
cool&comfort
CONFERENCES 2019

07+08.11.2019
TECHNOPOLIS
M E C H E L E N

Meeting professionals, sharing experience

PROGRAMMA 07.11.2019

max.
150 
pers.

max.
150 
pers.

max.
150 
pers.

max.
150 
pers.

max.
150 
pers.

ZAAL 1                     organisatie doelgroep 

10u welkomstkoffie   

10u30 - 12u Werken met brandbare koelmiddelen    Cool & Energy Consult industrie / installateur 

 In de toekomst gaan brandbare koelmiddelen (zoals propaan, butaan, HFO’s,...) vaker gebruikt worden in diverse toepassingen.   
 Het is zo dat hoe lager de GWP van een koelmiddel is hoe brandbaarder deze zijn. Een uitzondering hierop is CO2, welk ook een 
  valabel alternatief is met veel mogelijkheden. Door deze restricties die door Europa worden opgelegd wat betreft koelmiddelen, 
  zal binnen afzienbare tijd de wereld van de koeltechniek er helemaal anders gaan uitzien.

12u - 13u30 lunch en netwerkmoment 

13u30 - 15u Commerciële koeling, technieken, cases en toekomst Energik industrie / installateur  
 (in samenwerking met Comeos)  food retail

15u - 15u30 koffie     

15u30 - 16u30 Hoogtechnologische koelinstallatie draagt bij tot   Energik industrie / installateur 
 Fabriek van de Toekomst. 
 Lantmännen Unibake is de tweede grootste industriële bakkerijgroep van Europa. In juni 2015 werd de fabriek te Londerzeel   
 volledig verwoest door een brand. Voor de heropbouw en uitbreiding wordt een bedrag van 100 miljoen euro geïnvesteerd door  
 de groep. Er werd bewust gekozen om een state-of-the-art bakkerij neer te zetten die voldoet aan de laatste normen en nieuwste  
 technologieën. Heet water nodig tijdens de productie wordt aangemaakt a.d.h.v. de warmteafgifte van de koelinstallatie. Deze   
 hoogtechnologische installatie draagt bij tot een duurzaam en energiezuinig productieproces. Hiervoor krijgt de fabriek in 2018   
 de titel Fabriek van de Toekomst. 
 Axima refrigeration / Engie 

 16u30 - ... netwerkdrink voor de congresgangers

       
 
ZAAL 2                   organisatie doelgroep 

10u welkomstkoffie   

10u30 - 11u15 Staving van warmtepompen, tips & tricks voor   OVED EPB VG, studiebureau 

 een correcter E-peil  

11u15 - 12u Ventilatieverslaggeving, 3 jaar na de invoering,    OVED EPB VG, studiebureau 

 een zegen of een vloek?  

12u - 13u30 lunch en netwerkmoment 

13u30 - 15u30 NAV info sessie Ventilatieverslaggeving NAV architecten

15u30 - 16u koffie     

16u - 17u Smart readyness indicator Ingenium architecten, studie- 
   bureaus en installateurs  

 Slimme gebouwen, zowel gerenoveerd als nieuwbouw, hebben een belangrijke rol te spelen in ons toekomstig energiesysteem.  
 Dankzij Internet of Things en moderne ICT-toepassingen zoals slimme energiebeheersystemen, is het mogelijk geworden om de  
 energie-efficiëntie en flexibiliteit van een gebouw eenvoudig te monitoren en te beheren. 

17u - ... netwerkdrink voor de congresgangers      
  



cool&comfort
CONFERENCES 2019

07+08.11.2019
TECHNOPOLIS
M E C H E L E N

Meeting professionals, sharing experience

PROGRAMMA 08.11.2019

max.
150 
pers.

max.
150 
pers.

max.
150 
pers.

max.
150 
pers.

ZAAL 1  organisatie doelgroep 

10u welkomstkoffie   

10u30 - 12u Dimensionering van een hedendaagse koelinstallatie  1  UBF-ACA installateur 
 • zijn vuistregels nog hedendaags? 
 • koudelastberekening; welke parameters? 
 • hoe de juiste componenten selecteren?

12u - 13u30 lunch en netwerkmoment 

13u30 - 15u Dimensionering van een hedendaagse koelinstallatie 2 UBF-ACA installateur 
 • is er een verband tussen berekeningen en type koelmiddel? 
 • hoe selecteer je de juiste koelleidingen?

15u - 15u30 koffie     

15u30 - 16u30 Werken met brandbare koelmiddelen UBF-ACA installateur 

 In de toekomst gaan brandbare koelmiddelen (zoals propaan, butaan, HFO’s,...) vaker gebruikt worden in diverse toepassingen.   
 Het is zo dat hoe lager de GWP van een koelmiddel is hoe brandbaarder deze zijn. Een uitzondering hierop is CO2, welk ook een 
  valabel alternatief is met veel mogelijkheden. Door deze restricties die door Europa worden opgelegd wat betreft koelmiddelen, 
  zal binnen afzienbare tijd de wereld van de koeltechniek er helemaal anders gaan uitzien.

16u30 - ... netwerkdrink voor de congresgangers

ZAAL 2  organisatie doelgroep 

10u welkomstkoffie   

10u30 - 12u Sun Horizon project Verviers  (nog te bevestigen)   GRE LIEGE installateur/consultancy 

 Warmtepompen en zonne-energie zijn de toepassingen voor hernieuwbare energie in woningen met de grootste sociale 
  acceptatie. Sun Horizon demonstreert een innoverende, rendabele en betrouwbare combinatie van warmtepompen en zonne- 
 energie tot niveau TRL7. Sun Horizon is gebaseerd op drie onderzoekspijlers. Ontwerp, engineering en fabricage van Sun Horizon  
 technologie. Monitoring van de werking en intelligente functies. En tenslotte demonstratie en beheer op basis van KPI.

12u - 13u30 lunch en netwerkmoment 

13u30 - 14u15 Staving van warmtepompen, tips & tricks voor   OVED installateur  

 een correcter E-peil   

14u15 - 15u Ventilatieverslaggeving, 3 jaar na de invoering,  OVED installateur 

 een zegen of een vloek?

15u - 15u30 koffie     

15u30 - 16u30 Nieuw KB inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen emaze facility managers 
   gebouwenbeheerders  

 Na maanden van intens overleg met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren (ontwerpers, gebouwbeheerders, ventilatie 
 sector, werkgevers, werknemers, onderwijskoepels, universiteit, WTCB, …) is de kogel door de kerk, het KB Arbeidsplaatsen, en 
  dan vooral het gewraakte deel over ventilatie, is eindelijk aangepast. Het KB van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het 
  welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen trad in werking vanaf 31 mei 2019. Energieadviesbureau Emaze 
  zal een toelichting geven over het nieuwe KB. 

16u30 - ... netwerkdrink voor de congresgangers      


