
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

12u - 13u30 lunch en netwerkmoment 

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

15u - 15u30 koffie     

15u30 - 16u30 Case ‘lantmännen’ londerzeel (nog te bevestigen) Energik industrie / installateur 

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 - 15u NAV info sessie Ventilatieverslaggeving NAV architecten

15u - 15u30 koffie     

15u30 - 16u30 Smart readyness indicator Ingenium architecten 

 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. 

16u30 - ... 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 

 

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  facility managers 

 Een gezonde werkplek is niet alleen belangrijk voor werknemers, ook werkgevers zijn erbij gebaat. Een beter binnenklimaat 
  zorgt voor hogere productiviteit, tevreden werknemers en minder ziekteverzuim. Het voorkomt het ‘sick building syndrome’ en 
 zorgt daarenboven voor een gastvrije omgeving. 

16u30 - ... netwerkdrink voor de congresgangers      
  


