E
Energetische kara
akterisatie
e
vraagg
gestuurd ventilatie
v
esysteem type C

ATG
A G-E
12/E0
011

Fabrrikant:
Rensson Ventilatio
on N. V.
Indu
ustriezone 2 – Vijverdam
Maa
albeekstraat 10
B–87
790 – Warege
em
E-ma
ail : info@rensson.be
Tel.: +32 56 62711
11
Fax : +32 56 6028
851

1.

Drraagwijdtte

1.1.

AT
TG-E

Goedkeuringss- en Certifica
atie-operatorr

RENSO
ON
"Syssteem C+ EVO II
Sm
martzon
ne CO2"
Geldig van 1 0.02.2012
2
tot 12.02 .2012

BCCA
Belgia
an Construc
ction Certifica
ation Associa
ation
Aarlenstra
aat 53 - 1040
0 Brussel
http://www.b
h
bcca.be - info@bcca.be

Ve
erdeler:
Renson Ventilattion N. V.
Ind
dustriezone 2 – Vijverdam
Ma
aalbeekstraat 10
B–8
8790 – Wareg
gem
E-m
mail : info@renson.be
Tel.: +32 56 627111
Faxx : +32 56 602
2851

De ATG‐E
A
beooggt een karakkterisering va
an producteen en system
men in het ka
ader van innnovatieve bo
ouwconcepteen of
inno
ovatieve tech
hnologieën, die
d in het kader van gew
westelijke reggelgevingen met
m betrekkiing tot de im
mplementatiee van
de Europese
E
Richtlijn 2002/9
91/EG betrefffende de ennergieprestattie van gebouwen EPBD, kan worden
n aangewend
d.
De ATG‐E
A
beperrkt zich tot een
e karakterrisering op vvlak van ene
ergetische asspecten (zie §3), behand
delt geen an
ndere
tech
hnische presttatiekenmerken en spree
ekt zich niet uit over de algemene off specifieke ggebruiksgescchiktheid voo
or de
toep
passing.
In he
et kader van
n de kwaliteittsbewaking van
v de ATG‐ E zal er doorr de fabrikan
nt een regelm
matige produ
uctiecontrolee van
de energetisch
e
relevante eiigenschappe
en van de coomponenten
n worden ge
eorganiseerdd aangevuld met een exxtern
toezzicht hierop d
door een doo
or de BUtgb toegewezenn certificatie‐‐instelling.
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Onderstaande tabel geeft de verschillen weer tussen een ATG‐E en een ATG.
Aandachtspunt

ATG‐E

ATG

Ja

Neen

Globale evaluatie van de geschiktheid voor gebruik

Neen

Ja

Geldigheidsduur

1 jaar

3 jaar

Niet toegelaten

Toegelaten

Evaluatie van energetische karakterisering in EPBD context op basis van het
principe van gelijkwaardigheid

Gebruik van ATG beeldmerk

Tabel 1: Verschillen tussen ATG‐E en ATG
1.2.

Methodologie voor evaluatie van vraaggestuurde ventilatiesystemen met natuurlijke toevoer en
mechanische afvoer voor eengezinswoningen

De prestaties van het Renson "Systeem C+ EVO II Smartzone CO2" m.b.t. de luchtkwaliteit en warmteverliezen werden
geëvalueerd op basis van welbepaalde numerieke simulaties. Deze simulaties werden uitgevoerd met behulp van het
softwarepakket CONTAM 2.4c, volgens probabilistische methodes. Deze aanpak bestaat uit:
– het bepalen van een enkel representatieve viergevelwoning;
– het bepalen van de meest invloedrijke parameters (namelijk: het aantal bewoners, hun verdeling over de

verschillende lokalen, de blootstelling aan de wind…);
– het bepalen van een serie van 100 sets van waarden voor elk van deze voormelde parameters;
– het uitvoeren van simulaties met elk van deze sets van waarden;
– het uitvoeren van de vergelijking tussen deze 100 simulaties en de resultaten te synthetiseren.

De volgende systemen werden gesimuleerd voor een statistisch representatief geachte viergevelwoning met
welbepaalde lokalenschikking:
– verschillende configuraties van het ventilatiesysteem Renson "Systeem C+ EVO II Smartzone CO2" gedimensioneerd

volgens de norm NBN D 50‐001;
– een ventilatiesysteem A, C en D gedimensioneerd volgens de norm NBN D 50‐001.

Tabel 2 bevat de geometrische eigenschappen van de viergevelwoning. Tabel 3 geeft een overzicht van de nominale
debieten per ruimte in de woning, die de basis vormden voor de dimensionering van de gesimuleerde
ventilatiesystemen van de beschouwde woning, volgens NBN D 50‐001.
Warmteverliesoppervlakte

Beschermd volume

Compactheid

Netto volume

395.4 m²

528.7 m³

1.34 m

380.0 m³

Tabel 2: Geometrische eigenschappen van de gesimuleerde viergevelwoning
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Ruimten

Netto vloeroppervlakte
(m²)

Toevoer
(m³/h)

35.7
8.0
1.7
7.7
10.2

128.4
28.9

17.0
18.2
18.3
8.0
28.1
152.9

61.1
65.6
65.8

Gelijkvloers:
Woonkamer
Studeerkamer
Toilet
Wasplaats
Keuken
Verdieping:
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Slaapkamer 3
Badkamer
Hal
Totaal

Afvoer
(m³/h)

25
50
50

50
349.9

175.0

Tabel 3: Nominale debieten volgens NBN D 50-001 per ruimte
in de gesimuleerde viergevelwoning

Om het vraaggestuurde ventilatiesysteem te karakteriseren werd enerzijds de luchtkwaliteit geleverd door het
Renson "Systeem C+ EVO II Smartzone CO2" berekend en vergeleken met deze geleverd door het systeem A om te
verifiëren dat het Renson "Systeem C+ EVO II Smartzone CO2" minstens een equivalente luchtkwaliteit levert dan deze
voorzien door de norm NBN D 50‐001.
– Als criterium voor binnenluchtkwaliteit werd de blootstelling aan CO2‐concentraties in binnenluchtklasse IDA3 en

IDA4 gebruikt, zoals gedefinieerd in NBN EN 13779.
– Als criterium voor de correcte toepassing van afvoervoorzieningen, werd de blootstelling aan een fictief spoorgas

gebruikt, vrijgegeven in toiletten op ogenblikken van bezetting (er zijn twee toiletten in de gesimuleerde woning:
één op het gelijkvloers, en één in de badkamer)
– Als criterium voor het risico op schimmelgroei werd de maandgemiddelde relatieve vochtigheid op een

koudebrug met temperatuursfactor 0.7 gebruikt.
Anderzijds werden de warmteverliezen, bij gebruik van het Renson "Systeem C+ EVO II Smartzone CO2" vergeleken
met deze teweeggebracht door een referentiesysteem met een zelfde binnenluchtkwaliteit. Uit deze vergelijking kon
het effect van het toepassen van het Renson "Systeem C+ EVO II Smartzone CO2" op de energieprestaties en het
binnenklimaat van gebouwen worden berekend.
1.3.

Toepassingsgebied

De ATG‐E heeft betrekking op een energetische karakterisering binnen het volgende toepassingsgebied:
– Systeem:

Het systeem zoals beschreven in §2. Bovendien:
– Alle componenten van het ventilatiesysteem, behalve de kanalen en de doorstroomopeningen, moeten

van het merk RENSON zijn.
– Alle componenten van het ventilatiesysteem moeten aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen

(o.a. eisen in verband met regelbare toevoeropeningen).
– Het geïnstalleerd ventilatiesysteem moet aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen (o.a. eisen in

verband met debieten in de verschillende ruimten).
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– Gebouwtype:
– Individuele woningbouw
– Collectieve woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem per woongelegenheid

2.

Beschrijving van het ventilatiesysteem

2.1.

Algemene beschrijving

Het betreft een vraaggestuurd ventilatiesysteem C voor residentiële woongebouwen en appartementen met
individuele afzuiging, verder genaamd Renson "Systeem C+ EVO II Smartzone CO2", waarbij:
– zelfregelende toevoeropeningen van het type P3 of P4 in zogenoemde droge ruimtes (woonkamer, slaapkamers,

speelkamers en analoge ruimten) worden geplaatst;
– vaste afvoeropeningen in zogenoemd natte ruimtes (keuken, wasplaats, badkamer en toilet en analoge ruimten)

worden geplaatst;
– het afgezogen ventilatiedebiet in een vochtige ruimte automatisch kan aangepast worden ter hoogte van de

ventilator, in functie van de behoefte, met behulp van een aanwezigheids‐ en/of vochtigheidsdetector en/of CO2‐
sensor;
– een extra debiet dat uit de slaapkamers wordt afgevoerd, in functie van de behoefte, met behulp van een CO2‐

sensor (dit extra debiet geeft geen vrijstelling voor doorstroomopeningen in de slaapkamers); en
– het totale afzuigdebiet van de ventilator in de vochtige ruimtes manueel kan ingesteld worden in de volgende

standen: empty house stand, eco stand, healthy domestic concept stand en boost stand, die automatisch na een
bepaalde tijd teruggaan naar de eco stand. Het systeem zoals in deze ATG‐E beschreven komt overeen met de
eco stand.
–

bij de empty house stand worden de debieten verminderd, maar nooit lager dan het minimum debiet;
bovendien, van zodra er aanwezigheid gedetecteerd wordt, schakelt het systeem terug naar de eco stand.

–

bij de healthy domestic stand verhoogt de systeemdruk; na een bepaalde tijd (maximum 2 uur) schakelt het
systeem automatisch terug naar de eco‐stand,

–

bij de boost stand openen zich alle kleppen op nominale stand en de systeemdruk verhoogt extra; na een
bepaalde tijd (maximum 2 uur) schakelt het systeem automatisch terug naar de eco stand.

Het Renson "Systeem C+ EVO II Smartzone CO2" bestaat in twee configuraties (elk combineerbaar met zelfregelende
toevoeropeningen van het type P3 of P4), afhankelijk van de sturing van het afvoerdebiet.
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2.2.

Regelbare toevoeropeningen

De regelbare toevoeropeningen van de zelfregelendheidsklasse P3 of P4 zijn in overeenstemming met de klassering
zoals vermeld in Tabel 4.
Drukverschil P
[Pa]
0P2

Klasse P3
qmin

0.8 qN

P=2

Klasse P4
qmax

P
2

1.2 qN

qmin

0.8 qN

qmax

P
2

1.2 qN

2P5

qN
0.8 qN

qN
1.5 qN

qN
0.8 qN

qN
1.2 qN

5  P <10

0.7 qN

1.5 qN

0.8 qN

1.2 qN

10  P < 25

0.5 qN

1.5 qN

0.8 qN

1.2 qN

25  P < 50

0.3 qN

1.5 qN

0.3 qN

1.5 qN

50  P < 100

—

2.0 qN

—

2.0 qN

100  P < 200

—

3.0 qN

—

3.0 qN

Tabel 4: Zelfregelendheidsklasse toevoerroosters

2.3.

Mechanische afvoeropeningen

Voor de toepassing van deze ATG‐E is er geen eis aan de afvoeropeningen, behalve de algemene eisen van § 1.3.
2.4.

Afvoerkanalen

De afvoerkanalen moeten gedimensioneerd worden zodat het ventilatiesysteem aan de eisen van de relevante
regelgevingen voldoen, o.a. voor wat betreft de debieten in de zogenoemde natte ruimten. Voor de toepassing van
deze ATG‐E zijn er geen bijkomende eisen aan de afvoerkanalen.
2.5.

Regelbare kleppen

Het afvoerdebiet in een zogenoemde natte ruimte of een slaapkamer kan met behulp van een regelbare klep
gestuurd worden; deze regelbare klep wordt ter hoogte van de aansluiting van het afvoerkanaal met de ventilator
gemonteerd.
De regelklep is een cirkelvormige regelklep met buitendiameter 125 mm, die scharniert rond een centrale as.
De regelkleppen laten toe om elk afvoerkanaal in te regelen en kunnen bovendien op verschillende manieren
gestuurd worden. Dit laat toe om verschillende systeemconfiguraties vast te leggen (zie § 2.9).
-

De regelklep op het afvoerkanaal van de badkamer wordt altijd op relatieve vochtigheid gestuurd.
Aanwezigheidsdetectie wordt toegevoegd in het geval ook een toilet aanwezig is.
De regelklep op het afvoerkanaal van de wasplaats wordt geregeld i.f.v. de relatieve vochtigheid (RV).
De regelklep op het afvoerkanaal van de keuken wordt geregeld i.f.v. de relatieve vochtigheid (RV) of CO2‐
concentratie.
De regelklep op het afvoerkanaal van het toilet wordt aangestuurd met een aanwezigheidsensor.
De regelklep op het afvoerkanaal van de slaapkamer(s) wordt geregeld i.f.v. de CO2‐concentratie.
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Gesttuurde regeelkleppen ku
unnen tussen twee uiteerste positie
es ingesteld worden: eeen maximale stand en een
minimale stand.
k
en to
oilet :
Voor badkamer, wasplaats, keuken
d gestuurde
e regelkleppeen, als het gemiddelde
g
van
v de ondeer‐ en boven
ngrens waard
de, is
De minimalee stand bij de
gelijk aan 155% van het nominaal deb
biet.
n de ruimte een de configguratie 100%
% of 120% vann zijn ingeregelde (nominale)
- De maximalle stand is afhankelijk van
stand.
Niett‐gestuurde kkleppen worrden ingeregeld op 100%
% van hun nominale stand
d.
-

Voor slaapkamers :
-

n 3 ‐ 6.25 m³³/h.
De minimalee stand bij dee gestuurde regelkleppenn is gelijk aan
De maximale stand bij de gestuurde regelkleppeen is gelijk aaan 30 m³/h +//‐ 2.5 m³/h.

In C+ EVO II SMAR
RTZONE CO2 ‐ configuratie 1, gebeurtt dit door middel
m
van ee
en collector w
waarop de afvoerkanale
a
en uit
de slaapkamerss toekomen en waarva
an één luchhtkanaal verrtrekt naar de centralee ventilator.. Op dit laaatste
luch
htkanaal bevvindt zich eeen regelklep
p gestuurd oop CO2. Het totale afvoerdebiet uitt de collecto
or, gelijk aan de
hierboven vermelde afvoerd
debieten verrmenigvuldiggd met het aantal slaapkamers, is geeregeld in fun
nctie van de CO2
2 concentrattie uit de ve
erschillende slaapkamerss is. De afvoerdebieten
n van
conccentratie, diie een gemiddelde CO2
slaapkamers zijn
n dus gelijk aan elkaar. Er
E kunnen m aximum 3 slaapkamers aan
a de collecctor verbond
den worden.
ARTZONE CO
O2 ‐ configura
atie 2, gebeeurt dit doorr middel van
n een afzon derlijk afvoe
erkanaal uit elke
In C+ EVO II SMA
slaapkamer rech
htstreeks verrbonden met de centralee ventilator. Op elk afvo
oerkanaal is eeen CO2‐gesstuurde regelklep
wezig. Het aafvoerdebiett van elke slaapkamer iss dus afzond
derlijk geregeld. Het maaximaal aantal aan te slu
uiten
aanw
slaapkamers is ggelijk aan hett maximaal aantal
a
aan tee sluiten afvo
oerkanalen op
o de afvoerrventilator (6
6 of 8 afhankkelijk
van het type), m
minus het aan
ntal te ventile
eren vochtigge ruimtes.

Moggelijke montaage van de C+ EVO II SMAR
RTZONE CO2 ‐ configuratiie 1 (links) en
n configuratiie 2 (rechts)
Sturing regelkleep i.f.v. aanw
wezigheid
Het algoritme vo
oor de aanwezigheidsturring luidt als volgt:
Als aanweziggheid

 rege
elklep op 1000% (of 120% in het ge
eval van baddkamer mett toilet) van
n zijn
inge
eregelde (noominale) stan
nd

Als afwezigh
heid

 regelklep in zijn m
minimale stand (= 15% no
ominaal debbiet)
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De nalooptijd bij aanwezigheidsturing is 15 min.
Sturing regelklep i.f.v. RV
De RV‐sensor bevindt zich ter hoogte van de regelklep. Het algoritme om de regelklep te sturen in functie van de RV
is gebaseerd:
- op de verandering in RV over een zekere tijdsperiode (voorwaarde 1),
- op een absolute RV‐waarde (voorwaarde 2).

Mogelijke voorwaarden om de regelklep te openen
Voorwaarde 1
Als RV(5 minuten, keuken) > 1% of RV(5 minuten, andere dan keuken) > 2% met RV = RV(t0 +5’) – RV(t0)
of
Voorwaarde 2
Als RV(t) > 80%
Mogelijke voorwaarden om de regelklep te sluiten
Indien open als gevolg van voorwaarde 1:
Als RV(t) < RV(t0) + 0.2 [RVmax ‐ RV(t0)] met RVmax = maximale RV in de periode t0 tot t, met RVmax ≤ 80%
of
Als t > 12 u met t = periode dat klep continu in nominale stand staat
Indien open als gevolg van voorwaarde 2:
Als RV(t) < RV(tstop) + 0.2 [80 ‐ RV(tstop)]
met RV(tstop) = RV bij de laatste keer sluiten van de klep niet als gevolg van een t > 12 uur
of
Als t > 12 u met t = periode dat klep continu in nominale stand staat
Sturing regelklep i.f.v. CO2
De CO2‐sensor bevindt zich ter hoogte van de regelklep of in de ruimte zelf. De regelkleppen worden zo aangestuurd
dat het debiet proportioneel (lineair) verandert tussen een minimum en een maximum waarde in functie van de
CO2‐concentratie binnen een bepaalde bandbreedte (zie onderstaande Tabel 2). De bandbreedte wordt gedefinieerd
ten opzichte van de buitenconcentratie of de minimale waarde over een etmaal.
Regelklep op CO2
Keuken
Slaapkamers

Bandbreedte

Min. debiet (m³/h)

Max. debiet (m³/h)

450 ‐ 550 ppm

(15% * qN) ± 2.5

(100% * qN) ± 2.5

3 – 6.25

30 ± 2.5

1 : 350 ‐ 450 ppm
2 : 450 ‐ 550 ppm

Tabel 5: Eigenschappen sturing regelklep op CO2
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Nauwkeurigheid op de sensors
Om rekening te houden met de nauwkeurigheid op de sensors, wordt de sturing met een onder‐ en bovengrens
gesimuleerd. De onder‐ en bovengrens (90/90% betrouwbaarheidsinterval) wordt:
- de nauwkeurigheid op de elektronische RV‐sensor is ± 2.5% RV,
- de nauwkeurigheid op het debiet doorheen de regelklep is ± 2.5 m³/h,
- de nauwkeurigheid op de CO2‐sensor is  50 ppm.

Opmerking:
Door het feit dat de regelkleppen niet in de afvoeropeningen geïntegreerd worden, kunnen door de afhankelijkheid
t.o.v. o.a. de luchtdichtheid van de kanalen en de drukverliezen over de kanalen, de debieten ter hoogte van de
mechanische afvoeropeningen lager zijn dan de debieten op niveau van de regelkleppen. Het systeem moet zo
geregeld worden dat het debiet in de verschillende ruimten aan de wettelijke eisen voldoet.
2.6.

Relatieve vochtigheid sensoren

De RV‐sensor bevindt zich ter hoogte van de regelklep op het afvoerkanaal. Het sturingsalgoritme van de klep bevat
een correctie om rekening te houden met de temperatuursafhankelijkheid van de gemeten RV.
Aangezien de globale evaluatie van de geschiktheid voor gebruik van het systeem buiten het toepassingsgebied van
de ATG‐E valt (zie §1.1) wordt die correctie niet in het kader van de huidige ATG‐E gecontroleerd.
2.7.

Aanwezigheidssensoren

De aanwezigheidssensor bevindt zich in de ruimte. De nalooptijd bij aanwezigheidssturing is 15 min.
2.8.

Ventilatoren en kanalen

De afvoerventilator is een elektronisch gestuurde constante‐druk ventilator die zowel in een niet‐compacte als
compacte versie bestaat. Op basis van een regelbare stuurspanning kunnen verschillende statische drukniveaus
ingesteld worden. Afhankelijk van de drukverliezen in het kanaalnet en het benodigd nominaal debiet, kiest de
ventilator in de initiatiefase het minimale drukniveau. Het maximaal debiet zonder statische drukopbouw is 480
m³/h.
Wanneer een drukverandering optreedt in het systeem wegens het openen of sluiten van een regelklep, wordt dit
elektronisch gedetecteerd (via toerental en vermogen) door de ventilator. Het sluiten van een regelklep bv. zorgt
voor een groter drukverlies (of drukopbouw), een lager debiet en een lager toerental. Door het verder verminderen
van het toerental wordt de drukopbouw opnieuw gelijk aan zijn initiële druk.
Op de ventilatorbehuizing zijn 6 of 8 aanzuigpunten met diameter 125 mm aanwezig voor aansluiting van de
afvoerkanalen. De ventilatorafvoer kan aangesloten worden op een kanaal van 125 of 150 mm.
De nauwkeurigheid op de ventilatorkarakteristiek is ± 10 % van de statische drukopbouw.
2.9.

Configuraties

Het Renson "Systeem C+ EVO II Smartzone CO2" bestaat in twee configuraties, elk combineerbaar met Renson
zelfregelende toevoeropeningen van het type P3 of P4.
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Wasplaats

Keuken

Badkamer

Configuratie 1

Configuratie 2

Min. debiet (%)
Max. debiet (%)
Sturing i.f.v. aanwezigheid
Sturing i.f.v. relatieve vochtigheid
Sturing i.f.v. CO2

(15% * qN) ± 2.5 m³/h
(120% * qN) ± 2.5 m³/h
Ja, indien toilet
Ja
Nee

Min. debiet (%)

(15% * qN) ± 2.5 m³/h

Max. debiet (%)

(100% * qN) ± 2.5 m³/h

Sturing i.f.v. aanwezigheid

Nee

Sturing i.f.v. relatieve vochtigheid

Nee

Sturing i.f.v. CO2

Ja

Min. debiet (%)

(15% * qN) ± 2.5 m³/h

Max. debiet (%)

(100% * qN) ± 2.5 m³/h

Sturing i.f.v. aanwezigheid

Nee

Sturing i.f.v. relatieve vochtigheid

Ja

WC

Nee

Min. debiet (%)
Max. debiet (%)
Sturing i.f.v. aanwezigheid
Sturing i.f.v. relatieve vochtigheid
Sturing i.f.v. CO2

Slaapkamers

Sturing i.f.v. CO2

Min. debiet (%)
Max. debiet (%)
Sturing i.f.v. aanwezigheid
Sturing i.f.v. relatieve vochtigheid
Sturing i.f.v. CO2
Afvoerkanaal en sturing

3 ‐ 6.25 m³/h
(100% * qN) ± 2.5 m³/h
Ja
Nee
Nee
3 ‐ 6.25 m³/h
30 ± 2.5 m³/h
Nee
Nee
Ja
afzonderlijk per slaapkamer
één centrale collector

Tabel 6: Afvoerdebiet en regeling van configuraties 1 en 2 van het
RENSON "Systeem C+ EVO II Smartzone CO2"
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3.

Resultaten

3.1.

Simulaties

De volgende simulaties werden uitgevoerd.
3.1.1. 11 configuraties
– de twee configuraties van het Renson "Systeem C+

EVO

II Smartzone CO2", rekening houdend met de
minimumwaarde van het onzekerheidsinterval van de debieten en de vocht‐ en CO2‐detectie om de
binnenluchtkwaliteit te evalueren,

– de twee configuraties van het systeem Renson "Systeem C+

EVO

II Smartzone CO2", rekening houdend met de
maximumwaarde van het onzekerheidsinterval van de debieten en de vocht‐ en CO2‐detectie om de
energieverliezen te evalueren

– een ventilatiesysteem A gedimensioneerd volgens de norm NBN D 50‐001, met zelfregelende toevoerroosters

klasse P0, als referentie voor het energieverbruik,
– een ventilatiesysteem A gedimensioneerd volgens de norm NBN D 50‐001, met zelfregelende toevoerroosters

klasse P4, als referentie voor de binnenluchtkwaliteit,
– een ventilatiesysteem C gedimensioneerd volgens de norm NBN D 50‐001, met permanente afvoer van het

nominaal ventilatiedebiet uit keuken, badkamer, wasplaats en toilet en met zelfregelende toevoerroosters klasse
P0, als referentie voor het energieverbruik.
– een ventilatiesysteem C gedimensioneerd volgens de norm NBN D 50‐001, met permanente afvoer van het

nominaal ventilatiedebiet uit keuken, badkamer, wasplaats en toilet en met zelfregelende toevoerroosters klasse
P4, als referentie voor de binnenluchtkwaliteit.
– een ventilatiesysteem D gedimensioneerd volgens de norm NBN D 50‐001, met permanente toevoer van het

nominaal debiet in de droge ruimtes en afvoer van het nominaal ventilatiedebiet uit keuken, badkamer,
wasplaats en toilet, als referentie voor de binnenluchtkwaliteit en het energieverbruik.
3.1.2. 5 niveaus van luchtdichtheid
Elk systeem wordt voor verschillende niveaus van gebouwluchtdichtheid van de beschouwde woning (namelijk 0.6,
3, 6, 9, 12 m³/h.m² verliesoppervlakte) gesimuleerd.
3.1.3. Monte‐Carlo benadering
Zoals vermeld in §1.2, werden 100 simulaties uitgevoerd voor elke configuratie van systeem en
gebouwluchtdichtheid.
In totaal zijn er dus 9 * 5 * 100 = 4500 simulaties uitgevoerd op de beschouwde woning.
3.2.

Binnenluchtkwaliteit

De luchtkwaliteit, geleverd door een ventilatiesysteem, wordt beschouwd als gelijkwaardig aan deze voorzien door
de norm NBN D 50‐001 als:
– de blootstelling aan CO2 concentratieverschillen hoger dan 600 ppm kleiner is dan:
– de blootstelling aan CO2 concentratieverschillen hoger dan 600 ppm voor een systeem A, voor een

luchtdichtheid van 0.6 of 3 m³/h.m²,
– 100 000 ppm.uur, voor een luchtdichtheid van 6, 9 of 12 m³/h.m².
– de blootstelling aan het fictieve spoorgas vrijgegeven in toiletten op ogenblikken van bezetting kleiner is dan:
– de blootstelling aan het fictieve spoorgas voor een systeem A, voor een luchtdichtheid van 0.6 of 3

m³/h.m²,
– de blootstelling aan het fictieve spoorgas voor een systeem A voor een luchtdichtheid van 6 m³/h.m², voor

een luchtdichtheid van 6, 9 of 12 m³/h.m².
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– de maandgemiddelde relatieve vochtigheid op een koudebrug met temperatuurfactor 0.7 geëvalueerd voor de

periode tussen 1 december en 1 maart op elk moment kleiner is dan 80%.
Uit de simulatieanalyse van de werking en de prestaties van het vraaggestuurde Renson "Systeem C+ EVO II Smartzone
CO2" is gebleken dat de prestatieniveaus van het systeem op het vlak van de binnenluchtkwaliteit minstens
gelijkwaardig zijn met systemen beschreven in NBN D50‐001.
Figuur 1 toont de globale blootstelling aan CO2 concentratieverschillen hoger dan 600 ppm voor de drie configuraties
van het Renson "Systeem C+ EVO II Smartzone CO2". Figuur 2 toont de globale blootstelling aan een fictief spoorgas
vrijgegeven in toiletten op ogenblikken van bezetting voor de twee configuraties van het Renson
"Systeem C+ EVO II Smartzone CO2".

Blootstelling aan CO2 concentratieverschillen
hoger dan 600 ppm [ppm.h]
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Figuur 1: Blootstelling aan CO2 concentraties

Blootstelling aan het fictieve spoorgas
vrijgegeven in toiletten
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Figuur 2: Blootstelling aan een fictief spoorgas
vrijgegeven in toiletten op ogenblikken van bezetting
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3.3.

Karakterisatie van de ventilatie verliezen

De warmteverliezen door bewuste ventilatie van de configuraties 1 en 2 van het vraaggestuurde ventilatiesysteem
Renson "Systeem C+ EVO II Smartzone CO2" bedragen respectievelijk gemiddeld 45% en 40% van de warmteverliezen
door bewuste ventilatie van een systeem met gelijkwaardige binnenluchtkwaliteit.
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Figuur 3: Prestaties voor warmteverlies en binnenluchtkwaliteit

4.

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van deze ATG‐E bedraagt 1 jaar na goedkeuring.

5.

Voorwaarden

5.1 De ATG‐E heeft slechts tot doel te worden gevoegd bij het aanvraagdossier voor het beoordelen van innovatieve
bouwconcepten of technologieën in het kader van een gewestelijke energieprestatieregelgeving. Het afleveren van
een ATG‐E gaat daarom niet gepaard met de verplichting tot publicatie wat voor de ATG wel het geval is. Om
dezelfde reden is deze tekst niet consulteerbaar op de BUtgb website.
5.2 Deze ATG‐E geeft geen aanleiding tot machtiging tot gebruik van het ATG beeldmerk. Tegen inbreuken zullen
initiatieven genomen worden overeenkomstig het BUtgb reglement m.b.t. het gebruik van en het toezicht op het
ATG beeldmerk.
5.3 Deze ATG‐E mag niet voor technisch‐commerciële doeleinden worden gebruikt en mag evenmin door de houder
ervan verspreid worden (bv. door publicatie op de website van de aanvrager), niet verwijzen naar BCCA, noch naar
de BUtgb m.b.t. hun betrokkenheid bij het tot stand brengen ervan.
5.4 Uitsluitend het in de voorpagina als ATG‐E‐houder vermelde bedrijf en het bedrijf (de bedrijven) dat (die) het
onderwerp van de ATG‐E commercialiseert (commercialiseren) mogen aanspraak maken op de toepassing van deze
energetische karakterisering.
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