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Inleiding 

Voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen met stedenbouwkundige aanvraag of melding vanaf 
1 januari 2015, gelden eisen voor de installaties. Die eisen worden ‘installatie-eisen bij renovatie’ 
genoemd. De installatie-eisen bij renovatie gelden voor nieuw geplaatste, vernieuwde of vervangen 
installaties bij renovaties en functiewijzigingen in bestaande gebouwen. 

De eisen zijn niet van toepassing op nieuwbouw. Voor nieuwbouw geldt immers al een eis op het E-
peil, waarin de prestatie van de installaties wordt gevalideerd. 

De installatie-eisen bij renovatie volgen uit de Europese Richtlijn EPBD – 2010/31/EU en zijn in 
Vlaanderen opgenomen in de energieprestatieregelgeving (= EPB-regelgeving). De eisen hebben 
betrekking op de energieprestatie van de installaties. Het doel is om het plaatsen van slecht 
presterende installaties te ontmoedigen en zo een besparing op energie en CO2-uitstoot te realiseren 
in het bestaande gebouwenpark. 

1. Toepassing 

We bekijken de eisen aan de hand van een voorbeeld waarbij een bestaande woning wordt 
verbouwd. Het gaat om een uitgebreide renovatie waarvoor de medewerking van een architect is 
vereist.  De stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd na 1 januari 2015. 

Er wordt een nieuw ventilatietoestel geplaatst en het is de bedoeling om de woning goed luchtdicht 
te maken. Om een aangenaam binnenklimaat te krijgen, wil de bouwheer een ventilatietoestel met 
mechanische toevoer en afvoer plaatsen. De installatie-eisen voor ventilatiesystemen zijn dus van 
toepassing. 

2. Ventilatiesysteem 

Het nieuwe ventilatiesysteem zal zorgen voor een mechanische toevoer en 
afvoer van ventilatielucht. Om te voldoen aan de installatie-eisen moet het  
dus voorzien zijn van een warmte-terugwinapparaat. Voor deze residentiële 
toepassing wordt gekozen voor een standaard beschikbaar ventilatietoestel.  

Het gaat dus om een serieproduct. Om te voldoen aan de installatie-eisen  
moet het warmteterugwinrendement minstens 75 % bedragen. 

Bij de bepaling van het warmteterugwinrendement van de installatie wordt rekening gehouden met 
de volgende factoren: 

 Het testrendement van de warmteterugwinning, bepaald volgens bijlage G van het 
wijzigingsbesluit van 20 mei 2011 (ηtest)); 

 de luchtdichtheid van het toestel (fat, AHU); 

 de luchtdichtheid van de kanalen (fat, duct); 

 de isolatie van de kanalen (finsul, duct); 

 de aërolische inregeling van het ventilatiesysteem, aangetoond via een inregelrapport (fae); 

 de snelheidsregeling van de ventilatoren (freg,vent). 

De installateur moet de bovenstaande gegevens aanleveren. De meeste gegevens staan in de 
technische fiche van het ventilatietoestel. 
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In ons voorbeeld geeft de installateur de volgende gegevens op: 

 De technische fiche van het ventilatietoestel vermeldt voor het warmteterugwinrendement 
in functie van het ingestelde debiet: 

o debiet < 189 m³/h:   81% 

o 190 < debiet < 289 m³/h: 78% 

o 290 < debiet < 369 m³/h:  75%  

 Het ingestelde debiet op het toestel bedraagt 280 m³/h. 

 Er is geen luchtdichtheidsmeting gebeurd van de kanalen. 

 Er is enkel transport van lucht en de kanalen zijn correct geïsoleerd.  

 Er is geen inregelrapport aanwezig.  

 Er is geen snelheidsregeling van de ventilatoren.  

Het warmteterugwinrendement bedraagt, na berekening: 

 

 

Dat voldoet dus aan de installatie-eis. 

Een toestel met een minder goed rendement kan, maar dat moet gecompenseerd worden door een 
inregelrapport of door luchtdichtheidsmetingen van de ventilatiekanalen. 

3. Isolatie van luchtkanalen 

De nieuwe luchtkanalen worden waar nodig geïsoleerd. De warmteweerstand R van het luchtkanaal 
moet groter zijn dan de minimaal toegelaten warmteweerstand Rmin . Die hangt af van:  

 de temperatuur van de lucht in het kanaal; 

 de omgeving van het kanaal; 

 het type van de luchtstroom; 

 de aanwezigheid van eventuele warmteterugwinapparaten en 
voorzieningen voor recirculatie. 

De warmteweerstand R van het kanaal wordt vereenvoudigd bepaald 
door de dikte van het isolatiemateriaal te delen door de warmtegeleidbaarheid van het 
isolatiemateriaal.  

Volgende kanalen zijn niet aan de bepalingen onderworpen:  

 luchtkanalen waarvan het rechte doorstroomgedeelte kleiner of gelijk is aan 0,025 m²;  

 luchtkanalen waarvan de buitendiameter niet meer dan 220 mm bedraagt en die vooraf 
geïsoleerd zijn met een dikte van minstens 10 mm.  

Bij de verbouwing in het voorbeeld zullen alle leidingen binnen het beschermd volume lopen.  
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De kanalen hebben allemaal een diameter kleiner dan 180 mm. Voor de verse buitenlucht en de 
afvoerlucht worden dampdicht geïsoleerde kanalen met een dikte van 16 mm gebruikt.  

Hierdoor zijn de kanalen niet onderworpen aan de bepalingen en voldoen ze dus automatisch aan de 
eisen. 

De isolatie van de luchtkanalen voldoet aan de eisen en heeft daardoor een positief effect op de 
berekening van het warmteterugwinrendement (zie hoger). 

 


