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Studiedag
Innovative Technology in ventilation systems
Salons Van Dijck  - Mechelen

In hedendaagse gebouwen is de installatie van ventilatiesystemen essentieel en onmiskenbaar geworden. 
Deze installaties vertegenwoordigen een behoorlijke hap uit het budget van de energierekening.  
Het is dus logisch dat de juiste aanpak en de juiste keuzes dienen te gebeuren bij het ontwerp, alvorens tot 
implementatie over te gaan. 

Dit is meteen het onderwerp van de studiedag, die werd georganiseerd door ATIC in samenwerking met de 
Universiteit van Luik (ULg). Specialisten en wetenschappers die dagdagelijks in aanraking komen met deze 
problematiek zullen hun visie delen met de deelnemers. 

Zoals gebruikelijk rekenen we op uw talrijke aanwezigheid, we hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om deskundigen in ons midden uit te nodigen, zij zullen een antwoord geven op uw relevante vragen.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum donderdag 19 november 2015 
 van 12u00 tot 18u00

Plaats Salons Van Dijck
 Frederik de Merodestraat 33
 2800 Mechelen

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.

DEELNEMING
Schrijf het juiste bedrag over op rekening nr.
IBAN: BE 96 2300 1003 8005
BIC: GEBABEBB van ATIC met vermelding 
‘studiedag 19/11/2015’+ naam.  

Schrijf u in via de ATIC website 
http://www.atic.be/activity/140

INSCHRIJVINGSTARIEVEN
• ATIC lid € 150
• Gepensioneerd ATIC lid € 60
• Student (+ kopie studentenkaart) € 60
• Geen lid € 180

ADVIESCHEQUES
Voor bedrijven gelegen in Vlaanderen: zie 
http://www.agentschapondernemen.be/
themas/kmo-portefeuille - DV.O105602 is 
het erkenningsnummer van ATIC

ORGANISATIE
ATIC vzw in samenwerking met ULg Luik.

BC Leuven T 016 39 48 00
Interleuvenlaan 62 F 016 39 48 01
B-3001 Leuven info@atic.be

ALGEMENE VOORWAARDEN
ATIC vraagt met aandrang om de deelnameprijs aan de studiedag ONMIDDELLIJK te betalen na inschrijving.  Een factuur met desgevallend ‘voldaan’ ontvangt u tijdens 
de studiedag. Wij danken u bij voorbaat voor het leveren van een inspanning voor het wel functioneren van onze kleine organisatie.  Ook onze facturen zijn trouwens 
altijd contant betaalbaar. // Een wijziging (naam of andere) in de deelname kan schriftelijk (per e-mail) ingediend worden tot 2 dagen voor datum van de studiedag. //
Annulering: Annulering dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren en dit tot 2 dagen voor het evenement.  In dit geval is de annulering gratis. // No-show: het bedrag 
van uw inschrijving is integraal verschuldigd. // Bij annulering later dan 2 dagen voor aanvang van het evenement is de volledige deelnameprijs verschuldigd. // ATIC 
is niet onderworpen aan de BTW. // Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ATIC in geval van geschil.  Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval 
van geschillen.

12u00 - 13u15 Onthaal / Walking lunch

13u15 - 13u30 Inleiding van de studienamiddag ATIC/ULg Luik 
 door Joris Mampaey, voorzitter ATIC (NL/FR)

13u30 - 14u00 Vergelijking van de technische en economische aspecten 
 van de A-B-C-D systemen 
 door Samuel Gendebien, ULg Luik (FR)

14u00 - 14u30 Demand Control Ventilation, hoe? waarom? 
 door Jelle Laverge, UGent (NL)

14u30 - 15u00 ErP 2016 gaat van kracht in januari 2016 ! 
 door Eric Govaerts, Denco Happel (FR)

15u00 - 15u30 Koffiepauze

15u30 - 16u00 Nieuwe technologie: Groep moto-ventilator 
 door Kjell Stevens, EBM Papst Benelux (NL)

16u00 - 16u30 Gedecentraliseerde recuperatie in de residentiële en tertiaire gebouwen 
 door Luc Prieels, Airria (FR)

16u30 - 17u00 Nieuwe materialen gelinkt aan recuperatoren (PCM E.H.E.) 
 door Jacques Gilbert, Dupont de Nemours (ANGLAIS)

17u00 - 17u30 VMC en gecombineerde thermische productie
 door Paul Cobut, Covers (FR)

17u30 - 18u00 Vragen en antwoorden in het bijzijn van alle sprekers

18u00 - 19u00 Drink, u aangeboden door Atic-ULg Luik

PROGRAMMA


