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PRESENTATIE VAN DE SPREKER

Hoe kunnen we het onderhoud in de toekomst vereenvoudigen vanaf de ontwerpfase ?

HVAC-uitrustingen: ze een gezond leven bezorgen, ze verzorgen, of zelfs opnieuw tot leven wekken

Daniel PEDUZZI (Trane)

Daniel PEDUZZI is Technical Support Engineer bij Trane Belgium. Hij is sinds 30 jaar werkzaam in het

domein van de HVAC. Hij geeft advies over keuzes van HVAC-materieel en biedt begeleiding om die correct

te gebruiken. Hij volgt de interne technische ploegen en de externe uitvoerders bij onderhouds-, uitvoerings-

en installatiewerken. Hij werkt aan de implementatie van toezicht in koelinstallaties met een combinatie van

onderhoud en opvolging op energetisch vlak.

Zijn presentatie op dit seminarie zal betrekking hebben op: het onderhoud al van in de ontwerpfase 

integreren, hoe uitrustingen de juiste plaats te geven, de toegang tot de uitrustingen als kwaliteitsfactor, 

goede keuzes maken voor de uitrustingen, en het beheer van de documenten, nodig voor de goede 

opvolging van de gebouwen en processen, commissioning en de overdracht bij het onderhoud

Voor meer informatie: www.tranebelgium.com/

http://www.tranebelgium.com/


DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

• Het onderhoud al in het ontwerp integreren

• Uitrustingen de juiste plaats geven

• de toegang tot uitrustingen is een kwaliteitsfactor

• De uitrustingen goed kiezen

• het beheer van de documenten is nodig voor de 

goede opvolging van de gebouwen en processen.

• commissionning en overdracht bij onderhoud zijn 

belangrijk
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Begrijpen waarom en hoe: 



PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Studie van de behoeften

II. Keuze van de uitrustingen 

III. Keuze van de leveranciers / distributiefirma's 

IV. Onderhoudbaarheid 

V. Beheer van de documentatie

VI. Bestek voor het onderhoud en analyse van de 

offertes
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Onderhoud: 

Alle acties

– die toelaten om een goed 

– in een gespecificeerde staat of, 

– in een zodanige staat dat het kan instaan voor een 

bepaalde dienst, 

– te handhaven of 

– te herstellen  
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I. STUDIE VAN DE BEHOEFTEN
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I. STUDIE VAN DE BEHOEFTEN

Levenscyclus van een project van duurzaam gebouw 

Bronnen: Trane



Tijdens de investeringsfase:

hier ontstaan bijna alle werkingsproblemen. 

Analyse:

• Het onderhoud en de uitbating verschuiven naar de 

achtergrond.

• De initiële keuzes genereren beperkingen die gedurende 

het hele leven van het bouwwerk zullen wegen.
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• De kloof tussen de investerings- en werkingsfasen leidt 

tot een nadelig geheugenverlies. 

• De beslissers van de investering zijn immers 

gewoonlijk niet de beheerders van het gebouw, 

• Talrijke lokale collectiviteiten beschikken over 

verschillende technische ploegen.
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Keuze van de plaatsen: oordeelkundige keuzes in 

verband met:

– De reële behoeften 

–De beschikbare oppervlakte / het beschikbaar volume

– De architectuur. Beperkingen op het vlak van ruimte en 

zichtbaarheid

– Energiebesparingen

– De betrouwbaarheid van de installatie

– De akoestische beperkingen

– Milieuvriendelijkheid

– Toegangen voor het onderhoud

– De veiligheid

– De installatiekosten 
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I. STUDIE VAN DE BEHOEFTEN
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Laten we positief blijven: de analyse van gemaakte fouten kan ons vooruit 
helpen

Montages die ongeschikt zijn voor onderhoud:
- Moeilijkheden 
- Geen of weinig onderhoud
- Voortijdige veroudering van onderdelen die 

niet gemaakt zijn om regelmatig te worden 
gedemonteerd

Recirculatie van lucht: 
- verlies van 5 tot 8°C gebruik
- Verhoging van de snelheid van 

ventilatoren
- Verhoging van het aantal gebruiksuren 
- Oververhitting van onderdelen
- Hoger aantal interventies

I. STUDIE VAN DE BEHOEFTEN
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Verlaagde plafonds of technische kokers kunnen een rommelhok worden dat 
ontoegankelijk is voor het onderhoud als ze niet correct werden 
gedimensioneerd.

I. STUDIE VAN DE BEHOEFTEN
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Laten we positief blijven: de analyse van gemaakte fouten kan ons vooruit 
helpen

I. STUDIE VAN DE BEHOEFTEN

Bronnen: Trane

• Energieverliezen 
• Toename van het gebruik



I. STUDIE VAN DE BEHOEFTEN

Het project, het ontwerp

• De reële kostprijs van het 

onderhoud op lange termijn 

budgetteren: 

➢Inventaris

➢Geraamde levensduur van 

elk element volgens type, 

kwaliteit
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Het project, het ontwerp

Detail van de onderhoudsinventaris
voor de koudeproductie
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Solide project dat afgestemd is op de behoeften van het toekomstig gebruik: 

Zie Gids Duurzame Gebouwen en voorstelling van Joost Declercq

www.guidebatimentdurable.brussels
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I. STUDIE VAN DE BEHOEFTEN

https://www.guidebatimentdurable.brussels/


 Interesse tonen voor de levenscyclus: Zie Totem

 Een Belgisch instrument om de milieuprestaties van materialen  te verbeteren 

➢ criteria die de milieueffecten meten 

➢ globale visie van een levenscyclus 

➢ prioriteiten voor acties bepalen  de milieueffecten
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I. STUDIE VAN DE BEHOEFTEN

Bronnen: TOTEM



 project voltooid, wijzigingen zullen aanleiding geven tot werken

 Werken = risico's van afbraak, demontages

 Extra kosten van werken

 Extra kosten door niet-uitbating van het gebouw

 Maken en uiteenhalen ≠ circulaire visie
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I. STUDIE VAN DE BEHOEFTEN

Bronnen: Leefmilieu Brussel



• De voornaamste elementen die onderhoud 
vergen:

 Verlichting

 Elektriciteit

 Verwarming

 Klimaatregeling

 Waterbehandeling

 Ventilatie

 Sanitair

 Brand

 Liften

 Netheid/desinfectie/aflaten 

 Warmtekrachtkoppeling

 Regelingen 

 Perslucht

 Toegangen en gebouwschillen

II. KEUZE VAN DE UITRUSTINGEN



Hoe deze uitrustingen kiezen:

– Kwaliteit: solide en lange levensduur?

– Betrouwbaarheid: werkt dat zonder defecten?
Kenmerk van een goed uitgedrukt door de waarschijnlijkheid dat het een vereiste functie vervult onder gegeven 

voorwaarden en gedurende een gegeven tijd

– Flexibiliteit/mobiliteit: 

– Kan dit worden hergebruikt in een ander kader of bij 

een wijziging aan het gebouw?

– zijn alle stukken gemakkelijk vervangbaar? 

– Praktisch: gemakkelijk om te onderhouden?

– Prestatie: beperkte gebruikskosten?

– Veiligheid: beantwoordt dit aan de normen?

– Huur of aankoop? Korte of lange termijn? 

– De prijs… natuurlijk 
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Bijvoorbeeld: complex hydraulisch schema 

Pomp met variabel debiet of kranen:  niet de 2 samen. 

De voorkeur geven aan hydraulische afscheiders: evenwichtsflessen, 

individuele warmtewisselaars en energiemeters

• De onderdelen optimaliseren: het essentiële, niets overbodigs

• De voorkeur geven aan onderdelen die het onderhoud vergemakkelijken

II. KEUZE VAN DE UITRUSTINGEN



Bijvoorbeeld: hydraulisch schema voor catastrofale resultaten voor het 

onderhoud en energieverspilling

• Een voorbeeld van een lijdensweg voor het onderhoud en rampzalig in 
termen nergiebesparingen: plafonds of ventilo-convectoren 2 buizen, 
omkeerbaarvan e.

II. KEUZE VAN DE UITRUSTINGEN

2 lekkende
kleppen en de 
circuits 
mengen zich.



• Elementen voor een minimale controle implementeren: meters, alarmen, 
veiligheden… centralisering en analyses

Deze elementen laten toe om de slijtage van onderdelen van de installatie te 
controleren, te minimaliseren, te voorkomen en om tijdig in te grijpen vóór er 
schade optreedt

II. KEUZE VAN DE UITRUSTINGEN



Bijvoorbeeld: Inwendig liftpaneel waartegen geleund wordt

- Buitensporig gebruik

- Paneel voortijdig beschadigd

II. KEUZE VAN DE UITRUSTINGEN



De werkingsduur van LEDs varieert naargelang de fabrikanten.  

De montage van een LED in een ongeschikte omgeving of zonder 

onderhoud kan die levensduur verminderen.

De verlichtingstoestellen moeten:

- verlucht zijn 

- stofvrij zijn

- Beheerd voor een optimaal gebruik

2 categorieën: 

- Verlichtingstoestellen met LED die niet onderling verwisselbaar zijn: 

meer afval 

- Verlichtingstoestellen met LED die onderling verwisselbaar zijn: 

beperking van het afval

II. KEUZE VAN DE UITRUSTINGEN



– Kwaliteit van het voorgestelde materieel: levensduur

– Ouderdom – Dynamisme – Nieuwigheden

– Gamma's en specialisaties

– Documentatie - Talen

– Opvolging van de producten in de loop van de tijd

– Technische supportstructuur

– Mogelijkheid van advies 

– Mogelijkheden van ondersteuning bij het onderhoud

– Mogelijkheden van verkoop / huur

– Andere criteria volgens sector 
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III. KEUZE VAN DE LEVERANCIERS / 

DISTRIBUTIEFIRMA'S



 toegankelijkheid van de installaties en onderdelen

De mogelijke demontage van de elementen (zonder 

schade),

markering van de installaties voor verdeling en 

onderbreking van vloeistoffen en energie

onderlinge verwisselbaarheid van de onderdelen 

(meer bepaald verbruiksgoederen)

standaardisering beperkt of vermijdt de samenstelling van 

voorraden

veilige interventie

eenvoud
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IV. ONDERHOUDBAARHEID



voorbeelden

• Te sterk gecombineerde constructies 

vermijden

Voorbeeld: verwarmingsketel of warmtepomp 

voor verwarming en sanitair warm water 

inclusief pomp en expansievat.

Moeilijkheden

➢ Toegang onderhoud

➢ verenigbare onderdelen vinden, vaak na 

weinig dienstjaren

➢ De kostprijs van een onderdeel is vaak hoger 

dan die van het geheel: we vervangen het 

geheel
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 toegankelijkheid van de installaties en onderdelen

De mogelijke demontage van de elementen (zonder 

schade),

markering van de installaties voor verdeling en 

onderbreking van vloeistoffen en energie

onderlinge verwisselbaarheid van de onderdelen (meer 

bepaald verbruiksgoederen)

standaardisering beperkt of vermijdt de samenstelling 

van voorraden

veilige interventie.

eenvoud
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Studiedossiers 

Hydraulische plannen

Elektrische plannen 

Luchttechnische plannen

Beschrijving van de regeling 

Onderhoudsplannen
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V. BEHEER VAN DE DOCUMENTATIE



De goede, zuinige werking van de installaties is sterk 

afhankelijk van het onderhoud en de regelingen van de 

uitrustingen. 

Die zullen enkel correct uitgevoerd worden indien de 

prijs van het onderhoudscontract hoog genoeg is. Er 

moet dus worden vermeden om een onderhoudscontract 

te sluiten met een abnormaal lage prijs.
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VI. BESTEK VOOR HET ONDERHOUD EN 

ANALYSE VAN DE OFFERTES



Sinds vele jaren woedt er tussen de grote 

ondernemingen een zware concurrentiestrijd om hun 

marktaandeel te vergroten en de zwaksten tot 

faillissement te drijven om ze te kunnen overnemen. 

Daaruit resulteren vaak abnormaal lage prijsoffertes voor 

grote werven.
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VI. BESTEK VOOR HET ONDERHOUD EN 

ANALYSE VAN DE OFFERTES



Wanneer deze offertes met verlies worden opgemaakt, 

wat soms het geval is, heeft de onderneming aan wie de 

opdracht werd gegund enkele mogelijkheden om geen 

geld te verliezen: het eenvoudigste is slechts een deel 

van het onderhoud en de voorziene controles uit te 

voeren, een andere oplossing is alle uitrustingen waar 

een defect zou moeten worden verholpen of die in 

goede staat hersteld zouden moeten worden te 

vervangen door nieuwe elementen (met een winst van 

20 tot 30%).
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VI. BESTEK VOOR HET ONDERHOUD EN 

ANALYSE VAN DE OFFERTES



Geval uit de realiteit 

+/- 8 jaar geleden  : 

• Offertes gepubliceerd tussen 9.500 € door een kleine 

firma en tot 38.000 € door grotere structuren voor een 

openbare offerteaanvraag voor gebouwen van de staat. 

• De opdracht werd aan de kleine firma gegund, hoewel 

het duidelijk was dat deze firma in de onmogelijkheid 

verkeerde om ze correct of eerlijk uit te voeren. 

• Op de site waren er 3 chillers, een warmtepomp, 

koeltorens, 1250 koelplafonds, 3 ketels, 

luchtbehandelingscentrales, afzuigingen, 

brandbescherming…

• Hoe is dit dossier geëvolueerd?
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Continuïteit in het beheer is nodig vanaf het ontwerp

• Alle stappen moet goed gevolgd worden: Doel van het 

bouwwerk, programmering, studies, werken, 

commissioning en tot slot onderhoud  

• Het is belangrijk om vanaf het begin een zeer goed 

gedocumenteerd dossier bij te houden over de initiële 

behoeften en hun evolutie

• Instrumenten om de historiek te volgen zijn essentieel 
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Een financieringsplan dat het onderhoud omvat, is 

van bij het begin nodig en moet regelmatig opnieuw 

worden aangepast

• Er zijn mooie voorbeelden van een geslaagde 

opvolging van het onderhoud van gebouwen 

• Jammer genoeg moeten de reglementeringen vaak 

worden ingeroepen om te laten inzien dat onderhoud 

belangrijk is 
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Gids Duurzame Gebouwen : 

www.gidsduurzamegebouwen.brussels

• Joost Declercq : Aanpasbaarheid en omkeerbaarheid van 

technische installaties: belang van het technisch en architecturaal 

ontwerp 
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CONTACT

Daniel Peduzzi
Technical Support Engineer

Gegevens

 : +32 491 15 49 88

E-mail: d.peduzzi@tranebelgium.com


