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Gevolgen van strengere EPB- en ecodesign-eisen

̶ Toenemend gebruik van mechanische ventilatie met warmteterugwinning 
(systeem D) in woningen

Systeem D

Systeem C

Systeem A

Aandeel van ventilatiesystemen in nieuwe woningen 
(VEA)



Aandeel ventilatie in energiegebruik

 Voelbare warmte
(ventilatieverliezen)

 Electrisch hulpenergiegebruik
(ventilatoren)
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Specific Fan Power

SFP 1: < 0.14 W/(m3/h)

SFP 2: < 0.21 W/(m3/h)

SFP 3: < 0.35 W/(m3/h)

SFP 4: < 0.56 W/(m3/h)

SFP 5: > 0.56 W/(m3/h)

Globale efficiëntie ventilator



Trade-off warmterecuperatie – hulpenergie ventilatoren

 Specific fan power residentiële 
ventilatiegroepen

 Minimaal nodige effectiviteit  
warmterecuperatie ter compensatie 
primair energiegebruik ventilatoren

[Caillou 2011]
[Laverge 2012]
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Labeling ventilatiesystemen in ecodesign (1253/2014)

̶ Specific energy consumption (SEC)

 Eis sinds 1/1/2018 residentieel: SEC ≤ -20 kWh/m²/jaar (average climate)

 SPI (specific power input) en ηt te bepalen op basis van systeemtesten

Primair energiegebruik ventilatoren Uitgespaard energiegebruik voor verwarming 
in vergelijking met ‘natuurlijke ventilatie’

Primair energiegebruik ontdooien
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Beoordeling vraaggestuurde ventilatie in EPB-kader

freduc = Local 
detection and 
control

Local 
detection and  
non-local 
control

No or other
detection

Local detection
and control 0.35 0.38 0.42

… … … …
Central
detection and 
control

0.81 0.87 0.93

No or other
detection 0.90 0.95 1,00

Detection in wet rooms
and control of extraction flow rates

Detection in 
dry rooms

and control of
supply flow rates

60 varianten
Referentie: manueel geregelde ventilatie met 
dezelfde binnenluchtkwaliteit

Karakterisatie o.b.v. multi-zone 
dynamische simulatie



Inhoud

1. Achtergrond: aandeel ventilatie in energiegebruik

2. Case-studie: invloed keuze ventilatiesysteem op 
gemeten energiegebruik CO2-neutrale woonwijk

3. Verbeterd model voor berekening ventilatieverliezen



VENNING NEIGHBOURHOOD 2015: 196 DWELLINGS
(MULTI-FAMILY & SINGLE-FAMILY, NEW & REFURBISHED)



Energy monitoring energiegebruik

̶ Beoordeling van primaire energiebalans gebaseerd op operationele
monitoring 2015-2016
 Warmtemeters, electriciteitsmeters, binnentemperatuur leefruimte
 Meer gedetailleerde meters in 25% woningen

Heat use substation flat

Heat use main circuit 
district heating

Heat use heating coil
ventilation AHU

Heat use SHW

Heat use heating elements

[Janssens, Vaillant, Himpe, Delghust, 2017]



Vergelijking ventilatiesysteem D & -systeem C-DCV

MVHR
Rotary HRS
t = 80%

MEV-DC



Geen significant verschil in gemeten warmtegebruik van woningen 
(Faze 2 en 3) met systeem D en systeem C

̶ Systeem D (n = 41), Systeem C (n = 49)

̶ Monitoring 5/2015-4/2016

Resultaat warmtemetingen



Gemeten binnentemperaturen

̶ Geen significant verschil in binnentemperaturen leefruimte 
 12/2015-03/2016: 23,0±1,5°C (systeem C); 22,7±1,5°C (systeem D)

̶ Gelijkaardige variatie tussen dag en nacht zone (01/2016, n=14)



Correcte werking warmteterugwinning?

̶ Aanwijzingen van sub-optimale werking
 Verschil effectiviteit pulsie en extractie: gebrekkige balancering?
 Lage extractie- en pulsietemperaturen in sommige woningen



Gemeten extractietemperaturen

̶ Lage extractietemperaturen in sommige huizen, zowel systeem C als D
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Januari 2017 (e = 1.1 °C)



Gevoeligheid van berekend warmtegebruik

̶ Daling van thermische effectiviteit ηt van 80% naar 50% leidt 
tot toename warmtegebruik van 25%



Elektrisch energiegebruik ventilatoren

̶ Debietsmetingen: vergelijking gebruiks-, nominale en ontwerpdebieten

̶ Elektrisch energiegebruik ventilatoren: systeem D factor 4 à 6 groter

[Derycke et al, 2018]
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Gevolgen van vereenvoudigd systeemontwerp

̶ Verwarmingsgedrag en insteltemperaturen verschillen van 
kamer tot kamer

̶ Lucht wordt gedeeltelijk afgezogen uit kamers met lagere
insteltemperatuur (natte ruimtes)

̶ Gerecupereerde warmte wordt ook ingeblazen in weinig
verwarmde ruimtes (slaapkamers)



Eén enkel verwarmd 
volume (EPB, ecodesign)

Correcter: verwarmde en 
onverwarmde zone

Vereenvoudigde berekening ventilatieverliezen
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“Nuttige” effectiviteit warmterecuperatie

̶ Specifieke vermindering warmteverliezen:
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1-zone model: ’=t

2-zone model: ’=t.f(H,Hiu,nv,…)

nv = 0,3 h-1

nv = 0,7 h-1

[Janssens et al, 2018]



Verbeterde systeemontwerpen?

Resultaten Noorse studie:
 ‘The results clearly

demonstrate the need for
temperature zoning in 
residential buildings’

 ‘Preferred lower bedroom
temperatures have become
more difficult to achieve in 
high-performance buildings 
with 1-zone MVHR, even in 
winter’

 ‘Extensive use of window
ventilation in bedrooms is 
mainly driven by the desire for
lower bedroom temperatures, 
not for increasing the fresh air 
supply’

[Berge et al, 2016]



Conclusies

̶ Energiegebruik van BEN-concepten erg gevoelig voor correcte werking van 
energie-efficiënte ventilatiesystemen;

̶ Gemeten energiegebruik in case studie CO2-neutrale woonwijk kan de 
positieve invloed van ventilatie met warmteterugwinning op het 
energiegebruik voor verwarming zoals berekend in 1-zone rating 
methodes niet bevestigen;

 Uiteenlopende mogelijke oorzaken: suboptimale werking, verwarmings- en 
raamopeningsgedrag, eenvoudige rekenmethode,…

̶ De inschatting van het warmteverlies van een ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning op basis van een 1-zone model is optimistisch in 
vergelijking met een 2-zone model;

̶ Definitie van ‘nuttige’ effectiviteit van warmterecuperatie om invloed van 
thermische zonering op prestaties warmteterugwinning te begroten;

̶ Nood aan ventilatiesystemen die thermische zonering mogelijk maken?
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