw of 

zwart. Deze panelen hebben een rendement van 13% tot 18%. Daarmee scoren 

ze het beste qua rendement t.o.v. andere zonnepanelen. 

 

Figuur 5-3 monokristallijne PV-paneel 
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5.4.2 Polykristallijne zonnepanelen 

Polykristallijne (mc-Si) zonnepanelen zijn te herkennen aan hun gemarmerde 

donkerblauwe zonnecellen. Hier zijn de kristallen in de zonnepanelen zichtbaar. 

De rendement van dit soort panelen bedragen 12-15%. 

 

Figuur 5-4 polykristallijne PV-paneel 

 

5.4.3 Amorf silicium 

Amorf silicium (a-SI) zonnepanelen zijn te herkennen aan hun egale bruine tot 

zwartkleurige zonnecelen. Dit zijn ook de zonnecellen die worden toegepast in 

de rekenmachines. Amorf silicium wordt vaak gebruikt in dunnelaagtechnologie. 

Ze hebben een rendement tussen 6-10%. Ze worden meestal gebruikt waar 

men veel dakoppervlakte ter beschikking heeft zoals: voetbalstadions, grote 

bedrijven… . De prijs in vergelijking met de Wp zijn ze goedkoper t.o.v. mono- 

en polykristallijne panelen en presteren beter bij diffuus licht. 

 

Figuur 5-5 amorf silicium PV-paneel 

5.4.4 Koper-indium-diselenide  (CIS of CISG) 

CIS of CISG panelen zijn eveneens gebaseerd op dunnelaagtechnologie. Ze zijn 

volop in ontwikkeling, de nieuwste generatie CISG-panelen kunnen een 

rendement halen van 13-15%. Ze presteren zoals amorf silicium goed onder 

diffuus licht. In Aziatische landen werkt men volop aan de ontwikkeling van deze 

technologie. Deze panelen hebben hetzelfde uiterlijk als de amorf silicium 

panelen. 
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5.5 Realisatie 

5.5.1 Inleiding 

De voorwaarde was dat het gebouw zo duurzaam en energieneutraal mogelijk 

zou zijn. Het comfort mocht zeker niet vergeten worden en daaronder lijden. 

Daarom kozen we voor een zonnepaneleninstallatie. Het gebouw moet een 

groen imago uitstralen en uitgerust zijn met nieuwe technieken en ontwerpen. 

Sommige mensen hebben thuis niet de “juiste” dak oriëntatie om een 

zonnepaneleninstallatie te kunnen realiseren. Daarom zetten ze het idee rond 

een installatie opzij, omdat dit het advies is van hun elektro-installateur. 

Sommige installateurs weten zelf niet precies welke andere mogelijkheden er 

zijn. Wij hadden verschillende ideeën rond de opstelling van de zonnepanelen en 

wilden voor iets gaan dat niet vaak wordt toegepast maar toch realistisch 

haalbaar is. 

5.5.2 Soorten opstellingen 

5.5.2.1 Opstelling tegen de gevel 

Vooraleer we aan dit project begonnen werd beslist om de PV-panelen tegen de 

achtergevel te plaatsen, wegens de esthetische meerwaarde van het gebouw. 

De achtergevel heeft een oriëntatie van -25°Z. 

Ik heb hiervoor eerst gekozen om met amorf silicium panelen te gaan werken, 

omdat deze het mooiste oogt t.o.v. mono- en polykristallijne panelen. 

Tegen de gevel kunnen 30 amorfe panelen geplaatst worden, goed voor 

1.000kWh/jaar. 

Omdat de opbrengst met deze panelen heel erg laag is, hebt ik besloten om een 

berekening te maken voor Full Black monokristallijne PV-panelen. Deze panelen 

ogen veel mooier omdat ze bijna volledig met zwart bekleed zijn. 

Rekenvoorbeeld: 

De gevel heeft een breedte van 8m en hoogte van 3m. De panelen hebben een 

afmeting van 0,991mx1,65m (lxb). We kunnen de panelen zowel in landscape of 

portrait plaatsen. De panelen hebben een vermogen van 265Wp. 

We kunnen dus 12 panelen in landscape plaatsen tegenover 8 panelen in 

portrait. 

Afmeting cellen = 0,156m x 0.156m 

Aantal cellen = 60 

Aantal m² cel op de gevel = 0,156m x 0,156m x 60 x 12 panelen = 17,52m²cel 
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Gemiddeld straalt er in België jaarlijks 123W zonlicht op 1m² met de ideale 

oriëntatie (zuiden) en hellingshoek (35°). Als we dit omrekenen naar de 

hoeveelheid energie die er op 1m² zonnepaneel instraalt dan vinden we hiervoor 

1.000kWh/m² (=123Wm² x 8760uren). Niet gans het paneel bestaat uit 

zonnecellen. De tussenafstanden en de kader rond de zonnecellen zorgen ervoor 

dat er geen 1.000kWh/m² instraalt op de zonnecellen maar een verhouding van 

de oppervlakte zonnecellen op 1m² zonnepaneel. Om veilig en eenvoudig te 

rekenen wordt hiervoor meestal de factor “0,85” genomen. In de praktijk zal 

deze factor groter zijn (0,87-0,90). 

We kunnen nu berekenen hoeveel de installatie per jaar zal opleveren. 

Formule 

Opbrengst per jaar (kWh/jaar) = sterkte van licht (kWh/m²) x 0,85 x 

verliesfactor (tabel van Hespul) x rendement cellen x oppervlakte cellen 

We gaan ervan uit dat de zonne-instraling 1000kWh per jaar is.  

Opbrengst per jaar = 1.000 kWh/m² x 0,85 x 0,70 x 0,1621 x 17,52m² = 

1.670kWh/jaar 

We kunnen maar 12 monokristallijne panelen installeren, die een totale 

jaaropbrengst van 1.672kWh/jaar leveren. Omdat de hellingsgraad niet 

optimaal is halen we niet de volledige opbrengst. Dit kunnen we aflezen op de 

tabel van Hespul in de bijlagen. 

5.5.2.2 Opstelling plat dak naar het zuiden 

De opbrengst van de installatie onvoldoende als we de panelen tegen de gevel 

plaatsen. Daarom heb ik tijdens de eerste vergadering met de stuurgroep mijn 

berekeningen laten zien en hen laten weten dat de opbrengst niet zoveel was. 

Ik heb hen het voorstel gedaan om de installatie op het dak te plaatsen i.p.v. 

tegen de gevel. Hiervoor heb ik een goedkeuring gekregen. 

Omdat het dak een goede oriëntatie richting het zuidoosten had was snel 

duidelijk dat de opbrengst veel hoger zou liggen t.o.v. de gevel. Hier kan de 

hellingsgraad van de panelen gekozen worden, wat we met de gevel niet 

gemakkelijk konden doen (90° loodrecht). 

De tabel van Hespul geeft bovenaan in graden de afwijkingen t.o.v. het zuiden 

en aan de zijkanten de helling van de panelen. Zo kunnen we zien wat het 

rendement van de instraling is. 

We hebben een afwijking van 25° richting het oosten. We hebben de keuze om 

een hellingsgraad te kiezen tussen 20° en 40°. Hier kunnen we maximum een 

instralingsrendement van 98% halen. 

De amorfe panelen heb ik achterwegen gelaten omdat het rendement ervan te 

laag ligt. Hier is keuze van panelen naar het systeem van Viessmann gegaan nl. 

de Vitovolt 300-P260 PSEB. 
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Afstand tussen de rijen 

Eerst is de minimale afstand tussen de rijen panelen berekend. Dit is van belang 

zodat de ene rij de andere niet beschaduwd. Afhankelijk van de opstelling 

(portrait of landscape) en de afmetingen van het paneel kan men de minimale 

tussenafstand van de rijen berekenen. De afstand lijkt soms heel lang, maar is 

essentieel voor een laagstaande winterzon.  

Rekenvoorbeeld 

- Z: Rijafstand  

- h: Hoogte => 1,65m 

- α: Inclinatiehoek 25° 

- β: Hoek van de  

 zonnestand 

 

 

 

 

Voor de hoek van de zonnestand stellen we vast dat Lommel op 51° 

noorderbreedte ligt. Hier wordt een vaste hoek van 66,5° afgetrokken. 

𝑍 =
h . sin (180° − (α + β)) 

sin β
 

𝑍 =
h . sin (180° − (25° + 15,5°)) 

sin β
 

𝑍 =
1,65 . sin (180° − 40,5°) 

sin 15,5°
 

 

Z = 3,7m 

De tussenafstand van de panelen moet dus minimum 3,7m zijn. Er moet nog 

wel rekening gehouden worden met de dakrand. De berekening hiervoor is 

identiek, enkel hebben we een loodrechte hoek (α=90°) en hoogte van 0,5m. 

De volledige berekening laat ons toe 5 rijen te plaatsen met 6 panelen op elke 

rij, 30 panelen in het totaal. 

  

Figuur 5-6 tussenafstand rijen 
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Jaaropbrengst 

Hiervoor heb ik een 3D simulatie gemaakt met het programma “PV*SOL”. De 

software kan gratis uitgeprobeerd worden voor een tijdsperiode van 30 dagen. 

De simulatie laat ons toe om te zien hoeveel energie de installatie gemiddeld 

per jaar zal opbrengen. Ook handig is wanneer de omvormer onder-

gedimensioneerd wordt. Zo kan een vergelijking worden opgesteld wat voor 

invloed dit heeft op de jaaropbrengst. Dit programma brengt alles in berekening 

zoals: schaduwvorming, oriëntatie, locatie… 

Na het ingegeven van alle parameters zou de installatie een jaaropbrengst 

genereren van 7.050kWh/jaar. Dit is 3,5 x meer opbrengst wanneer we een 

installatie zouden hebben met maar 12 panelen tegen de gevel. Op de grafiek 

hieronder zien we hoe de installatie gemiddeld zal presteren doorheen het jaar. 

Tabel 5-1 jaaropbrengst zuid-opstelling 

 

Omvormer 

De opgegeven vermogens van de PV-panelen hebben betrekking op de STC-

omstandigheden, wat in de praktijk zelden voorkomt. Hierdoor kunnen we onze 

omvormer 10% onder-dimensioneren. Indien er een afwijking is van de ideale 

oriëntatie mag er nog meer onder-gedimensioneerd worden. 

260Wp x 30 x 0,9 x 0.98 = 6.880W 

 

De gekozen omvormer hier is een SMA STP 7000TL-20 met 2 MPP-trackers. We 

splitsen de installatie in 2 strings van 15 panelen. 
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. 

MPP-Tracker 

In de SMA-omvormers zitten geen transformatoren maar wordt gebruik 

gemaakt van MPP-trackers. Deze MPP-trackers gaan de gelijkspanning van de 

zonnepanelen omzetten in wisselstroom die voldoet aan de kwaliteitseisen van 

het net. 

De MPP (Maximum Power Point) –trackers zorgen voor het hoogste rendement 

van de installatie. Deze trackers zorgen ervoor dat als men veranderingen heeft 

van het weer zoals: veranderingen van zonlicht, schaduw… men altijd op het 

efficiëntste punt gaat werken. 

Tabel 5-2 grafiek MPP bron: fritts.nl 

 

De stroom van het paneel wordt beïnvloed door instraling. Als er schaduw 

gevormd wordt op de panelen zal de stroom dalen. Het enige wat de omvormer 

kan doen is de spanning aanpassen. De omvormer begint bij 0V en voert deze 

langzaam op. Zo ontstaat de stroom-spanning curve. 

Tabel 5-3 I-V curve bron: fritts.nl 

 

Hoe de omvormer reageert op beschaduwing is te zien in onder in onderstaande 

grafiek. Als er geen schaduw is, zal de MPP-tracker gaan werken op het punt 1 

(maximum vermogen). Wanneer er een deel van de zonnepanelen beschaduwd 

wordt zal een goedkope MPP-tracker zich aanpassen en opzoek gaan naar een 

ideaal punt dicht bij de spanning (punt 3). De MPP-tracker van een goede 

omvormer neemt punt 2 waar. Dit punt is het punt waarbij het geleverde 

vermogen zo hoog mogelijk is, en is dus optimaler dan punt 3. 

Tabel 5-4 vermogen/spanning (MPP) bron: fritts.nl 
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5.5.2.3 Oost-west opstelling 

Omdat tegenwoordig bijna elke kleine installateur een zonnepanelen installatie 

kan leggen wordt er niet veel opties op tafel gelegd door de installateurs, omdat 

ze soms niet de nodige kennis hebben. 

Vroeger kostten de zonnepanelen meer dan tegenwoordig, daarom wou men 

zoveel mogelijk energie per geïnstalleerde Wp halen. Tegenwoordig zijn de 

prijzen van zonnepanelen erg gedaald, waardoor een oost-west opstelling erg 

interessant kan worden.  

Een oost-west opstelling heeft uiteraard een lager instralingsrendement, omdat 

we afwijken van de ideale zuidelijke oriëntatie. De opbrengst per paneel zal dus 

lager zijn. 

Toch heeft deze opstelling ook voordelen: 

- meer benutting van de beschikbare dakoppervlakte; 

- het systeem start sneller op en schakelt later uit; 

- kleinere omvormer voor het aantal panelen; 

- minder belastend voor het net; 

- er moet geen rekening gehouden worden met de tussenafstanden. 

Dag verloop  

Zoals we op de grafiek hieronder zien start de installatie veel sneller op en stopt 

later t.o.v. een zuid-opstelling. We zien wel dat de oost-west installatie minder 

vermogen levert op het hoogtepunt van de dag. De piek is afgevlakt wat 

interessanter is voor het elektriciteitsnet. Let wel op dat er enkele panelen extra 

zullen moeten worden gelegd tegenover een zuid-opstelling om aan dezelfde 

opbrengst te komen. 

Tabel 5-5 dagverloop o-w opstelling en zuid-opstelling bron: zonnepanelen.net 
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Dimensioneren installatie 

We moeten geen rekening houden met de tussenafstanden van de rijen omdat 

we hier maar twee rijen hebben die tegen elkaar zijn opgesteld.  

Het dak heeft geen ideale oost-west oriëntatie. Er is voor het oosten een 

afwijking van 25° richting het noorden en voor het westen een afwijking van 

25° richting het zuiden. 

De tabel van Hespul geeft aan dat het instralingsrendement voor het westen 

92% bedraagt indien de helling 10° is. Voor het oosten kan het rendement niet 

worden teruggevonden. Hier voor maken we gebruik van de instralingsdiagram 

(zie bijlage). Hier zien we dat we een instralingsrendement van +- 83% kunnen 

halen met een hellingsgraad van 10°. 

Er kunnen 34 panelen geplaats worden, 17 panelen richting het oosten en 17 

panelen richting het westen. 

Jaaropbrengst 

Er kunnen met deze toepassing 4 panelen meer geïnstalleerd worden t.o.v. een 

zuid-opstelling. Van deze opstelling is ook een 3D simulatie gemaakt waaruit 

blijkt dat de jaaropbrengst meer is dan mijn vorige berekening. De factor 0,85 

is, zoals eerder gezegd een snelle en eenvoudige berekeningsfactor.  

We kunnen hier ook de jaaropbrengst berekenen met de factor 0,85. 

Oosten 

1.000kWh/m² x 0,85 x 0,83 x 0,16 x 0,156m x 0,156m x 60 x 17 = 

2.800kWh/jaar 

Westen 

1.000kWh/m² x 0,85 x 0,92 x 0,16 x 0,156m x 0,156m x 60 x 17 = 

3.105kWh/jaar 

Totaal 

We hebben dus in het totaal een jaar opbrengst van 5.905kWh/jaar. 

Indien er pure oost-west opstelling plaats had gevonden dan was de 

jaaropbrengst 6.210kWh/jaar geweest. 

Omdat de simulator exacte berekeningen maakt, zal de opbrengst hoger zijn 

dan hetgeen we juist hebben berekend. 
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Simulatie oost-west opstelling 

Ik heb alle gegevens ingegeven in de simulator. Deze heeft de nodige 

berekeningen gemaakt. De jaaropbrengst zou 7.300kWh/jaar bedragen. Er is 

duidelijk een verschil tussen onze eigen berekening en die van de simulator, 

omdat de factor 0,85 voor een snelle en eenvoudige berekening is. 

Tabel 5-6 jaaropbrengst O-W opstelling 

 

Omvormer 

De omvormer van een oost-west opstelling wordt meestal meer onder-

gedimensioneerd dan een zuid-opstelling. 

Meestal wordt gekozen voor omvormers met 2 MPP-trackers om zo het 

vermogen optimaal te houden.  

Grootte omvormer = 260Wp x 17 x 0,9 x 0,83 = 3300W 

 260Wp x 17 x 0,9 x 0,92 = 3700W 

Totaal vermogen: 7kW 

Hier zou men een omvormer van 7kW moeten kiezen. Omdat het een oost-west 

opstelling is kan de omvormer onder-gedimensioneerd worden. 
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Onder-dimensionering omvormer 

Sinds de tarieven rond de PV-installaties gewijzigd zijn, begint men meer en 

meer te realiseren dat de oost-west opstelling een goede oplossing is om het 

prosumententarief te reduceren. 

Een omvormer mag altijd onder-gedimensioneerd worden indien men enkele 

factoren niet overschrijdt.  

De totale nullastspanning die aangesloten is op één van de MPP-trackers van de 

omvormer mag niet boven de toegelaten ingangsspanning van de tracker 

liggen. 

Omdat de panelen in serie zijn geschakeld wordt de stroom niet beïnvloed. Hier 

wordt de MPP-stroom die op de technische fiche van de panelen staat 

overgenomen. 

We berekenen of dit toepasbaar is voor de kleinste 3 fase omvormer van SMA. 

(De technische fiche van de panelen en omvormer zijn in de bijlagen terug te 

vinden) 

- Uoc= 37,78V 

- temperatuurcoëfficiënt = -120,9mV/°C (STC 25°C) 

- 34 panelen 2 strings 

(37,78V + 0,1209V/°C x 35°C) x 17 panelen = 711V 

We stellen vast dat de SMA omvormer STP 5000TL-20 een maximum 

ingangsspanning heeft van 1.000V. We kunnen de installatie op deze omvormer 

aansluiten. Voor de zekerheid kunnen we op de webpagina van Sunny Design 

nagaan of de omvormer compatibel is. In dit geval is de kleinste omvormer SMA 

5000TL-20 hier toepasbaar. 

Tabel 5-7 omvormer 5000TL-20    bron: sunnydesignweb.com 

 

Als we alle gegevens ingeven in een PV-simulator dan zien we dat we een 

jaaropbrengst hebben van 7.079kWh/jaar. De omvormer kan een maximum 

vermogen van 5KVA of 5kW leveren. Maar de panelen hebben een vermogen 

van 8.840Wp. De 8.840Wp zal nooit omgevormd kunnen worden, maar maximaal 

5.000W. Als het ingangsvermogen van de omvormer overschreden wordt, zal de 

omvormer ervoor zorgen dat het vermogen constant blijft op zijn nominaal 

vermogen. 
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In onderstaande grafiek zien we een opstelling van een 15Kwp 

zonnepaneleninstallatie. De omvormer is onder-gedimensioneerd naar 9kW. We 

zien dat het vermogen constant blijft bij 9kW terwijl de panelen meer vermogen 

zouden kunnen leveren. 

Tabel 5-8 onder dimensioneren omvormer bron: sma-sunny.com 

 

5.5.2.4 vergelijking oost-west opstelling met zuid-opstelling 

Zoals we in de vorige hoofdstukken zagen heeft de oost-west opstelling een 

hogere jaaropbrengst t.o.v. de zuid-opstelling. Omdat de dakoppervlakte beter 

benut wordt, heeft de O-W opstelling daarom 4 extra panelen. 

Als we een 7kW omvormer plaatsen bij de O-W opstelling, zal de jaaropbrengst 

7.300Kwh zijn. Er gaat slechts 220Kwh verloren door de onder-dimensionering 

van de omvormer. 

Het vermogen van de omvormer bij de zuid-opstelling bedraagt 7kW. Indien 

deze wordt vervangen door een kleinere omvormer van 5kW dan zal er een 

jaaropbrengst zijn van 6.629kWh/jaar. Er gaat echter iets meer verloren t.o.v. 

de oost-west installatie nl. 421kWh/jaar. Oorzaak hiervan is de gelijkmatigere 

dagopbrengst.  

Vermogen omvormer   

opstelling 

Sunny Tripower 5000TL-

20 

5kW 

Sunny Tripower 7000TL-

20 

7kW 

Zuid-opstelling (30 

panelen) 

6.629kWh/jaar 7.050kWh/jaar 

Oost-west opstelling (34 

panelen) 

7.079kWh/jaar 7.300kWh/jaar 

 

Het voordeel van een kleine omvormer is een lager “prosumententarief”. Het 

bedrag hiervan is afhankelijk van regio tot regio. Het gemiddelde tarief per jaar 

bedraagt +-90 euro per kW geïnstalleerd vermogen van de omvormer. 

Hier zullen we dus een besparing van ongeveer 180 euro per jaar kunnen 

realiseren. 
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5.6 Besluit 

Sinds kort worden consumenten die een zonnepaneleninstallatie bezitten en 

willen injecteren op het elektriciteitsnet belast a.d.h.v. het vermogen van hun 

omvormer. 

Vroeger was dit element veel minder belangrijk. De ideale oriëntatie en 

hellingshoek waren de grootste prioriteiten. De nadruk lag op de maximale 

energie opbrengst per geïnstalleerde Wp. 

We stellen vast dat de prijzen van zonnepanelen erg gedaald zijn t.o.v. 10 jaar 

geleden. Men kijkt niet langer naar de kostprijs van de panelen maar naar de 

grootte van de omvormer om het prosumententarief te kunnen beperken.  

Met de oost-west opstelling zien we dat meer panelen geïnstalleerd kunnen 

worden op het dak. Bijkomend voordeel is het afvlakken van pieken, wat ervoor 

zorgt dat de onder-gedimensioneerde omvormer niet veel energie kwijtspeelt, 

omdat we een gelijkmatige dagopbrengst hebben. 

Deze opstelling is nog niet erg bekend. Voor de consument is dit uiterste 

interessant, aangezien er gespaard kan worden op het prosumententarief. Met 

die besparing kan er eventueel geïnvesteerd worden in extra PV-panelen. 

Ook voor de STEM-Building is deze methode een optimale oplossing. Bezoekers 

en de eventuele installateurs die het gebouw komen bezoeken kunnen hier 

kennis maken met deze (nieuwe) techniek. 
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6 ANDERE DEELOPDRACHTEN 

6.1 Verwarming 

De delen verwarming en koeling hebben veel met elkaar gemeen. Daarom is er 

veel samengewerkt rond dit onderwerp. De ijsbuffer wordt voor verwarming en 

koeling gebruikt. 

Op de gelijkvloers gaat er verwarmd worden via de vloerverwarming. 

Vloerverwarming werkt met lage watertemperatuur wat een voordeel is voor de 

warmtepomp. 

Op de eerste verdieping gaan er zoals eerder gezegd verwarmd en gekoeld 

worden via de ventilo-convectoren. 

De warmtepomp dient zowel voor koeling en verwarming. 

6.2 Ventilatie 

Een schoolgebouw behoort tot ‘niet-residentieel’. Hier gelden andere normen 

dan voor een residentieel gebouw. In een schoolgebouw zijn er veel mensen 

aanwezig in een ruimte. 

Door goed te ventileren, zorgt men ervoor dat schadelijke stoffen uit de 

binnenlucht worden afgevoerd. Ook zorgt goede ventilatie ervoor dat vochtige 

lucht uit de ruimte verdwijnt, binnenlucht wordt namelijk snel vochtig door 

transpiratie, uitademen… . Vochtige lucht is schadelijk voor de gezondheid van 

mensen. In een gebouw is ventilatie essentieel om schimmelvormingen te 

voorkomen. Er moet een goede berekening worden gemaakt voor de ventilatie 

van het gebouw.  

Mijn collega Brent Daman heeft dit berekend volgens residentiële en de niet-

residentiële norm. 

6.2.1 Residentiële norm 

De minimumdebieten volgens de residentiële norm komt Brent op de volgende 

waardes uit:  

- gelijkvloers => 214m³/h; 

- eerste verdieping => 227m³/h 

Er is een minimumdebiet van 441m³/h nodig voor het hele gebouw. 

6.2.2 Niet-residentiële norm 

De minimumdebieten volgens de niet-residentiële norm zijn: 

- gelijkvloers => 352m³/h 

- eerste verdieping => 528m³/h 

Er is een minimumdebiet van 880m³/h nodig voor het hele gebouw. 
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6.2.3 Keuze van toestellen 

Gelijkvloers en de eerste verdieping zullen volledig apart werken van elkaar. De 

reden hiervan is dat ze over 2-3 jaar de verdieping helemaal willen vernieuwen 

vanaf het begin. 

Voor de gelijkvloers hebben we een minimumdebiet nodig van 352 m³/h en 

heeft Brent daarom gekozen voor de Vitovent 300-W type HR400 van 

Viessmann. Deze kan een debiet leveren van 400 m³/h. 

Voor de eerste verdieping hebben we een minimumdebiet nodig van 528 m³/h 

en heeft Brent hier daarom ook gekozen voor de Vitovent 300-W type HR400 in 

combinatie met 3 Vitovent 200-D type HRM A55. Deze laatste kunnen elk een 

debiet van 55 m³/h leveren per stuk. Zo komen we samen aan een debiet van 

565 m³/h. 

De Vitovent 300-W type HR400 in een ventilatiesysteem type D. 

6.2.4 Principewerking ventilatiesysteem D 

Er is mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de 

droge ruimten. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in 

binnenwanden of deuren, of langs spleten onder de binnendeuren. Afvoer van 

vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt mechanisch door elektrische 

ventilatoren. 

Voordelen: 

• Mogelijkheid tot warmteterugwinning 

• Minder problemen met over- of onderdruk 

• Haalt beter de normen in alle weersomstandigheden 

• Meer keuze in plaatsing van toevoer- en afvoeropeningen 

• Korte, intensieve ventilatie mogelijk door debiet van de ventilatoren 

tijdelijk te verhogen 

Nadelen: 

• Warmteterugwinning moet kunnen worden uitgeschakeld tijdens de 

warmte zomerdagen 

• Hoger energieverbruik door de ventilatoren 

 

Figuur 6-1 principewerking ventilatiesysteem D 
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6.3 Elektrisch ontwerp en netwerk 

Het ééndraadschema en situatieschema is getekend door Nick Loomans. Om 

deze te raadplegen verwijs ik door naar zijn eindwerk en werkfiche die hij maakt 

voor de studenten van PROVIL.  

Er gaat gewerkt worden met KNX om alles in het gebouw aan te sturen. Voor 

het netwerk werken we met access points van Cisco. Het netwerk is zeer 

belangrijk voor het didactische gedeelte van het project. Alles gaat worden 

uitgelezen en gaan we doorsturen naar het E-learning platform via het internet. 

Het is belangrijk dat we genoeg aandacht besteden aan netwerk bij de volgende 

deelopdracht. 

6.4 Sanitair wamwater en zonneboiler 

Origineel hadden we ook voor SWW een zonneboiler voorzien maar dan later 

bleek het niet rendabel/verantwoord om de zonneboiler effectief te plaatsen. Dit 

komt omdat we eerst de vraag hadden van waar dit warm water effectief 

gebruikt moet worden. Dan waren we tot de conclusie gekomen dat er niet echt 

veel warm water zou gebruikt worden. Maximaal een emmertje om de paar 

weken om het gebouw te kuisen. Hierdoor hebben we dit deel laten vallen 

omdat het niet echt meer van belang was. De berekening van deze installatie is 

gemaakt door Brent Daman. 

6.5 Waterrecuperatie 

Ingo had in het begin ook enkele berekeningen gemaakt voor het waterverbruik 

van een gebouw met gemiddelde waardes dat hij had gevonden. Maar 

aangezien het waterverbruik zo laag is geworden omdat het enkel nog maar 2 

toiletten kunnen zijn. Zijn we gewoon met een standaard regenwaterput van 

10.000l gegaan. 

Tabel 6-1 water verbruik toilette bezoek 

 

Verbruik per keer (l) 

 

Gemiddelde bezoeken 

per uur 

verbruik 

per uur 

(l) 

bezetting 

(u)  

max.8u 

verbruik 

per dag 

(l) 

grote 

boodschap 

kleine 

boodschap 

grote 

boodschap 

kleine 

boodschap    

6 3 1 1 9 8 72 
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6.6 Verlichting 

Verlichting is heel belangrijk voor het welzijn van de aanwezige mensen. In een 

schoolgebouw moet hier zeker ook genoeg aandacht aan besteed worden. Het is 

de bedoeling dat de leerlingen in het leslokaal genoeg verlichting hebben op hun 

werkvlak. Ook niet teveel want dit kan hinderlijk zijn wanneer we werken met 

beeldschermen. Wat we zeker ook niet mogen vergeten is noodverlichting, dit is 

verplicht in een openbaar gebouw waar veel mensen aanwezig zijn in 1 ruimte. 

6.6.1 DIALux 

Nick Loomans heeft een simulatie gemaakt in het berekeningsprogramma 

DIALux. Zo kon hij zien welke armaturen en hoeveel we er best konden kiezen 

in de verschillende ruimten. 

Ruimten Type armatuur Aantal (stuks) 

Werkhuis Philips RC360B G2 PSD 

W60L60 

9 

ETAP K111/11N2 1 

ETAP K141/6N 1 

Energielokaal Philips RC120B W60L60 2 

ETAP K111/11N2 1 

ETAP K141/6N 1 

Inkom gelijkvloers Philips RC120B W60L60 2 

ETAP K111/11N2 2 

ETAP K141/6N 1 

WC dames Philips RS140B 1 

ETAP K111/11N2 1 

Sas Philips RS140B 1 

ETAP K111/11N2 1 

WC heren Philips RS140B 1 

ETAP K111/11N2 1 

Leslokaal Philips RC360B G2 PSD 

W60L60 

12 

ETAP K111/11N2 2 

ETAP K141/6N 1 

Berging Philips DN130B D217 2 
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ETAP K111/11N2 1 

Inkom verdieping Philips RC120B W60L60 1 

ETAP K141/6N 1 

Trap buiten Philips WT 120C L600 3 

ETAP K111/11N2 3 

 

Bij de keuze van de armaturen is er rekening gehouden met de prijs-kwaliteit 

verhouding en op basis van de gelijkmatigheid die deze kunnen bieden. 

Al de geïnstalleerde armaturen is met de led-technologie. Voor de 

noodverlichting hebben we het merk ETAP gebruikt en is decentraal. Deze 

kunnen 1 uur verlichten met een inwendige batterij. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 zelf bedachte systeem 
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Bijlage 2 ijsbuffersysteem 
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Bijlage 3: hydraulische schema AC-Box 
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Bijlage 4: technische gegevens Vitocal 300-G BW 301   
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Bijlage 5: tabel van Hespul en instralingsdiagram 
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Bijlage 6: 3D simulatie zuid-opstelling 

 

 

 

 

 

 

Omvormer 5kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omvormer 7kW 
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Bijlage 7: oost-west opstelling 
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Omvormer 5kW 
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Bijlage 8: technisch blad Vitivolt 300 
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Bijlage 9: technische gegevens  
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