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VOORWOORD 

Mijn naam is Ingo Heylen en u staat op het punt om mijn eindwerk te lezen. Dit 

eindwerk is het product van een 3-jarige opleiding van een professionele 

bachelor in de energietechnologie. In deze opleiding hebben we heel wat gezien 

omtrent de verschillende vormen van energie en hun toepassingen en 

ondersteunende systemen. In dit eindwerk gaan we de verschillende systemen 

in een schoolgebouw in kaart brengen en uitwerken op de meest moderne 

manier zodat anderen hieruit iets kunnen bijleren alsook simulaties hierop 

uitvoeren. Het resultaat in dit eindwerk heb ik te danken aan de kennis die ikzelf 

heb opgedaan tijdens mijn opleiding.  

 

Ik zou ook graag mijn collega’s willen bedanken. Dit zijnde Nick Loomans, 

Kianoush Youssefi en Brent Daman. Ik zou ook graag het personeel van het 

KCE, de heer Rob van Dun en de heer Erik Deen en Viessmann willen bedanken 

voor alle gegeven ondersteuning. Ik zou ook graag de gehele stuurgroep willen 

bedanken ons deze kans te geven om onze kennis te verrijken en om te zien 

hoe een project zou werken in een echte werkomgeving. 
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SAMENVATTING 

In dit eindwerk gaan we het hebben over het dimensioneren en bepalen van 

bepaalde systemen voor verscheidene onderwerpen dit varieert van elektriciteit 

tot verwarming en water en zo verder. We zijn vertrokken uit een schets van 

het gebouw met bepaalde minima waarden waaraan het gebouw moest voldoen. 

We hebben voor dit project een ‘carte blanche’ gekregen om elk concept dat we 

wilden te bekijken of dit toepasbaar is in het gebouw. De moeilijkheidsgraad ligt 

in onzekerheid van bepaalde zaken en wetgevingen waarmee er rekening moet 

gehouden worden. Er moet ook redelijk wat communicatie vloeien om te weten 

wat er effectief moet gebeuren en met welke merken enzoverder. De 

moeilijkheid ligt ook dat de technieken moeten worden uitgewerkt op een 

manier zodat iedereen dit kan begrijpen. 

 

Op voorhand was al voor enkele technieken bekend wat we gingen toepassen en  

waren we al begonnen met een rekenblad te maken zodat we dit later niet meer 

moesten doen. Hierdoor moesten we gewoon, indien er verandering was wat 

numerieke aanpassingen doen. We hebben ook gevraagd aan enkele docenten 

hoe zij het zouden aanpakken en hier waren we veel wijzer uitgekomen. 

Hierdoor zijn we eerst concepten gaan uitdenken en hoe we ons project echt 

uniek maken i.p.v. standaard oplossingen te hebben en welke gegevens we 

moesten voorleggen voor simulaties en welke effecten deze hebben en geven op 

de installaties die aanwezig zijn. Ik ga in dit eindwerk voornamelijk de 

verwarming toelichten. Maar ik ga ook alle andere onderdelen toelichten en 

zeggen wie welk deel heeft uitgewerkt indien u meer informatie wenst. 



4 

  

INHOUDSTAFEL 

VOORWOORD ......................................................................................... 2 

SAMENVATTING ..................................................................................... 3 

INHOUDSTAFEL ...................................................................................... 4 

LIJST VAN ILLUSTRATIES. ..................................................................... 6 

LIJST VAN GEBRUIKTE AFBEELDINGEN EN SYMBOLEN ........................... 7 

INLEIDING ............................................................................................. 8 

1 VOORSTELLING STAGEBEDRIJF ............................................... 9 

1.1 Inleiding .................................................................................. 9 
1.2 Thomas More ........................................................................... 9 
1.3 Energietechnologie .................................................................. 9 
1.4 Provinciaal instituut Lommel (PROVIL) .................................... 9 

2 PROBLEEMSTELLING .............................................................. 10 

2.1 Inleiding ................................................................................ 10 
2.2 STEM ...................................................................................... 10 
2.3 Waarom ................................................................................. 11 
2.4 Literatuur ............................................................................... 11 
2.5 Mijn contributie ...................................................................... 11 
2.6 De concepten ......................................................................... 11 
2.7 De zoektocht naar partners .................................................... 12 
2.8 KPI’s ...................................................................................... 12 

3 AANPAK ................................................................................. 13 

3.1 Inleiding ................................................................................ 13 
3.2 Planning ................................................................................. 13 
3.2.1 Week 1-2 ................................................................................. 13 
3.2.2 Week 3-4 ................................................................................. 13 
3.2.3 Week 5-8 ................................................................................. 14 
3.2.4 Week 9-11 ............................................................................... 14 
3.2.5 Week 12-14 ............................................................................. 14 

4 VERWARMING ........................................................................ 15 

4.1 Warmtepompen ..................................................................... 15 
4.1.1 Inleiding .................................................................................. 15 
4.1.2 Werking ................................................................................... 15 
4.1.3 Types van warmtepompen ......................................................... 16 
4.1.3.1 Lucht-water Warmtepomp ................................................................................... 16 
4.1.3.2 Lucht-lucht ........................................................................................................ 17 
4.1.3.3 Water-water ...................................................................................................... 18 
4.1.3.4 Grond-Water ..................................................................................................... 19 
4.1.3.5 Afgiftesystemen ................................................................................................. 20 
4.1.4 COP & SPF ............................................................................... 24 
4.1.4.1 COP.................................................................................................................. 24 
4.1.4.2 SPF .................................................................................................................. 25 
4.2 Ijsbuffer (eisspeicher) ........................................................... 25 
4.2.1 Werking ................................................................................... 25 
4.2.2 Latente warmte ........................................................................ 26 
4.2.2.1 Rekenvoorbeeld ................................................................................................. 26 
4.2.2.2 Regeneratie ....................................................................................................... 27 
4.3 Zonneluchtabsorbers ............................................................. 27 
4.4 Warmteverliesberekening ...................................................... 28 
4.4.1 Lambda-waarde (λ) ................................................................... 28 
4.4.2 U-waarde ................................................................................. 28 



5 

  

4.4.3 R-waarde ................................................................................. 29 
4.4.3.1 Rsi .................................................................................................................... 29 
4.4.3.2 Rse ................................................................................................................... 29 
4.4.4 Ventilatieverliezen ..................................................................... 30 
4.5 Mijn berekening ..................................................................... 31 
4.6 Vorige concepten ................................................................... 32 
4.7 Onze installatie ...................................................................... 32 
4.8 Dimensioneren van verschillende componenten .................... 33 
4.8.1 Warmtepomp ........................................................................... 33 
4.8.2 Ijsbuffer .................................................................................. 33 
4.8.3 Ventiloconvectoren .................................................................... 33 
4.8.4 Zonneluchtabsorbers ................................................................. 34 

5 ANDERE SYSTEMEN ................................................................ 35 

5.1 Koeling ................................................................................... 35 
5.2 Normen en comfort ................................................................ 35 
5.3 Verlichting ............................................................................. 35 
5.3.1 DIALux .................................................................................... 35 
5.4 Ventilatie ............................................................................... 36 
5.5 Domotica + Datacommunicatie .............................................. 37 
5.6 SWW ...................................................................................... 37 
5.7 PV .......................................................................................... 38 
5.8 Waterrecuperatie ................................................................... 38 

BESLUIT…. ........................................................................................... 39 

6 LITERATUURLIJST .................................................................. 40 

BIJLAGEN ............................................................................................. 41 

 

  



6 

  

LIJST VAN ILLUSTRATIES. 

Figuur 2-1:Stem-logo .............................................................................. 10 
Figuur 4-1: Principeschema ...................................................................... 15 
Figuur 4-3: Lucht-water warmtepomp ........................................................ 16 
Figuur 4-4: Onderscheid lucht-lucht en water-lucht ..................................... 17 
Figuur 4-5: Grondwarmtewisselaar ............................................................ 19 
Figuur 4-6: Horizontale captatienet ........................................................... 19 
Figuur 4-7: Verticale capteur .................................................................... 20 
Figuur 4-8: Ventilo-convector (binnen) ...................................................... 21 
Figuur 4-9: Ventilo-convector (buiten) ....................................................... 21 
Figuur 4-10: Droog systeem (Bron:www.livios.be) ...................................... 22 
Figuur 4-11: Nat systeem (Bron:www.livios.be) .......................................... 23 
Figuur 4-12: COP bepaling (Bron:www.joostdevree.nl) ................................ 24 
Figuur 4-13: Voorbeeld Warmtepomp ........................................................ 25 
Figuur 4-14: Ijsbuffer (Bron: Viesmann) .................................................... 25 
Figuur 4-15: Energie-inhoud faseverandering (Bron: Viessmann) .................. 26 
Figuur 4-16: Zonneluchtabsorber (Bron:Viessmann) .................................... 27 
 

Grafiek 1: Aanwezigheidseffecten op temperatuur ....................................... 30 
Grafiek 2: Panelenopstelling vergelijking .................................................... 38 
 

Tabel 4-1: Totaalverlies ........................................................................... 31 
Tabel 4-2: Resultaat zonder ..................................................................... 31 
Tabel 5-1: Armaturen per ruimte .............................................................. 35 
Tabel 5-2: Resultaten debieten ................................................................. 37 
Tabel 5-3: Watergebruik van de toiletten ................................................... 38 
 

file:///C:/Users/Ingo/Desktop/eindwerk%20Ingo.docx%23_Toc451860135
file:///C:/Users/Ingo/Desktop/eindwerk%20Ingo.docx%23_Toc451860141
file:///C:/Users/Ingo/Desktop/eindwerk%20Ingo.docx%23_Toc451860153
file:///C:/Users/Ingo/Desktop/eindwerk%20Ingo.docx%23_Toc451860154


7 

  

LIJST VAN GEBRUIKTE AFBEELDINGEN EN SYMBOLEN 

STEM  Science, Technology, Engineering, Mathematics 

KPI  Key performance indicator 

SWW  Sanitair warm water 

EPB  Energieprestatie en binnenklimaat 

COP  Coefficient of performance 

SPF  Seasonal performance factor 

KNX  Konnex 

PV  Photovoltaic 
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INLEIDING 

Het doel van dit eindwerk is om mensen iets bij te leren over iets meer 

ongekende energiesystemen die residentieel zouden kunnen toegepast worden 

onder alle omstandigheden. Er worden allerlei gegevens verzameld omtrent 

deze meer onbekendere systemen alsook regelingen om reacties van het 

systeem te bezien alsook de regeling van het systeem te optimaliseren en ook 

hoe dit zou moeten gebeuren. Deze installaties gaan ook gebruikt worden om 

secundaire scholieren de kennis te geven over een ‘echte’ praktijkopstelling 

verspreid over hun schoolcarrière.  

 

Hierdoor zouden ze een makkerlijkere overgang moeten hebben van het 

schoolleven naar het werkleven. Er is al veel onderzocht omtrent vele 

energiesystemen waardoor we makkelijker kunnen zeggen van hoe die 

systemen zouden reageren, wij hebben gekozen voor iets onbekendere 

systemen die nog niet vaak gezien zijn. Dit komt omdat we het project een 

uniek gevoel wouden geven met die systemen en de kennis die deze zou 

overbrengen bij de werkelijke opstelling. Omdat dit onderzoek al reeds is 

uitgevoerd. Was het gemakkelijker om een knoop door te hakken van welke 

systemen we zouden kiezen. Het is ook een grote verscheidenheid aan 

onderwerpen waardoor het samenwerken van verscheidene systemen aan het 

licht komt.  
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1 VOORSTELLING STAGEBEDRIJF 

1.1 Inleiding 

In dit eerste hoofdstuk van mijn eindwerk ga ik mijn stagebedrijf toelichten. 

Voor welke organisatie ik deze stage doe. Een beetje algemene infrastructuur 

rond deze organisatie en tot welk deel van de organisatie deze stage 

toebehoort. Ik ga ook toelichten wat de missie en de visie van organisatie is. 

1.2 Thomas More 

Thomas More is deelorganisatie van de associatie KU Leuven. Deze associatie 

biedt in heel Vlaanderen en Brussel een immens gevarieerd studieaanbod aan. 

Het doel van deze instelling is om regionale ontwikkeling van de opkomende 

jeugd te steunen als ook het bedrijfsleven te ondersteunen door middel van het 

uitvoeren van onderzoek. 

1.3 Energietechnologie 

Energietechnologie is een richting in dit immense studieaanbod. Deze richting is 

vooral gericht naar het aanleren van huidige beschikbare energieproductie 

methoden met al zijn voordelen en nadelen. Ook verklaard de richting waarom 

het hele energieverhaal (groen tegen fossielen) zo ingewikkeld is in de 

samenleving. Het stimuleert ook onderzoek naar minder gekende systemen in 

België om die hier mogelijk toe te passen. 

1.4 Provinciaal instituut Lommel (PROVIL) 

Wij voeren dit eindwerk uit in opdracht van het provinciaal instituut van 

Lommel. Dit is een secundaire school die zich meer richt naar een 

wetenschappelijk educatiepakket.  
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2 PROBLEEMSTELLING 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk ga ik het hebben over het ervaren probleem. Ik zal uitleggen 

waarom dit probleem, een probleem is. Wie mee dit probleem te maken kan/zal 

hebben. Ik ga ook de achtergrond van dit probleem verklaren. Als ook een 

schatting te geven van de resultaten die we zullen proberen te behalen. 

2.2 STEM 

Het gebouw dat wij moesten dimensioneren is een deel van een nieuwere STEM-

bundel voor secundaire scholen. Deze bundel gaat zich meer richten op 

technologische en wetenschappelijke richtingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 2-1:Stem-logo (Bron: www.theodysseyonline.com) 
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2.3 Waarom 

Dit probleem komt steeds meer voor met de steeds strengere energie-eisen 

voor gebouwen. Het is bedoeld om mensen te informeren over welke algemene 

mogelijkheden er zijn. Het is ook gemaakt voor de studenten van de provinciale 

school van Lommel, om deze zo aan te leren om deze nieuwere ‘ingewikkeldere’ 

systemen aan te sluiten. Het is ook om een document te hebben waar alle 

systemen (ventilatie, verwarming, …) bijeen staat. Dit is in plaats van alle 

verschillende documenten die mensen normaal zouden moeten lezen.  

2.4 Literatuur 

Er bestaat al heel wat literatuur rond de nieuwere technieken, maar dit is vaak 

heel wat meer technisch gericht en moeilijker voor heel wat mensen om te 

begrijpen. Maar voor de meer ongekende technieken zijn er nog niet vele 

documenten beschikbaar behalve de technisch specifieke fiches die redelijk 

groot zijn en complex kunnen overkomen. De meeste mensen hebben de tijd 

niet om dit te overlopen/de wil niet om dit te overlopen. 

2.5 Mijn contributie 

Ik moest bij dit project me vooral focussen op de verwarming. De moeilijkheid 

in dit was dat er geen EPB-verslag was. Toen we aan onze stage begonnen was 

er zelfs nog geen idee welke materialen er gebruikt gingen worden. Het was pas 

na de eerste stuurgroep vergadering dat we wisten welke materialen er gebruikt 

zouden worden. Er moest dus veel meer communicatie vloeien wat ook een 

moeilijkheid was. Dus ik heb alternatieven moeten vinden om de verwarming te 

kunnen uitwerken. Hierover meer in hoofdstuk 4. Ik heb me ook in het begin 

bezighouden met het werken aan de normen en comfort. Daarna heb ik me 

vooral beziggehouden met het SWW en het ondersteunen van de zonneboiler.  

2.6  De concepten 

Een ander probleem dat ik ondervond met deze stage was als we een concept 

wouden uitwerken moesten we al gauw wachten tot een stuurgroep vergadering 

tot we een ‘groen licht’ krijgen om het echt compleet uit te werken. We hebben 

op voorhand al wel laten weten welke richting we gingen uitgaan.  
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2.7 De zoektocht naar partners 

Toen we met de stage begonnen zijn we er vanuit gegaan dat we elke richting 

konden uitgaan, maar later bleek dit niet het geval en zorgde voor een aantal 

weken voor verwarring. Er was blijkbaar een lager budget dan we hadden 

gedacht wat ook voor ons zorgen baarde. Hierdoor zijn we vooral naar grotere 

installateurs gaan kijken en dus onze focus meer op de economische kant van 

het verhaal zijn gaan leggen in plaats van de technische kant. We zijn dus in het 

midden van onze stage meer en meer moeten gaan vergaderen en samenzitten 

met vertegenwoordigers van bedrijven. Uiteindelijk is het goed gekomen en 

hebben we wat aanzienlijke partners me in het verhaal kunnen meekrijgen. 

2.8 KPI’s 

Bij de eerste vergadering, waren er nog wat conflicten in de stuurgroep zelf 

omtrent de KPI’s van het gebouw. Dankzij dit waren er later nog enkele 

conflicten waar er verschillende meningen waren in de stuurgroep en daardoor 

werd het wat moeilijker om zaken concreet uit te werken. Indien men de KPI’s 

van een project dus concreet zijn uitgewerkt is het wat moeilijker om iedereen 

op eenzelfde lijn te laten denken waaraan het project moet voldoen. Bij de 2de 

vergadering waren de KPI’s effectief concreet vastgelegd. Hierdoor zijn bepaalde 

zaken soms aangepast om deze later terug aan te passen. De KPI’s waaraan we 

moesten voldoen waren Duurzaamheid, e-learning, didaktiek, en doelpubliek. 

Wij zaten in dit project voornamelijk in de eerste twee KPI’s. Met een KPI wil 

men de streefdoelen van een project vastleggen. Met het e-learning platform 

willen iedereen die de informatie zoekt wat bijleren over de mogelijkheden 

omtrent de mogelijke installatie keuzes die ook zo duurzaam mogelijk blijven. Er 

is bij dit project nu niet meteen naar geld gekeken waardoor de installatie niet 

meteen de goedkoopste is maar wel zal voldoen aan de duurzaamheidseisen. 

Maar we moesten ook zeker zien dat de gewone mens dat niet al te veel met 

techniek bezig is, deze ook kan begrijpen en dus zelf een keuze maken naar 

welk soort systeem ze willen gaan. 
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3 AANPAK 

3.1 Inleiding 

Een eindwerk is een groot project dat heel wat tijd omvat. Dus je kan er niet 

zomaar aan beginnen en zien waar het eindigt. Voor deze reden hebben we een 

plan van aanpak nodig. In dit deel zal ik mijn planning toelichten over hoe dat ik 

te werk ben gegaan aan dit project.  

3.2 Planning 

 

3.2.1 Week 1-2 

Toen dat we begonnen met deze stage hadden we enkel de afmetingen van het 

gebouw en een K-peil gekregen. Maar omdat we toen nog met een 

schoolgebouw werkten, moesten we zien hoe dat het zat met normen en 

comfort voor schoolgebouwen.  

3.2.2 Week 3-4 

In deze weken hadden we de eerste schets van het gebouw ontvangen en als 

volgt zijn we begonnen met allerlei berekeningen te maken voor het gebouw en 

eens te bekijken of dat sommige systemen wel effectief nodig waren. Hierin zijn 

we algemenere richtingswaarden zodat we de volgende weken aan ons concept 

konden werken om het project zo uniek mogelijk te kunnen maken. 
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3.2.3 Week 5-8 

Tijdens deze periode waren de bouwplannen die we hadden aangekregen 

aangepast en moesten we dus ook onze berekeningen aanpassen. Hiermee was 

ik begonnen om de gewijzigde afmetingen in onze excel aan te passen. Nadat 

dit was gebeurd was ik begonnen met het uitwerken van een 

verwarmingsconcept samen met mijn collega Kianoush. Dit komt omdat we ons 

verwarmingssysteem en onze koelinstallatie wouden doen samenwerken. 

Tijdens deze weken hadden we verschillende concepten bedacht en uitgewerkt. 

Toen dat we onze laatste concept hadden uitgewerkt zagen we dat Viessmann 

en gelijkaardig systeem had en dan zijn we daarmee verder gegaan. 

3.2.4 Week 9-11 

In deze weken had ik me terug vooral beziggehouden met de 

warmteverliesberekening. We hadden wat meer specifieke details ontvangen 

omtrent de constructie van het gebouw zelf waardoor er een meer 

gedetailleerde berekening kon gemaakt worden. Hiervoor heb ik eerst 

geprobeerd om gebruik te maken van de EPB-tool die beschikbaar is gesteld 

door de overheid. Maar hier botste ik al vlug op problemen omtrent onze 

ijsbuffer alsook dat er enkele waarden niet instonden die in ons gebouw werden 

toegepast. Daardoor ben ik het zelf gaan uitrekenen. Het probleem dat ik hierbij 

uitkwam was dat ik enkele waarden niet vond en dus was de berekening fout 

gelopen en zijn we uiteindelijk verder gegaan met de basisberekening.  

3.2.5 Week 12-14 

In deze 2 weken hadden we ons vooral beziggehouden met het uitschrijven van 

het eindwerk dit komt omdat er heel vaak concepten veranderen bepaalde 

systemen niet meer konden enzoverder. Waardoor we later aan onze boeken 

zijn begonnen omdat we anders teveel dubbelwerk zouden leveren. 
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4 VERWARMING 

4.1 Warmtepompen 

4.1.1  Inleiding 

Verwarming is nodig in elk type van gebouw waar langdurige aanwezigheid 

verwacht is. In de moderne maatschappij zijn er verschillende soorten van 

verwarmingssystemen mogelijk, zijnde: (condenserende) gasketels, 

warmtepompen, pellet kachels, enzovoort. Wij hebben in deze stage geopteerd 

voor een warmtepomp met ijsbuffer omdat dit belangrijk was voor de KPI’s van 

het project.(zie 2.9) Alsook was dit de voorkeur van onze stagegever. Dus in dit 

deel zullen we ons warmtesysteem uitleggen. 

4.1.2 Werking 

Een warmtepomp heeft dezelfde werkingsprincipe als een koelkast. Hij haalt de 

warmte of koude uit een andere omgeving en geeft vervolgens de onttrokken 

energie af in de gewenste ruimte. De warmtepomp in vergelijking met een 

koelkast is hetzelfde enkel zijn de componenten groter in de warmtepomp. De 

meest voorkomende soorten warmtepompen werken met vloeistoffen die bij 

lage temperaturen verdampen, en vervolgens bij hoge temperatuur te laten 

condenseren. Bij het eerste geval moet men ervoor zorgen dat het kookpunt 

wordt verlaagd, en in het 2de geval moet het worden verhoogd. Door de druk te 

verhogen met m.b.v. een compressor kan het kookpunt van het koelmiddel 

worden verhoogd. Aan de andere kant zal het kookpunt weer dalen door gebruik 

van een expansieventiel.  

 

Figuur 4-1: Principeschema (Bron:www.circulair.be) 

Men kan een warmtepomp ook gebruiken om te koelen indien de nodige 

aanpassing zijn toegepast op het principeschema met de nodige kleppen etc.  
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4.1.3 Types van warmtepompen 

Er zijn meerdere types van warmtepompen. Deze gaan verschillen geven in hun 

COP (benuttiging) waarden alsook hoe de installatie gebeurd. Het grote verschil 

zijn de mediums van warmteontginning van de bron en de afgifte. Het grote 

verschil gaat zich vooral in de COP en de prijs van de machines bevinden. In dit 

deel ga ik vooral voordelen en de nadelen toelichten met een kleine beschrijving 

hoe ze deze warmte onttrekken en afgeven. 

4.1.3.1 Lucht-water Warmtepomp 

Met dit type van warmtepomp zullen we dus de warmte uit onze buitenlucht 

halen. Dit zorgt dus dat de warmtepomp heel wat inspanning gaat moeten 

leveren zeker tijdens strengere winters waar de buitenluchttemperaturen zeer 

laag kunnen zijn. Deze buitenlucht wordt aangezogen door het gebruik van een 

ventilator en de afgifte zal in dit geval gebeuren door middel van water wat dus 

wil zeggen dat we met een buizenstelsel dat deze warmte zal doen verspreiden. 

Dit type van warmtepomp heeft ook een ontdooi-regeling nodig voor waterdamp 

in de buitenlucht bij koudere temperaturen. 

Voordelen: 

- Eenvoudig te installeren 

- Lage installatiekost 

- Onuitputbaar 

Nadelen: 

- Afhankelijk van de buitentemperatuur 

- Rendement is ook een afhankelijke en zal daarom over het algemeen 

lager liggen dan andere types 

- Ontdooisysteem 

 

 

Figuur 4-2: Lucht-water warmtepomp (Bron:www.Dutchheatpump.nl) 
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4.1.3.2 Lucht-lucht 

Met dit type van warmtepomp zullen we dus de warmte uit onze buitenlucht 

halen. Dit zorgt dus dat de warmtepomp heel wat inspanning gaat moeten 

leveren zeker tijdens strengere winters waar de buitenluchttemperaturen zeer 

laag kunnen zijn. Deze buitenlucht wordt aangezogen door het gebruik van een 

ventilator en de afgifte zal in dit geval gebeuren door warme lucht die in de 

nodige ruimtes wordt ingeblazen. Dit type van warmtepomp heeft ook een 

ontdooi-regeling nodig voor waterdamp in de buitenlucht bij koudere 

temperaturen. 

Voordelen 

- Goedkoopst 

- Makkelijkste om te plaatsen 

- Veel installatie flexibiliteit (wand, vloer)  

Nadelen 

- Rendement ligt het laagst (zeker tijdens de winterdagen) t.o.v. de 

andere types warmtepompen 

- Niet geschikt voor vloerverwarming of radiatoren (enkel 

luchtverwarming) 

- Afhankelijk van buitenlucht 

- Ontdooisysteem 

 

 

Figuur 4-3: Onderscheid lucht-lucht en water-lucht (Bron: www.airline-airco.be) 
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4.1.3.3 Water-water 

Bij dit type van warmtepomp gaan we de warmte onttrekken van de waterlaag 

die in de grond aanwezig zijn deze bevatten een temperatuur van een constante 

12-14°C. Voor dit systeem te doen werken moeten er 2 putten geboord worden 

in de grond. Deze diepte kan verschillen tussen 25m en 100m diep en is ook 

afhankelijk van de samenstelling van de grond zelf. Deze 2 putten noemen de 

pomp put en de retourput. De pomp put zal het water naar boven pompen en 

dor middel van een warmtewisselaar de temperatuur uit het water halen en in 

de retourput zal het meer afgekoelde/verwarmde water terug in de waterlaag 

terechtkomen. Men kan hier ook aan natuurlijke koeling doen omdat je met 

deze 12-14°C ook ruimtes kunt gaan koelen. 

Voordelen 

o Hoogste rendement 

o Zeer betrouwbaar 

o Compact 

Nadelen 

o Duurste optie van al 

o Pomp nodig -> elektriciteit 

o Milieuvergunning 

 

Figuur 3 Water/water warmtepomp (Bron: www.kollerhattem.nl) 
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4.1.3.4 Grond-Water  

Bij dit type van systeem gaan we onze warmte onttrekken uit de grond op een 

diepte van 5 à 7m, want daar is onze temperatuur een constante 10-12°C. Dit 

gaat gebeuren door een grondwarmtewisselaar. (Deze is afhankelijk van de 

opstelling die men kiest hierover meer in 1.1.4.4.1. en 1.1.4.4.2.). Tijdens de 

zomer zal de grond opwarmen en recuperen van het stookseizoen terwijl we 

tijdens dat seizoen de temperatuur van de grond zullen afnemen. Dus naarmate 

van de lengte van het stookseizoen zal de COP afnemen. We kunnen de 

warmtewinst behalen op 2 manieren namelijk door middel van een horizontaal 

captatienet of een verticale collector. 

 

Figuur 4-4: Grondwarmtewisselaar (Bron: www.greenvalleykempen.be) 

 

Horizontale collector 

Een horizontale collector is een buizenstel die men in de grond steekt. De lengte 

van dit captatienet varieert tussen een 100 à 200m met een minimum 

tussenafstand van 80cm. Deze afstand is nodig zodat het systeem zichzelf niet 

beïnvloed. Het grootste nadeel van dit opnamesysteem is dat het een grote opp. 

nodig heeft. De buizen moeten ook lekdicht zijn omdat we hier met glycolwater 

werken.  

 

 

 

 

Figuur 4-5: Horizontale captatienet 
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Verticale collector 

Dit werkt eigenlijk hetzelfde als een de water-water warmtepomp enkel gaan we 

hierbij de warmte uit de verschillende grondlagen halen i.p.v. de aqua fiers. De 

diepte van de boring is afhankelijk van de warmtevraag. Belangrijk is wel om te 

weten dat de grond uitgeput kan geraken bij dit soort systeem(als de lussen 

omringt zijn door grof zand en grind met beweeglijk water zal er hoogst 

waarschijnlijk geen probleem zijn) maar als deze omringt is door goed isolerend 

en niet bewegend water dan zal het rendement van de WP jaarlijks afnemen.  

 

1: Aansluiting 

2: Grond 

3: Omgevingswarmte 

4: Koude gedeelte collector 

5: Warme gedeelte collector 

 

 

 

 

 

4.1.3.5 Afgiftesystemen 

Inleiding 

We gaan in dit deel alle afgiftesystemen bekijken, Indien men kiest voor 

voerverwarming dan gaat men een keuze moeten maken tussen de 

verschillende installatie systemen die mogelijk zijn bij de plaatsing van de 

leidingen.  

Radiatoren 

Je kan een warmtepomp installeren met radiatoren op 2 manieren. Beiden 

produceren ook SWW.  

1 Lage temperatuurradiatoren: Om dit te doen werken zal er een 

laagtemperatuur warmtepomp moeten worden geïnstalleerd zodat het 

radiatorcircuit nooit boven de 60°C zal bevinden. Dit soort warmtepomp kan ook 

koelen en er is geen stofophoping.  

2 Oudere radiatoren met ketel: Hoge temperatuur WP kan tot 80°C water 

verwarmen zodat deze naar de radiatoren gaan zonder dat er elektrisch moet 

worden.  

  

Figuur 4-6: Verticale capteur (Bron: www.bouwinfo.be) 
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Ventilo-convectoren 

Een ventilo-convector is een groep van buizen (2pijps of 4pijps) dat ter 

vervanging van een gewone radiator kan dienen. Het voordeel van dit toestel is 

dat het met laag temperatuur water kan werken. Vanwege de lagere 

temperaturen gaat het systeem in zijn geheel sneller reageren op de 

verandering van temperatuur. Deze buizen gaan de lucht rondom 

opwarmen/afkoelen en wordt dan omhoog geblazen door de ventilatoren. 

Vanwege deze vlugge inspeeling op het huidige klimaat en de goede 

samenwerking met een warmtepomp kan dit een handig systeem zijn waar we 

een vlugge verandering in temperatuur moeten hebben. (vb.: badkamer) 

Het kan ook gebruikt worden als een bijverwarming. Hierbij gaan we onze 

vloerverwarming dat heel wat trager inspeelt op het klimaatverhaal onze basis 

laten leveren en met de ventilo gaan we dan de laatste beetjes toevoegen. We 

kunnen dus ook koelen met dit systeem maar dan moeten we wel zien dat een 

condensaat afvoer is. 

 

Figuur 4-7: Ventilo-convector (binnen) 

 

Figuur 4-8: Ventilo-convector (buiten) 
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Vloerverwarming 

Droog systeem 

In dit type systeem worden de buizen in een geprefabriceerde van polystyreen 

of piepschuim geplaatst. Maar voordat we de buizen effectief plaatsen leggen we 

nog profielen van aluminium of gegalvaniseerd metaal. Daarna moet men de 

buizen enkel nog in de groeven van deze vormen te plaatsen. Deze metalen 

(van de buis en de profielen eromheen) hebben een goede warmtegeleiding 

hierdoor hebben we een vlug reactie systeem op onze afgifte. Dit soort van 

systeem heeft ook een lagere kans om te barsten. Dit komt omdat er betere 

warmtespreiding is en dus de buizen voldoende kunnen uitzetten en krimpen. 

 

Figuur 4-9: Droog systeem (Bron:www.livios.be) 
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Nat systeem 

In een nat systeem worden de buizen rechtstreeks in de chape gelegd, omdat 

de buizen uitzetten en krimpen wordt er aangeraden om de chape te bewapenen 

(dit zijn vezels die aan de chape worden toegevoegd waardoor de chape vlugger 

uitdroogt waardoor de verwarming sneller intreding zal treden). 

 

Figuur 4-10: Nat systeem (Bron:www.livios.be) 

 

Vloertypes 

- Tegels gaan geen warmte tegengaan en zullen deze zelfs goed 

vasthouden 

- Vast tapijt: moet in combinatie met vloerverwarming permanent 

antistatisch zijn 

- Bepaalde natuursteensoorten: kunnen beschadigd geraken in 

combinatie met vloerverwarming. Vraag raad aan de fabrikant. 

- Als je voor de combinatie vloerverwarming en parket kiest, ga dan 

zeker voor een droog hydraulisch of voor een elektrisch zelfregelend 

systeem. Die hebben een hogere warmteafgifte dan de traditionele 

natte systemen. 

- (Massieve) parket: vraagt, afhankelijk van de dikte van de planken, 

een langere opwarmtijd. Hout houdt de warmte ook meer tegen dan 

andere bevloeringen, zodat het langer duurt voor de vloer en dus de 

kamer opgewarmd zijn 
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 Keuze 

Nieuwbouw: ik zou zeker met vloerverwarming werken omdat het de 

gewenste warmtevraag gelijk verdeeld i.p.v. de ruimte geleidelijk op te warmen 

waardoor er een ongelijkheid is zodat iemand aan 1 zijde van de ruimte het te 

warm kan en iemand anders aan de andere dat het te koud heeft. Nadelig is wel 

dat het een zeer dure installatiekost heeft. Als het mogelijk is zou ik ook nog 

proberen om het systeem te doen samenwerken met de ventilo-convectoren 

 

Renovatie: Lage temperatuurradiatoren hiervoor betaal je minder dan de 

vloerverwarming en je moet niet heel de vloer laten openbreken om de 

vloerverwarming te leggen.  

4.1.4  COP & SPF 

4.1.4.1 COP 

De COP (coefficient of performance) is een belangrijk kengetal voor de 

rendementsbepaling voor warmtepompen, airco’s enzoverder. Deze waarde 

geeft de verhouding tussen de warmte die uit onze bron halen en wat we erin 

steken van elektriciteit.  

 

Voorbeeld: 

Wanneer een warmtepomp een COP-waarde heeft van 4, dan gebruikt de pomp 

25% aandrijfenergie om 100% nuttige warmte te produceren. 

Een COP van 4 betekent 1 kilowattuur aan stroom erin stoppen (bijvoorbeeld de 

warmtepomp moet draaien) en levert ervoor 4 kilowattuur aan warmte.  

 
Figuur 4-11: COP bepaling (Bron:www.joostdevree.nl) 
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4.1.4.2 SPF 

SPF ofwel Seasonal Performance factor, Deze waarde houdt rekening met reële 

conditie van de situatie terwijl we met de COP werken met standaard condities. 

Nu gaan we rekening houden met de echte temperatuur van onze bron en ons 

afgiftesysteem. Er wordt ook rekening gehouden met inwendige componenten 

van de warmtepomp.(pompen, ...)  

 
Figuur 4-12: Voorbeeld Warmtepomp 

4.2 Ijsbuffer (eisspeicher) 

4.2.1 Werking 

De ijsbuffer is in principe gewoon een betonnen vat in de grond dat is opgevuld 

met water dat we tijdens de winter gaan omvormen naar ijs terwijl we hieruit 

onze warmte onttrekken voor ons gebouw te verwarmen.(belangrijke 

opmerking: Het vat moet gevuld worden met kraantjeswater en niet met 

regenwater, dit is omdat de samenstelling van regen nooit 100% gelijk is en dus 

krijgen we minder warmte in het vat bij deze samenstelling. De ijsbuffer zijn 

maximale werkingstemperatuur is 25°C. 

 

Figuur 4-13: Ijsbuffer (Bron: Viessmann) 
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4.2.2 Latente warmte 

Latente warmte is de energie die nodig is om aan een faseovergang te doen 

d.w.z. dat dit dus de energie is de benodigd is als men van water naar stoom of 

van vaste naar vloeibare.  

Tijdens de zomer gaan we dus de energie in ons vat steken om aan de 

faseovergang van ijs naar water te gaan (energiestockage).  

Maar als we terug van ijs naar water gaan komt die energie die benodigd was 

voor de omgekeerde faseovergang (zomer) terug vrij als warmte en het is deze 

warmte die we willen gebruiken om het gebouw te verwarmen. 

1: Vriespunt 

2: Kookpunt 

3: Verzadigde stoom 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figuur 4-14: Energie-inhoud faseverandering 
(Bron: Viessmann) 

 

4.2.2.1 Rekenvoorbeeld 

Q=L*m 

Q1=10.000 kg *4186 J/kgK *(25°C-0°C)=1.046.500.000 J 

Om dit om te vormen naar kWh gaan we dit delen door 3.600.000 (dit bekomen 

we door  

1000*3600=3.600.000 waarvan de duizend van de kilo komt en de 3600 van 

het aantal seconden in een uur. 

Dus als we dit verder uitrekenen komen we het volgende resultaat uit: 

1.046.500.000 J/3.600.000=290 kWh 

Deze waarde is als we van de maximale werkingstemperatuur naar de 

vriestemperatuur gaan nadat we deze temperatuur bereikt hebben gaan we aan 

de hand van volgende methode verder. 

Q=L*m=2060*10000=20.600.000 J 

Q2=20.600.000/3.600.000=5,8kWh   totaal=Q1+Q2=296kWh 
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4.2.2.2 Regeneratie 

Een groot nadeel van dit type systeem is dat we een grotere opslag doen tijdens 

de seizoenen. Dit zou willen zeggen als we niet aan regeneratie zouden doen dat 

we ons koelvermogen gaan limiteren aan de stockage van in de winter. Dit is 

een riskantere onderneming want als het een mildere winter is en een strengere 

zomer zou het moeilijk kunnen zijn om aan onze koelbehoefte te kunnen 

voldoen. We zitten ook natuurlijk met de tussenseizoenen waarin we in de 

ochtend nog moeten verwarmen maar in de namiddag moeten koelen. Hierdoor 

zou ons koelvermogen dat we misschien maximaal nodig zouden hebben voor 

de zomer worden afgenomen door de tussenseizoenen. Om dit te voorkomen 

gaan we dus aan regeneratie doen. Hoe we aan die regeneratie doen is tijdens 

de nacht onze buffer terug laten afkoelen indien dit mogelijk is. 

4.3 Zonne-/luchtabsorbers 

Een zonne-/luchtabsorber is een soort van collector dat de warmte uit de 

omgeving (lucht en directe en diffuse zonnestraling) zal onttrekken. Om dit op 

hoge vermogens te verwerkelijken is er een groot oppervlak nodig. Maar om dit 

te compenseren zijn er vele toepasbaarheden voor dit mogelijk. Dit kan 

bijvoorbeeld dienen als een omheining voor een eigendom. Het kan op een dak 

gelegd worden als een zonnecollector. 

 

Figuur 4-15: Zonne-/luchtabsorber (Bron:Viessmann) 
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4.4 Warmteverliesberekening  

Natuurlijk om de grootte van onze installatie te bepalen is er een 

warmteverliesberekening nodig. Deze berekening houdt rekening met gebruikte 

materialen van de muren en welke ruimtes verwarmd zijn als ook de verliezen 

die volgen op een grondoppervlak en dakoppervlak. Normaal kan men de U-

waarden (Dit geeft het energie verlies per oppervlakeenheid weer, W/m²) uit 

het EPB-verslag halen.  

Ik heb nooit zo’n verslag ontvangen. Dus ik heb het zelf proberen te maken met 

de officiële software die men gratis kan verkrijgen op www.energiesparen.be, 

maar voor onze installatie was dit ook al niet optimaal omdat er redelijk wat 

verandering gebeurt in de energiewereld en is het wat moeilijker om de 

software up-to-date te houden. Hierdoor was de EPB software ook niet optimaal 

om dit te bepalen. Hierdoor ben ik zelf beginnen met opzoeken van materialen 

en de bijhorende lambda-waarden (deze waarde geeft de warmtegeleiding 

weer), dus ben ik op het internet deze waardes gaan opzoeken. Maar bij 

sommige materialen kwam ik op niets uit, dus ik moest er zelf een waarde gaan 

opplakken. Waardoor het vertrouwen in de berekening zeer miniem was en dat 

ik daarop niet ben verdergegaan.  

4.4.1 Lambda-waarde (λ) 

De lambda-waarde geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal in W/mK. 

Een hogere waarde weergeeft een betere isolatie, maar dit wil niet meteen 

zeggen dat een lagere waarde meteen nutteloos is. Dit is namelijk te 

compenseren door de dikte van een laag. Deze waarde kan men dus meerdere 

malen nodig hebben voor de R-waarde van een gebouw. Hier zal heel wat van 

de tijd insteken om deze waarden op te zoeken, indien men geen waardes zou 

krijgen van een fabrikant, cliënt, enzoverder. Wat bij mij hier nu het geval was. 

4.4.2 U-waarde 

De U-waarde geeft aan hoeveel warmte er verloren gaat per seconde en m² 

indien er een temperatuurverschil van binnen en buiten. Deze waarde wordt 

bepaald door de verschillende lagen van een materiaal (steen+ isolatie +….). 

Hoe lager dat we deze waarde houden hoe beter want dit wil dan zeggen dat we 

een goed isolerend gebouw hebben. (Van Dun) 

  

http://www.energiesparen.be/
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4.4.3 R-waarde 

Deze waarde is warmteweerstand van een materiaal laag. Met 

warmteweerstand willen we hier zeggen dat we de warmtedoorgang zullen 

belemmeren. Hierdoor zou bijvoorbeeld een muur zijn warmte langer bijhouden. 

Indien je de dikte zou verhogen net zoals de U-waarde zal de R-waarde recht 

evenredig stijgen. Hierdoor komen we op de volgende formule: R=d/lambda 

(Van Dun) 

Dit doen we voor 1 laag maar een muur is tegenwoordig bijna altijd een 

samenstelling van meerdere lagen. Dus voor een hele muur te berekenen 

zouden we eerst de verschillende lagen moeten uitrekenen en deze optellen 

hierdoor komen we bij volgende formule: 

Rmuur=Rlaag1+Rlaag2+Rlaag3+ … 

Maar aangezien we ook met een tweetal lagen ook de buitenomgeving en de 

binnen omgeving aangrenzen moeten we hier ook mee rekening houden. Dit 

gaan we in 4.4.3.1 en 4.4.3.2 welke deze zijn en welke waarden waarmee we 

werken. Maar in zijn geheel zal de formule dus als volgt worden: 

Rmuur=Rlaag1+Rlaag2+Rlaag3+Rsi+Rse+ … 

4.4.3.1 Rsi 

Deze waarde gaat de warmteweerstand van de binnen omgeving naar de 

aangrenzende binnenlaag weergeven. Voor deze waarde gebruiken we het 

jaargemiddelde van 0,13 W/m²K. 

4.4.3.2 Rse 

Dit is ongeveer hetzelfde als 4.4.3.1 (Rsi) enkel gaat het nu van bouwlaag naar 

buitenomgeving en de waarde hier is 0,04 W/m²K. De waarde hier is lager 

omdat de aangrenzende bouwlaag harder zal beïnvloed worden door de 

buitentemperatuur. Ook aangezien we weten dat deze waarden jaargemiddelden 

zijn, gaat het stookseizoen deze waarde serieus naar omlaag halen. 
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4.4.4 Ventilatieverliezen 

Ventilatie gaat ook voor verliezen zorgen in een gebouw omdat men lucht gaat 

verversen. Dit is wel nodig voor de gezondheid voor de personen in de ruimte 

en zodat deze wat gefocust blijven en zich niet beginnen suffig te worden 

vanwege de lagere hoeveelheid zuurstof effectief in de lucht zou zitten. Dus 

omdat men de lucht gaat wegblazen, gaan ze dus ook de lucht waarin we 

energie hebben gestoken om deze te verwarmen weg te blazen. Voor de 

ventilatieverliezen te berekenen maken we gebruik van de volgende formule: 

Фv = 0,34 x β x V x (Θi – Θeb) 

 met: 

- β = verluchtingsvoud [-]  

- V = volume van de ruimte [m³] 

-  Θi = binnentemperatuur [°C]  

- Θeb = basis/inblaas temperatuur [°C] 

(Surinx, 2014) 

 Maar indien we moeten ventileren wil dit ook zeggen dat er iemand aanwezig is 

en een persoon zal zelf ook warmte loslaten en dus is er een kleine warmtewinst 

per persoon (100 W per persoon).Dus als er meerdere personen zijn zal het 

zeker een invloed hebben. Zoals we op de volgende grafiek kunnen zien 

 

Grafiek 1: Aanwezigheidseffecten op temperatuur 
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4.5 Mijn berekening 

Vanwege deze tegenslagen (geen EPB verslag, geen resultaten omtrent 

onderzoek materialen) heb ik deze berekening gebaseerd op een onderzoek dat 

een gemiddelde verlies per oppervlakte geeft. Het onderzoek heb ik uit het 

eindwerk van Bart Heylen genomen. Hierdoor kwam ik het volgende resultaat 

uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uit deze tabellen kunnen we dus afleiden dat we met een totaal 

vermogensverlies van 11kW zitten. Om dit te compenseren gaan we gebruik 

maken van een warmtepomp op gelijkvloers en ventiloconvectoren op de 

verdieping. De dimensionering van deze systemen zien we in 4.8. 

  

 

Tabel 4-2: Resultaat zonder  
ventilatieverlies 

Tabel 4-1: Totaalverlies 
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4.6 Vorige concepten 

Voordat we op ons huidig systeem zijn gekomen hadden we eerst wat andere 

concepten moeten bedenken met een later concept dat ongeveer hetzelfde was 

als ons huidige gekozen systeem van de ijsbuffer installatie. Het eerste concept 

dat we bedachten was op de gelijksvloer met een warmtepomp en op de 

verdieping door middel van ventilatie. Omdat we boven vlugger moeten inspelen 

door de vluchtigere constructie (hout). Maar na onze besprekingen met Brent 

bleek dat de ventilatiedebieten al redelijk hoog te liggen omdat we met een 

schoolgebouw zitten. Dankzij dit zouden deze nog eens verhoogd worden tot 

een overdreven waarde, waarin dat je lucht zou voelen in een ‘trek’ gevoel en 

zou de installatie worden uitgeschakeld. We hadden ook een gedacht om extra 

warmte opslag te doen in een buffervat door middel van de zonnepanelen. Maar 

dit bleek niet nodig te zijn omdat scholen geen injectieboetes krijgen. Dan 

waren we meer naar een systeem gegaan waar we op de 2 verdiepen met 

grondverwarming zouden werken maar dit hebben we dan uiteindelijk 

vervangen door ventiloconvectoren. De reden dat we ook waren afgestapt van 

dat idee was als we dan zouden willen koelen d.m.v. de warmtepomp we eerst 

al die opgeslagen warmte zouden moeten wegspelen en dus was het een 

verspilling van energie en niet meteen een goede oplossing. Dan hadden we zelf 

een ontwerp gemaakt waarin we ongeveer terug het zelfde systeem hadden als 

de ijsbuffer enkel waren we nu bezig met een put. We wouden ook met 

plafondkoeling werken maar dit hebben zo gelaten Uiteindelijk hadden we de 

ijsbuffer gevonden en dan zijn we daarmee verder gaan werken. Schema’s van 

de vorige concepten vindt u in de bijlagen. 

4.7 Onze installatie  

Wij gaan werken met een warmtepomp die zijn warmte zal onttrekken van een 

ijsbuffer of de zonneluchtabsorbers. Wij hebben voor dit systeem gekozen om 

dat een ijsbuffer nog vrij ongekend is in België. Maar dit gaat zeker nog 

veranderen. Dit komt omdat er in België nog niet veel reglementering is rond de 

waterlagen in de grond. Maar als we Duitsland zouden volgen gaat dit zeker nog 

veranderen. Waardoor deze ijsbuffer een goede vervanger is. Deze is overal 

toepasbaar wat met water-water niet altijd het geval is en het heeft ook de 

oppervlakten van de grond water niet nodig. Het wordt aangeboden in een 

totaalpakket, waardoor het ook makkelijker is voor de mensen die er minder 

veel van kennen. Waarvoor het gebouw bedoelt is. 

Deze warmtepomp gaat zijn warmte halen uit de warmste bron hierdoor gaan 

we onze buffer kunnen besparen over een langere periode. Voor onze 

warmtepomp gebruiken we de Vitocal 300-G type BWC301.B10 in brijn/water 

opstelling. Onze gelijksvloer gaat verwarmd worden door middel van de 

warmtepomp en onze verdieping gaan we verwarmen door de ventilo-

convectoren. Dit komt omdat we op gelijksvloer met een klassieke 

betonconstructie zitten en op de verdieping met een houtskelet waardoor we 

vlugger zullen moeten inspelen op temperatuurschommelingen. We kiezen ook 

voor deze warmtepomp omdat deze wordt aangeboden in het totaalpakket van 

de ijsbuffer. We maken ook gebruik van 10 zonne-/luchtabsorbers die zullen 

geplaatst worden als een omheining op de school zelf. 
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4.8 Dimensioneren van verschillende componenten 

4.8.1 Warmtepomp 

Om de warmtepomp te dimensioneren hebben we gewoon gekeken naar de 

warmtevraag die het gebouw zou hebben en dus zodanig onze warmtepomp 

daarop selecteren. We zorgen ook dat de installatie een beetje is over 

gedimensioneerd indien er extra vraag zou omdat het warmteverlies niet zo 

nauwkeurig berekend kon worden.  

4.8.2 Ijsbuffer 

De ijsbuffer zit in het totaalpakket en de inhoud is eerder bepaald door 

Viessmann dan dat dit door ons is berekend omdat wij hierbij een totaalpakket 

hadden gekozen. 

4.8.3 Ventiloconvectoren 

 

Figuur 4-17 Ventiloconvectoren (Bron: www.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. 
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Tabel 4-1 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 

 

4.8.4 Zonne-/luchtabsorbers 

In 4.7 Hebben we verklaard dat we gebruik maken van 10 van deze collectoren. 

Dit gaan we op dezelfde manier doen als de warmtepomp. Opnieuw gaan we 

een beetje over dimensioneren vanwege onzekerheid met het effectieve 

warmteverlies. 

Tabel 4-2: Collectoren bepaling (Bron:Viessmann) 
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5 ANDERE SYSTEMEN 

5.1 Koeling 

Verwarming en koeling zijn in nevenverband geconstrueerd. Hierdoor is de 

installatie vrijwel hetzelfde enkel word de werkingsrichting omgekeerd. Hierdoor 

ga ik niet echt meer vertellen over het systeem want het is exact hetzelfde als 

de verwarming.  

5.2 Normen en comfort 

Omdat we met een schoolgebouw werken moesten we aan een aangepaste 

normering en comfortwaarden kijken dan bij een residentiële woning. Hierdoor 

hadden we een document opgesteld met belangrijke normen en gewenste 

comfort normen voor scholen. 

5.3 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. 

5.3.1 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. 

Tabel 5-1: Armaturen per ruimte 

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 
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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 

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. 

5.4 Ventilatie 

Ventilatie is een ander belangrijk punt dat het welzijn van de mens in de ruimte 

kan beïnvloeden indien we geen ventilatie zouden plaatsen dan zouden de 

mensen in de ruimte zich vlug suffig worden, irritatie van de ogen, … en indien 

men lang niet ventileert kan dit zelfs een effect geven op de gezondheid van de 

persoon en de levensverwachting doen dalen. De hoeveelheid lucht dat men 

moet verversen hangt af van de functie van de ruimte alsook de grote en de 

hoeveelheid personen dat men er aanwezig verwacht. Onze collega Brent 

Daman heeft dit berekend en dan kwam hij volgende resultaten uit. 
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Tabel 5-2: Resultaten debieten 

Ruimten Totaaldebiet (m³/h) 

Energielokaal 97,6 

Werkhuis 312,1 

WC dames 25 

WC heren 25 

WC gang 1,3 

Inkom 12,1 

Klaslokaal 581,6 

Inkom  3,7 

Berging 9,0 

Totaal Toevoer 991,2 

Totaal afvoer 50 

Totaal doorstroom 26,1 

 

Bij deze berekening heeft hij gerekend met de residentiële waardes en niet met 

de waardes dat bedoeld zijn voor een schoolgebouw. Hij heeft voor beide 

situaties berekend maar ik toon hier enkel de waarde waarmee wij gaan 

werken. We hebben hier voor het type systeem D gekozen, meer hierover in zijn 

eindwerk. 

5.5 Domotica + Datacommunicatie 

Voor domotica gaan we gebruik maken van KNX omdat KNX de mogelijkheid 

heeft om met verschillende systemen de componenten te doen communiceren. 

KNX is ook een grote organisatie met vele producten onder het merk. Hierdoor 

kunnen we verschillende merken doen samenwerken. Voor de 

datacommunicatie hebben we gekozen voor de access points van Cisco. 

5.6 SWW 

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.  
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5.7 PV 

We maken ook gebruik van een PV-installatie. Dit deel is gedimensioneerd door 

de heer Kianoush Youssefi. We gaan hier gebruik van Oost-west opstelling in 

plaats van de traditionele zuid opstelling. Hierdoor gaan we een lagere piek 

hebben in opbrengst wat nadeliger is als we het per paneel gaan vergelijken. 

Maar op opbrengst is gelijkmatiger.  

 

Grafiek 2: Panelenopstelling vergelijking (Bron: www.zonnepanelen.net) 

5.8 Waterrecuperatie 

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

van een gebouw met gemiddelde waarde dat ik 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 5-3: Watergebruik van de toiletten 

Verbruik per keer (l) 

Gemiddelde bezoeken 

per uur 

verbruik 

per uur 

(l) 

bezetting 

(u) max.8 

verbruik 

per dag 

(l) 

grote 

boodschap 

kleine 

boodschap 

grote 

boodschap 

kleine 

boodschap    

6 3 1 1 9 8 72 
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BESLUIT…. 

Het systeem zelf is nog niet al te bekend hierdoor hebben we met het project 

een zekere uniekheid behaald hier moesten we ook kunnen nastreven vanwege 

de KPI’s van het project zelf. Nochtans is de techniek niet de beste methode. 

Want een boring zal nog steeds beter zijn dan deze oplossing maar een boring is 

niet overal toepasbaar. Wat met ons systeem nu wel het geval was. Het werkt 

net zoals een grond/water warmtepomp maar heeft niet de boringen/grote 

oppervlaktes waarmee ze hier werken nodig. Hierdoor is het systeem een goed 

alternatief als we toekomstgericht zouden kijken. Ook als de waterlagen door de 

wet beschermd worden. Kan de ijsbuffer mensen helpen om aan de steeds 

strengere K-peil condities te voldoen. Er is ook nog niet al te veel data omtrent 

dit type systeem. Waardoor we dankzij deze opstelling en de samenwerking 

tussen de verschillende scholen die deelnemen. Kan dit systeem beter 

geoptimaliseerd worden alsook getest en uitgemeten worden zodat men ook 

rond dit systeem heel wat data kan verzamelen. Als ook voldoet dit systeem aan 

een nieuwere installatiemethode zodat de secundaire scholieren ook hieruit 

zullen leren hoe ze met dit soort systemen moeten omgaan in het 

installatieproces.  
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: principeschema’s eerste concept 
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Bijlage 2: concept vordering 


