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De Gebouwtechnieken 

Verlichting 

Bij verlichting komen steeds vier aspecten aan bod: functionaliteit, esthetiek, 

energieverbruik en onderhoud. Vandaar dat quasi alle verlichting met LED-lampen is 

voorzien. De meeste armaturen zijn ook dimbaar.  

De bureelarmaturen zijn bovendien uitgerust met een DALI-ballast. Deze meldt automatisch 

storingen van de armaturen aan het gebouwbeheersysteem [GBS] en zorgt voor een 

significante besparing op de bekabeling. 

De gewone armaturen zijn aangesloten op schakel- of dim-actoren die in de 

elektriciteitskast van het betreffende verdiep geplaatst werden. 

De DALI-armaturen zijn rechtstreeks op het lichtnet aangesloten. De DALI-bus wordt in een 

vrije topologie op een DALI-controller aangesloten (1 controller per 64 armaturen) 

 

 Fig.1: bedrading van een DALI systeem 

  

Ik denk veel aan 

de toekomst, 

want het is daar 

dat ik de rest van 

mijn leven zal 

doorbrengen. 

[Woody Allen] 
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Verwarming/Koeling 

Deze werd verwezenlijkt met een paar moderne lucht/lucht warmtepompen. Door 

doorgedreven optimalisatie van alle componenten resulteert dit in zeer hoge rendementen 

en maken dat koelen en verwarmen een stuk efficiënter verloopt dan traditionele systemen 

(Van 1 kW opgenomen energie wordt 4 kW warmte afgegeven). Via slimme regelingen kan 

men nog meer energie besparen. Het  noordelijke- en de zuidelijke deel van het gebouw 

hebben hun eigen warmtepomp omdat de noden verschillend kunnen zijn (vb. enkel koeling 

op zuidkant). Per bureeleiland is er een binnen-unit voorzien die apart gestuurd wordt. Op 

die manier kan elke werknemer zijn eigen temperatuur instellen. 

 

 Fig2: Voorbeeld van een lucht-lucht warmtepomp in VRV configuratie 

 

  



Pg. 03 
 

De Gebouwtechnieken  
   

 

Ventilatie 

Zoals ons EPB-regelgeving voorziet is dit gebouw uitgerust met een hoog-rendement 

ventilatiesysteem met warmte-terugwinning (Systeem D). De warmte van de afgevoerde 

lucht wordt gebruikt om de inkomende lucht op te warmen. 

 

 Fig.3: principe tekening van een ventilatie-unit met warmteterugwinning (systeem D) 

Zonnewering 

Omdat dit gebouw zeer goed geïsoleerd is treed er bij zon snel oververhitting op. Daarom 

zijn de zuidoost- en de zuidwest gevel voorzien van zonnewering (half licht-doorlatende 

doek). 

 

 Fig.4: doorsnede van een buitenscreen (Renson Fixscreen) 
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Toegangscontrole 

In het Aalters Bedrijvencentrum kunnen acht bedrijven tegelijk werken. Aangezien de 

kantoren voor één of meerdere dagen per week kunnen gehuurd worden zijn er tientallen 

bedrijven die toegang tot het gebouw moeten hebben. Sporadische gebruikers krijgen een 

toegangscode, frekwente gebruikers een proximity badge. 

 

Fig.5: de Fermax badgelezer 

Bezoekers bellen aan op een videofoon. Dit systeem is aangesloten op de VoIP-

telefooncentrale (telefonie over internet). De telefooncentrale verbindt de oproep door naar 

het juiste kantoor. Bij afwezigheid kan de oproep ook naar vb. een GSM omgeleid worden. 

 

Fig.6: Het Mobotix VOiP videofoniesysteem 
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Energiemonitoring 

Per verdiep wordt het elektriciteitsverbruik gemeten. Dit is nodig om de verhuurprijs van de 

kantoren te bepalen. Ook hebben beide warmtepompen en de PV-installaties hun eigen 

energiemeters. Hierdoor kunnen de prestaties van deze systemen opgevolgd worden. 

 

Fig.7: voorbeeld van een opstelling met kWh-meters 

Camerabewaking 

De camera bewaking is er op voorzien om personeel en klanten van de verschillende 

bedrijven te beschermen tegen mogelijk onheil.  Ongeoorloofde toegang of acties worden 

geregistreerd en volgens geheel volgens het wettelijk kader bewaard. 

Door de koppeling op het KNX-systeem kunnen automatisch camerabeelden doorgestuurd 

worden bij bepaalde gebeurtenissen. Voorbeelden hiervan zijn het doormailen van een foto 

van een bezoekers bij het aanbellen en het doormailen van het beeld van een 

toegangspoort bij inbraakalarm op die poort. 
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Inbraakalarm 

Het gehele gebouw is beveiligd tegen inbraak, voldoet aan alle wettelijke bepalingen en 

heeft een Incert certificaat.  

Door indeling in secties kunnen de verschillende bedrijvigheden onafhankelijk van elkaar 

beveiligd worden. De intelligente koppeling met de domotica maakt  automatische sturingen 

mogelijk voor bv de verwarming en verlichting.  

 

Brandalarm 

Dit gebouw is voorzien van een wettelijk brand melding installatie. Bij onheil worden de 

hulpdiensten verwittigd, via de automatische werking van rookmelders en melddrukknoppen. 

De brandsirenes in het gebouw zijn mede voorzien van een flits, zodat ook slechthorenden 

tijdig gewaarschuwd worden voor evacuatie. Ook het brandalarm heeft intelligente koppeling 

met bv de lift en het ventilatie systeem (brandkleppen). 
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Het gebouwbeheersysteem: KNX 
 

 

 De enige wereldwijde standaard voor gebouwautomatisering 

 Wereldwijd 35.000 installateurs 

 1550 in Belgïe 

 15.000.000 geïnstalleerde componenten 

 Beste prijs/kwaliteit 

 Samenwerking met 90 universiteiten (KaHo Sint-Lieven, De Naeyer,…) 

 250 opleidingscentra (VDAB,…) 

 Kwaliteitsborging in België door de KNX-professionals 

 >300 Fabrikanten (Siemens, ABB, Theben, Berker, Hager, …) 

 Compatibel met grote merken van technische installaties (Daikin, Buderus, 

Viessmann, DALI-verlichting, …) 

 

Kwaliteitsborging door KNX-profesionals 

De groep van KNX professionals bestaat uit installateurs,integratoren, distributeurs en 

trainingscentra. Elk heeft zijn specifieke rol bij de realisatie van KNX projecten. Om de 

erkenning van KNX professional te bekomen moet worden voldaan aan een aantal 

welbepaalde criteria. 

De KNX professionals organiseren allerhande activiteiten wat de leden de mogelijkheid 

verstrekt om voeling te houden met nieuwigheden en ontwikkelingen binnen de KNX markt. 

Het is eveneens een gelegenheid om te netwerken en kennis en ervaring uit te wisselen. 
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De functionaliteiten 

 Besturing van de technieken 

• Alle sensoren van de installatie zitten geïntegreerd in de KNX-componenten 

(lichtschakelaars, dimmers, temperatuursensoren, bediening screens, bediening 

Velux, bediening poorten, bediening deuren…)  

• De aanwezigheidsmelders regelen de temperatuur (economy mode bij afwezigheid) 

en de ventilatie (hoe meer aanwezigheid, hoe meer debiet) 

• In ruimten waar korte tijd verbleven wordt sturen aanwezigheidsmelders het licht (WC, 

archief, gang, traphal,…) 

• De verluchting van de parking wordt gestuurd door een VOC-sensor (vluchtige 

organische koolstof-componenten) 

• Het weerstation stuurt de zonnewering (automatisch naar beneden bij zon en te 

warm, automatisch naar boven bij regen en wind) 

Technisch beheer van de installatie 

• Invoeren allerlei instellingen (schakelklokken schemerverlichting,…) 

• Beheer alarmen (mail bij DALI-fout, temperatuur buiten tolerantie, fout 

warmtepomp,…) 

• Bediening van op afstand 

• Foutzoeken (grafieken temperatuur, CO2 concentratie, …) 

• Automatisch testen van de noodverlichting (DALI) 

 

Automatiseren van activiteiten 

• Bij het wapenen van het inbraakalarm wordt de verlichting, de verwarming en de 

geschakelde stopcontacten uitgeschakeld. 

• Sluiten van de Velux ramen bij het wapenen van het alarm 

• Bij brandalarm wordt de ventilatie stil gelegd 

• Bij inbraak- en brandalarm wordt alle verlichting aangestoken 
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KNX: Een (bijna) oneindige flexibiliteit 

Al tijdens de eerste weken na de ingebruikname van de gebouwen werd duidelijk welke 

voordelen het KNX-systeem biedt. Via eenvoudige software-aanpassingen konden allerlei 

grote en kleine ongemakken snel verholpen worden. Enkele voorbeelden: 

• Op sommige bureel-eilanden waren er medewerkers die liever veel licht op hun 

werkplek hadden, terwijl hun collega aan de andere kant van het eiland het liever met 

wat minder licht deed. Dankzij de DALI-aansturing kon de lichtgroep in 2 gesplitst 

worden en kunnen ze nu elk hun eigen lichtsterkte instellen. 

 

 

• Tijdens het bouwproces werden nog last-minute enkele indelingen van ruimten 

aangepast (de bekabeling lag er reeds). Softwarematig konden lampgroepen snel aan 

een andere ruimte gekoppeld worden. 

• De garagepoort bleek in sommige omstandigheden niet automatisch te sluiten. 

Doordat ze op het KNX-systeem aangesloten is kan dit bewaakt worden en wordt ze 

na een ingestelde tijd toch automatisch gesloten. 

• Door aanpassingen aan de toegangscontrole was er op sommige plaatsen een extra 

drukknop nodig aan een deur. Door op de bestaande KNX-schakelaar een knopje hier 

voor te programmeren was dit heel snel opgelost. 

• De sanitaire ruimten in de kelder waren niet meegenomen in het initiële 

ventilatieconcept (de ruimten zijn achteraf toegevoegd). Er was wel een 

afzuiginstallatie voor de parking voorzien. Dankzij de KNX-installatie kunnen de 

aanwezigheidsmelders van de sanitaire ruimten ook de afzuiginstallatie aansturen die 

via een aftakking ook de sanitaire ruimten afzuigt. 
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De visualisatie 
Complexe installaties hebben nood aan een duidelijke visualisatie. Het is de enige manier 

om snel de toestand van een techniek te overzien en parameters accuraat bij te stellen. 

Grondplan 

Per verdiep is een grondplan met daar op de belangrijkste parameters (welke lichten 

branden er, wat is de temperatuur, alarmen, aanwezigheid…). Door op de icoontjes te 

klikken kunnen sommige technieken ook bestuurd worden: lichten aan/uit doen; deuren 

openen,… 
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Overzicht verwarming 

De verwarmingsinstallatie is zeer uitgebreid en er zijn per zone een tiental parameters in te 

stellen. Tegelijk worden alle parameters getoond die een invloed hebben op deze 

instellingen (aanwezigheid, aan/uit, cool/heat,…) 
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Energiemonitoring 

Hier is het verbruik per verdiep en dat van de warmtepompen te zien. De grafieken laten toe 

om te controleren of alle sturingen goed werken. 
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Ventilatie 

In het overzicht van de ventilatiesystemen kan de sturing en de werking perfect opgevolgd 

worden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnewering: 

Hier worden de parameters van de automatische zonnewering ingesteld. Op de 

temperatuurgrafieken kan het effect er van gecontroleerd worden. 
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Feiten en Cijfers 
o Verlichting 

 Armaturen 

 Burelen GLV: 23 LED armaturen met DALI ballast (22/44W) 

 Burelen verdiep: 59 vierkante LED armaturen 

 Algemeen: 142 LED armaturen (dimbaar) 

 Sfeer: diverse armaturen 

 Parking/technische lokalen: klassieke TL-armaturen 

 Geïnstalleerd vermogen verlichting: ongeveer 5kW 

o Verwarming 

 Warmtepompen: 2x Fujitsu Airstage V2 (VRV)  37.5kW COP:4.04 

(koelen/verwarmen) 

 Binnen-units: 26x diverse type Fujitsu 

 Geïnstalleerd koelvermogen: 67 kW 

 Geïnstalleerd warmtevermogen: 75 kW 

 Maximum opgenomen vermogen: 18,5 kW 

o Ventilatie 

 WTW-unit: Lemmens Global 2000 

 Debieten: maximum 2000 m³/h 

 Rendement: 90% 

o Toegangscontrole 

 Merk: Fermax 

 Aantal badgereaders: 14 

o Inbraakalarm 

 Om veiligheidsreden worden heier geen details rond vrijgegeven 

o Brandalarm 

 Merk: Aritech 

 Aantal branddetectoren: 45 

o Gebouw 

 E-Peil: 67 

 K-Peil: 27 

 Volume: 2555 m3 

o KNX-installatie 

 Aantal lijnen: 3 (met IP-backbone) 

 Aantal componenten: 140 

 Gebruikte merken: Zennio, MDT, Berker, Luxomat, Gira 

: 
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Contactinformatie 
 

 

Luc Vercruyssen 

zaakvoerder 

Tel 0476/983003 

 

luc@cdi-projects.be 
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