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Trefwoorden
Thermisch comfort, verwarming, ventilatie, sanitair warm water, koeling.

Situering
Het bijbrengen van de ontwerpcriteria en werkingsprincipes van verwarmings- en
ventilatiesystemen in gebouwen, met de nadruk op residentiële toepassingen.
Een exemplarisch overzicht bieden van ontwerp en technologie van enkele belangrijke
installatiesystemen.
Het verduidelijken van de interactie tussen de systeemkeuze voor verwarming en
ventilatie en het gebouwontwerp.
Een overzicht aanreiken van de belangrijkste technologie van koeling en
luchtbehandeling, hoofdzakelijk met nadruk op niet-residentiële toepassingen.

Inhoud
•
•
•
•
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Uitgangspunten : thermisch comfort, gezondheid
Verwarmingssystemen : typologie, centrale verwarming, warmteafgifte,
warmtedistributie, warmteopwekking ketels en warmtepompen, ontwerp en
dimensionering, regeling
Ventilatiesystemen: hygiënische ventilatie, luchtverwarming, ontwerp
Koeling: koudeopwekking, koudeafgifte
Luchtbehandeling
Sanitair warm water
Projectopgave : ontwerp en dimensionering van een verwarmings- en
ventilatiesysteem

Begincompetenties
'Technische installaties in gebouwen' bouwt verder op bepaalde eindcompetenties van
'Fysica I' (warmteleer) en 'Bouwfysica'.
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1
1
1
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In staat zijn om voor een gegeven gebouwontwerp een doordachte keuze te maken
van de nodige HVAC installaties in functie van de gewenste eindprestaties en het
gewenste comfort.
Ontwerpcriteria en werkingsprincipes van residentiële verwarmings- en
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ventilatiesystemen begrijpen.
De relatie leggen tussen systeem- en technologische keuzes voor verwarming en
ventilatie, het gebouwontwerp en de energie-efficiëntie van de installatie.
Een residentiële installatie voor verwarming en ventilatie ontwerpen. Een eenvoudige
verwarmingsinstallatie dimensioneren op basis van genormeerde rekenmethodes.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, practicum
Leermateriaal
Bundel met handouts.
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Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Op afspraak

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen met schriftelijke voorbereiding.
Niet-periodegebonden evaluatie: werkstuk.

Eindscoreberekening
Mondeling examen 50%
Werkstuk 50%
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