STUDIEDAG:
“ENERGIEZUINIGE VENTILATIE”
Donderdag 21 november 2013, 12u00 - 18u00

Praktische informatie

Zowel in nieuwbouw als bij renovatie van bestaande gebouwen, zijn begrippen
als efficiënte isolatie en luchtafdichting bij ventilatiesystemen verplicht
geworden maar van langsom meer ook ingeburgerd in onze bouwgewoonten.

Datum: donderdag 21 november 2013
van 12u00 tot 18u00
Plaats: Salons Van Dijck
Frederik de Merodestraat 33
2800 Mechelen

Deze (schijnbaar eenvoudige) technieken hebben een aanzienlijke invloed op
de operationele kosten van energieverbruik en onderhoud.

U kan parkeren op de Grote markt en de
Kathedraal (ondergrondse parking).
In de Frederik de Merodestraat zijn er ook enkele
plaatsen. Een shuttle service wordt voorzien van
het ‘Douaneplein’ naar de ‘Salons Van Dijck’ en
omgekeerd.

Schrijf het juiste bedrag over op rekening
nummer (IBAN: BE 96 2300 1003 8005)
(BIC: GEBABEBB) van ATIC met vermelding
‘studiedag 21/11/2013’ + naam.

PROGRAMMA

Schrijf u in via de ATIC website
http://www.atic.be/activity/100
ATIC, ICS of WTCB lid
Gepensioneerd ATIC lid
Student (+ kopie studentenkaart)
Geen lid

Al deze onderwerpen zullen uit de doeken worden gedaan door vooraanstaande
experts in het vakgebied en praktijkmensen.
Uitwisselen van kennis, ideeën en ervaringen zijn het hoofddoel van de
studiedagen die door ATIC worden georganiseerd.
Wij verwachten dan ook een enthousiast publiek om te debatteren over
deze materie.

Deelneming:

•
•
•
•

Vandaar dat ATIC het nuttig heeft gevonden een studiedag aan dit onderwerp
te wijden: de situatie aangaande normen en berekeningsmethoden, criteria
om ventilatie-apparatuur te selecteren, akoestische effecten, distributie van
lucht, eindeenheden, bevochtiging: waarom en hoe, certificerings- en validatie
systemen, Epicool in 2014.

€ 120
€ 50
€ 50
€ 150

12u00 - 13u00

Ontvangst van de deelnemers - Walking lunch

13u00 - 13u15

Opening van de namiddag - Voorstelling programma door de
voorzitter van ATIC - Joris Mampaey, ATIC (NL/FR)

13u15 - 13u35

Stand van zaken aangaande de normen en
berekeningsmethodes voor de ventilatie in de grote
flatgebouwen en in de tertiaire sector.
Christophe Delmotte, WTCB (FR)

13u35 - 14u00

De impact van akoestiek op comfort, belangrijk onderdeel dat
in de ontwerpfase moet worden aangepakt.
Tom Vandervorst, VENAC (NL)

14u00 - 14u20

Distributiekanalen en eindeenheden: hoe deze
dimensionneren? Marc Balasse, MARCQ & ROBA (FR)

14u20 - 14u45

Epicool doet zijn intrede in 2014, implicaties?
Lore Stevens, VEA (NL)

14u45 - 15u15

Koffiepauze

15u15 - 15u35

De certificering en validatie van ventilatie-installaties.
Luc Mehaudens, SECO (FR)

15u35 - 16u00

Luchtbevochtiging; waarom en hoe bewerkstelligen,
een gevoelig onderwerp - Dirk Vanhove, GEVEKE (NL)

16u00 - 16u20

Welke zijn de criteria die in aanmerking worden genomen
om een juiste keuze van ventilatiegroepen te kunnen maken?
Eric Govaerts, GEA HAPPEL (FR)

16u20 - 16u40

De ventilatiesystemen van type C (>< type D): zijn deze
realistisch in een nieuwbouw ? Ivan Pollet, RENSON (NL)

16u40 - 17u00

Vragenronde in het bijzijn van alle sprekers

17u00 - 18u00

Afsluitende drink en proclamatie van cyclus 3

Adviescheques:
voor bedrijven gelegen in Vlaanderen:
zie www.BEAweb.be - DV.O105602 is het
erkenningsnummer van ATIC
Opleidingscheques:
voor privé personen in Vlaanderen, Brussel
of Wallonie: www.vdab.be / www.leforem.be
Organisatie:
ATIC vzw
BC Leuven
Interleuvenlaan 62
B-3001 Leuven
T 016 39 48 00
F 016 39 48 01
info@atic.be
www.atic.be

