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Onderwerpen

1. Riolering

2. Leidingwater Legionellapreventie

3. Leidingwater Rekenregels

4. Leidingwater in woontorens
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Riolering

Inhoud

• Wetgeving en richtlijnen

• Wijzigingen NEN3215 /NTR3216

• ISSO 70.1

3

Het Bouwbesluit 2012 is voor riolering afgestemd op de
wijzigingen in de milieuregelgeving.

Milieuregelgeving:
bepaalt waar welke lozingen mogen plaatsvinden
en bevat voorschriften voor de openbare riolering

Bouwbesluit 2012:
Bouw- en installatietechnische eisen voor de riolering
binnen de perceelgrens

Er is nu een samenhangend geheel ontstaan
van de (zorg)plichten in:
- de Wet milieubeheer (activiteitenbesluit)
- de Waterwet,
- de Lozingsbesluiten,
- het Bouwbesluit, en
- de normering in NEN 3215 / NTR3216.

Samenhangend geheel wetgeving lozen en riolering
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Regelgeving/richtlijnen voor riolering van bouwwerken

Bouwbesluit 2012
(m.i.v. 1 april 2012)
prestatie-eisen

Omgevingsvergunning
voor o.a. bouwen en milieu

NEN 3215:2011
bepalingsmethoden

ISSO 70.1
Hemelwater

Regelingen
lozingsbesluit
en

Regeling Bouwbesluit 2012
aanwijzing versie NEN 3215

ISSO 70.2
IBA’s

NTR 3216:2012
richtlijnen

richtlijnen

richtlijnen

Algemene regels voor
lozingen in
Activiteiten-besluit(en)

Gemeentelijke
verordening afvoer
hemelwater en
grondwater

Gemeentelijke
aansluitvoorwaarde
n

Riolering van bouwwerken

Uniforme regels riolering bouwwerken in NL

Bouwbesluit 2012: voorschriften riolering van bouwwerken
zijn landelijk uniform.

Rioleringsvoorschriften bouwverordeningen zijn vervallen

Gemeente kan geen technische eisen stellen buiten
Bouwbesluit
ook niet via een aansluitverordening.
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dakuitmonding

perceelaansluitleiding

openbare buitenriolering

gebouwriolering

gebouwaansluiting

< 0,5 m

zettingsconstructie

ontstoppingsstuk

straatriool (VWA)

ontlastput (buitenriol)

hemelwaterafvoer-
leiding

schuifstuk

infiltratie-
voorziening

toestelleiding

verzamelleiding

standleiding

ontspanningsleiding

perceelgrens
BOUWBESLUIT 2012 / NTR 3216

NEN 3215 ISSO 70.1

buitenriolering

< 0,5 m

terreinleiding
terrein-
leiding

Gebouw binnen de
perceelgrens

buitenriolering

toestelleiding

verzamelleiding

perceelgrens 7

> 5 x d

d

Verzamel
leiding

closetaansluiting

Aanvullingen NEN 3215 - NTR 3216
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verzamelleiding ligt hoog in de kruipruimte,
straatriool grotendeels gevuld straatriool

VWA + HWA

straatkolk

riolering
in woning
overzijde straat

NTR 3216: Afvoerleidingen in kruipruimten

9

NTR 3216: Afvoerleidingen in kruipruimten

Ligging riolering hoog in kruipruimte:
- minder kwetsbaar bij hoge
grondwaterstand
(o.a. opdrijven, loschieten verbindingen)

- betere toegankelijkheid kruipruimte
(obstakel)

Overige maatregelen:
- bij niet-trekvaste verbindingen de
leiding voorzien van extra en/of
sterkere beugels

- of trekvast uitvoeren

aanleg voldoet niet aan voorschriften en richtlijnen

X
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0,8 m
0,6 m

18,0 m

1,0 m

0,62 m

Toegankelijkheid kruipruimte
(brochure ‘Kruipruimten’, onderdeel Arbocatalogus voor de installatiebranche):
- gewenste min. hoogte 0,80 m
- vrije hoogte onder obstakel 0,60 m (niet door uitgraven extra hoogte creëren)
- kruipgaten minimumafmetingen 1,00 x 0,62 m
- maximum afstand tot een kruipgat 18 m
- bij kleiner kruipgat, maximum afstand tot kruipgat 7,5 m +extra maatregelen

NTR 3216: Afvoerleidingen in kruipruimten - par. 4.8.2.2

11

Verzamelleiding riolering in schuimbeton
op constructievloer

Verzamelleiding riolering in een strook
tussen de bouwmuur en vloeroplegging

Voorbeelden riolering in begane grondvloer

Kruipruimteloze oplossingen

12
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NTR 3216: Drukbestendigheid

Door verstopping of stagnatie stroomafwaarts kunnen
afvoerleidingen vollopen met water.

Standaard leidingen bestand tegen slechts
50 kPa (5 mwk).

Daarmee moet rekening houden met:
- materiaalkeuze,
- verbindingstechnieken, en
- uitvoering beugelwerk.
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NTR 3216 Geluidshinder

SoundspotSim

14
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NTR 3216: Geluidshinder

SoundspotSimPlus

15

Praktijkvoorbeelden gebouwaansluitingen

16
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pendelstuk:
- geschikt voor grondzakking
van maximaal 100 mm

- minimum stijfheid buis: SN 4
- twee flexibele steekmoffen
(SN 8, vrije hoekverdraaiing
van 3° per mofeind)

- buislengte 1 m
- asbelasting direct naast gevel
vermijden

plankconstructies:
- geschikt voor grondzakking
van maximaal 200 mm

- minimum stijfheid buis: SN 8
- planklengte 1,5 m beugel of band bevestigd aan
fundering

<
1
0
0

m
m

<
2
0
0

m
m

<
2
0
0

m
m

NTR 3216 Voorbeelden zettingsconstructies

polder-expansiestuk:
- geschikt voor zakking > 500 mm
- minimum stijfheid buis: SN 4
- asbelasting naast gevel vermijden

600 mm

2000 mm

D = 110 mm
D = 125 mm

> 500 mm

D = 110 mm
125 mm
160 mm
200 mm

flexibele leiding:
- geschikt voor grondzakking
100 mm zonder betonnen neus,
500 mm met neus op fundering

NTR 3216 Voorbeelden zettingsconstructies
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BB art. 6.18 NTR 3216 Ontlastputten

gebouw

hwa-stl. hwa-stl.

hwa-stl.hwa-stl.

leiding aan fundering bevestigd:
is gebouwriolering met één
gebouwaansluiting
op de buitenriolering en dus
één ontlastput toegestaan

on
tla

st
pu

t

inpandig leidingsysteem
voor hemelwaterafvoer
met één gebouwaansluiting op
de buitenriolering: één
ontlastput

gebouw

hwa-inpandig

buitenriolering langs fundering:
vier gebouwaansluitingen en dus
vier ontlastputten

gebouw

hwa-stl

met ontlastput

hwa-stl

met ontlastput

hwa-stl

met ontlastput

hwa-stl

met ontlastput

on
tla

st
pu

t
19

NTR 3216 par. 7.4.3 Ontlastputten

buitenriolering langs fundering:
vier aansluitingen en dus
vier ontlastputten

gebouw

hwa-stl

met ontlastput

hwa-stl

met ontlastput

hwa-stl

met ontlastput

hwa-stl

met ontlastput

Bladscheider:
niet toepasbaar
bij gecombineerde
buitenriolering
(VWA+ HWA)

Ontlastputje te diep geplaatst,
raakt snel verstopt

> 30 mm

20
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NTR 3216 Bepaling hemelwater hellingbaan

Qh = i • β • α • b x l   [l/s]
i = regenintensiteit 0,03 l/(s.m2) bij T=5
β = reductiefactor voor vlak, afhankelijk van hoek φ [-]
α = reductiefactor voor vertraging (1,0 voor hellingen > 3 °)  [-]
b    = effectieve vlakbreedte (meetkundig te bepalen met φ, H en B)   [m] 
l = lengte van geprojecteerd vlak waarvan water afstroomt [m]

T=50 indien ‘’water op (parkeer)vloer” ongewenst is, dan: i = 0,05 l/(s.m2)

b

φ

H

BB pompput

goot

goot

aanzicht A

l

A
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perceelgrens

BOUWBESLUIT 2012 / NEN 3215 / NTR 3216

perceelaansluitleiding

buitenriolering

perceelgrens
gebouwaansluiting

< 0,5 m

openbaar riool
(VWA+HWA

standleiding
hemelwaterafvoer

verzamelleiding

standleiding
hemelwaterafvoer

terreinkolken

dakafvoer dakafvoer

< 0,011 l/(s • m2)< 0,011 l/(s • m2)

terrein dak

gebouwriolering

< 0,011 l(s•m2)

ontlastput

zettingsconstructie

PRINCIPE
HEMELWATERAFVOERSYSTEEM
werking bij i < 0,011 l(s•m2)

terreinleiding
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perceelgrens

BOUWBESLUIT 2012 / NEN 3215 / NTR 3216

perceelaansluitleiding

buitenriolering

perceelgrens

gebouwaansluiting

< 0,5 m

ontlastput

standleiding
hemelwaterafvoer

verzamelleiding

standleiding
hemelwaterafvoer

terreinkolken

dakafvoer dakafvoer

> 0,011 l/(s • m2)> 0,011 l/(s • m2)

terrein dak

gebouwriolering

> 0,011 l(s•m2)

zettingsconstructie

PRINCIPE
HEMELWATERAFVOERSYSTEEM
werking bij i > 0,011 l(s•m2)

terreinleiding

openbaar riool
(VWA+HWA

perceelgrens

BOUWBESLUIT 2012 / NEN 3215 / NTR 3216

perceelaansluitleiding

buitenriolering

perceelgrens

gebouwaansluiting

< 0,5 m

zettingsconstructie

ontlastput

standleiding
hemelwaterafvoer

verzamelleiding

standleiding
hemelwaterafvoer

terreinkolken

dakafvoer dakafvoer

> 0,03 l/(s • m2)> 0,03 l/(s • m2)

terrein dak

gebouwriolering

> 0,03 l(s•m2)

no
od

af
vo

er

no
od

af
vo

er
PRINCIPE
HEMELWATERAFVOERSYSTEEM
werking bij i > 0,03 l(s•m2)

terreinleiding

openbaar riool
(VWA+HWA
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ISSO-70.1

• Ontwerp en dimensionering infiltratie
voorzieningen

• Conform uitgangspunten Rioned

• Ontwerptool

• Ontwerprichtlijnen hwa-benutting

25

Leidingwater Legionellapreventie

Inhoud

• Nieuwe wetgeving

• Wie is verantwoordelijk?

• Zorgplicht

• Prioritaire installaties

• Certificering

• Alternatief beheer

• Richtlijnen en handige hulpmiddelen

26
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Wetgeving Legionella

• Drinkwaterwet

• Drinkwaterbesluit , Hoofdstuk 4

• Regeling Legionellapreventie in drinkwater en
warm tapwater.

• Toelichting

• Informatieblad

27

Wie is verantwoordelijk?

Situatie Wie verantwoordelijk voor kwaliteit water?

Juridische eigenaar van
locatie/gebouw inclusief
leidingnet.

Eigenaar locatie/gebouw

Juridische eigenaar leidingnet in
locatie/gebouw gehuurd.

Eigenaar leidingnet

Exploitant van locatie/gebouw
inclusief leidingnet.

Eigenaar is primair verantwoordelijk en
aanspreekbaar.

Exploitant kan door drinkwaterbedrijf worden
aangesproken op naleving van verplichtingen uit
drinkwaterregelgeving.

28
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Zorgplicht

Deugdelijke kwaliteit

leidingwater

Ontwerp en beheer

leidingnet

Tegengaan

verontreiniging door

terugstroming

Drinkwaterbedrijf X* - -

Eigenaar distributienet X* X -

Eigenaar collectief leidingnet

na watermeter
X* X X

Eigenaar woninginstallatie

Eigenaar overige installaties,

zoals proceswater

- - X

Drinkwaterwet, hoofdstuk III

* incl. legionellapreventie

29

Prioritaire installaties

Zorgplichtregels + extra regels in:

• Drinkwaterbesluit Hoofdstuk 4

• Regeling Legionellapreventie

• wijkwarmtapwater-voorzieningen

• ziekenhuizen, zorginstellingen,

• hotels + bed & breakfast >5

• asielzoekerscentra

• penitentiaire inrichtingen

• badinrichtingen

• kampeerterreinen, jachthavens

• truckstops, tankstations wegrestaurants met douches30
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Prioritaire installaties

Extra verplichtingen:

• Legionellabeheersplan

• maatregelen en controles conform beheersplan

• periodiek e monstername

• Bijhouden logboek

• Bij > 1000 kve/l toezichthouder (ILT) informeren

• Bij > 100 kve/l actie !!

31

Certificering

• Installateur:
BRL6000-08 A, B en C.

• Adviseur legionellabeheersplan:
BRL-6010.
(ook niet-prioritaire installaties met alternatieve
beheerstechniek)

• Alternatieve beheerstechnieken:
BRL K14010-1/01 of BRL K14010-02

32



23-11-2012

17

Alternatieve technieken

3e. Chemisch
Als technieken onder 2 volgens BRL6010

bedrijf niet effectief zijn. + Ctgb-toelating

2e. Elektro-
chemisch

Als technieken onder 1 volgens BRL6010

bedrijf niet effectief zijn

1e.

Fysisch
Als Tkw > 25 oC of bij bewuste keuze

60 oC > Tww > 50 oC

Fotochemisch Als Tkw > 25 oC en/of Tww < 60 oC

Thermisch

Nieuwe ladder van VROM

33

34

Overzicht
wetgeving
normen
en richtlijnen
Legionella-
preventie
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Leidingwater Rekenregels

Inhoud

• Ontwikkeling Simdeum

• Validatie

• Nieuwe Rekenregels

• Vergelijking nieuw en oud

35

Leidingwater Rekenregels

appartementen

kantoren

hotel

Wat is het waterverbruik van dit gebouw?

Wat is de maximale volumestroom?

Hoeveel warm water wordt er verbruikt?

Ilse Pieterse Quirijns, KWR
Eric van der Blom, UVNI
Oscar Nuijten, ISSO
Michiel van Bruggen, Energiemanager

36
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appartementen kantoren

hotel

Soorten en aantal
tappunten

37

appartementen
kantoren hotel

Soorten aantal
gebruikers en gelijktijdigheid??

Grootte warmtapwatervoorziening?

38
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Welke gegevens nodig en
waarvoor?

MMVkoud Maximum Moment Volumestroom (l/s)

totaal water

MMVwarm Maximum Moment Volumestroom (l/s)

warm water

Leiding-

diameters

Watermeter

Drukverhoging

Doorstroom

warmwater-

bereider

MWW Maximum Warm Watervolume (l)

10 min, 1 uur, 2 uur, 1 dag

Vooraadwarm-

waterbereider

39

Dimensionering leidingwaterinstallatie in woon- en utiliteitsgebouwen:

• ontwerprichtlijnen ISSO 55

• basis: metingen 1976-1980

goede kentallen?

wat is de basis van q√n?

Is q√n wel eens getoetst?

wat te doen bij verhoogde

gelijktijdigheid?

geen informatie over

warmwaterverbruik

Type gebouw Formule voor MMVkoud (l/s)

Woongebouw q√n

Kantoor – zonder
toiletspoelkraan

1,464 + 0,0019 * (aantal
werknemers)

Kantoor – met
toiletspoelkraan

2,603 + 0,0031 * (aantal
werknemers)

Hotel niet-toeristisch q√n + 40%

Hotel toeristisch q√n + 70% 

Bejaardenhuis 1,177 + 0,0092 * (aantal
bewoners)

Verpleeghuis 2,257 + 0,0130 * (aantal
bewoners)

Huidige gegevens

40
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Nieuwe gegevens?

Koud EN warm
waterverbruik berekenen met

SIMDEUM® + valideren

want meetcampagnes zijn veel te duur

41

SIMDEUM®:
model voor waterverbruik

tappunten

• aanwezigheid

• wanneer gebruiken

ze water?

• reden van

gebruik?

• gelijktijdigheid?

• volumestroom

• gebruiksduur

• frequentie

• gewenste temperatuur

gebruikers

afhankelijk van gebruikers

afhankelijk van gebruiksdoel

SIMDEUM

SIMulation of water Demand, an End Use Model

Filosofie: leidingwaterinstallatie in gebouw:

kenmerken tappunten

gebruikers: waterverbruikend gedrag

badkamerkraan

keukenkraan
42
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totaal water

warm water

Maximum Moment Volumestroom(l/s)

(MMV)

koud en warm water

Maximum Warm Watervolume (l)

(MWW)

10 min, 1 uur, 2 uur, 1 dag

SIMDEUM®:
model voor waterverbruik

43

Rekenregels woongebouwen

type appartement

installatie
gezinssamenstelling

gebruiker

studio

luxe tweekamerappartement

driekamerappartement 120 m2

luxe driekamerappartement 160 m2

luxe vierkamerappartement

seniorenappartement

student of één werkende

één persoon of tweeverdieners

gezin + evt. klein kind

twee verdieners + evt. ouder kind

gezin met tieners

één of twee senioren

standaard
woning-

typologieën

simulatie
waterverbruik

afleiden
kentallen

ontwikkelen
rekenregel

vaststellen
aantal

woningen x

standaard
woning-

typologieën

44
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Rekenregels woongebouwen

definitie
woning-

typologieën

simulatie
waterverbruik

afleiden
kentallen

ontwikkelen
rekenregel

vaststellen
aantal

woningen x

definitie
woning-

typologieën

vaststellen
aantal

woningen x

simulatie
waterverbruik

0:00 6:00 12:00 18:00 24:00
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tijd
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)

total water

warm water

afleiden
kentallen

MMV

MMVwarm

MWW
10 min,
1 uur,
2 uur,
1 dag

0 50 100 150 200 250
0
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aantal appartementen

M
M

V
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d

(l
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)

studio

luxe twee kamer app

drie kamer 120m2 app

drie kamer 160m2 app

luxe vier kamer app

seniorenapp

MMVkoud

MMVwarm

0 50 100 150 200 250
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

aantal appartementen

M
M

V
w

a
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(l
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)

studio

luxe twee kamer app

drie kamer 120m2 app

drie kamer 160m2 app

luxe vier kamer app

senioren app

n > 1

45

Validatie

Metingen van koud en warm water afnamepatronen

op secondebasis

2 grote wooncomplexen
46
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Conclusie

dagelijks patroon meting = dagelijks patroon simulatie?

uitkomst rekenregels = maximum uit metingen?

Ja,
basis van de rekenregels is betrouwbaar

Ja,
uitkomsten van de rekenregels zijn betrouwbaar

standaard
woning-

typologieën

simulatie
waterverbruik

afleiden
kentallen

ontwikkelen
rekenregel

vaststellen
aantal

woningen x

47

categorie utiliteitsbouw

kantoor hotel zorginstellingen

kantoor met toiletstortbak zakelijk (+ conferentie) verpleeghuis met

en urinoirs met keuze uit 7 eenpersoonskamers

douchetypes

kantoor met toiletstortbak toeristisch (+theater)

verpleeghuis met

vierpersoonskamers

zonder urinoirs met keuze uit 7

douchetypes verpleeghuis met

combinatie een- en vier-

kantoor met

toiletspoelkraan en urinoirs

persoonskamers

woon-zorgcombinatiety
p

o
lo

g
ie

b
in

n
e

n
e

lk
e

c
a

te
g

o
ri

e

Rekenregels voor utiliteit

48
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Validatie

Toetsen van de rekenregels:

Metingen van koud en warm water

afnamepatronen op secondebasis

Twee gebouwen van elke categorie van

verschillende omvang:

2 kantoren

2 zakelijke hotels

2 verpleeghuizen

49
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VERPLEEGHUIS

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
0

1

2

3

4

5

6

7

8

M
M

V
k
o

u
d

[l/
s]

aantal hotelkamers

ZAKELIJK HOTEL

De rekenregels geven een betrouwbare voorspelling van MMV

voor n > 20 !!!!!

De rekenregels liggen dichterbij de metingen dan de bestaande

richtlijnen.
50
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- Twee delen met elk 8 verdiepingen
- Elke verdieping: 20 kamers
- Elke kamer:

- 1x douche std.
- 2x wastafel
- 1x closet

- Beneden een keuken/restaurant

Voorbeeld

Hotel (zakelijk)

51

Schema waterinstallatie

20 kamers 20 kamers

40 kamers 40 kamers

160kamers 160kamers

320 kamers

52
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Hotelkamer

v < 2 m/s

Toestel TE-k TE-w Aantal ΣTE-k ΣTE-w

wastafel-mk 2 1 2 4 2

douche-mk 5 2 1 5 2

closet 0,25 0 1 0,25 0

Totaal 9,25 4

qv (l/s) 0,25 0,17

D (mm) 13 10

53

8e verdieping

Eenh. Aantal ΣTE-k ΣTE-w

kamer 20 185 80

Verd. qv (l/s) 1,13 0,74

8 D (mm) 27 22

v < 2 m/s

q√n

Eenh. Aantal

kamer 20 Rekenregel

Verd. qv (l/s) 1,24 0,70

8 D (mm) 28 21

v < 2 m/s

rekenregel

54
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1e t/m 8e verdieping

Eenh. Aantal ΣTE-k ΣTE-w

kamer 160 1480 640

Verd. qv (l/s) 3,19 2,10

1 D (mm) 45 37

v < 2 m/s v < 2 m/s

Eenh. Aantal

kamer 160 Rekenregel

Verd. qv (l/s) 2,52 1,29

1 D (mm) 40 29

q√n rekenregel
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1e t/m 8e verdieping 2x
+ algemene ruimte / grootkeuken

Eenh. Aantal ΣTE-k ΣTE-w

kamer 320 2960 1280

keuken 1 100 50

Totaal ΣTE 3060 1330

Verd. qv (l/s) 4,59 3,03

0 D (mm) 54 44

v < 2 m/s

q√n

Eenh. Aantal

kamer 320

keuken 1

Totaal Rekenregel

Verd. qv (l/s) 3,99 1,96

0 D (mm) 50 35

v < 2 m/s

rekenregel
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Leiding ww-voorziening

Eenh. Aantal ΣTE-k ΣTE-w

Boiler 1 1330 1330

Verd. qv (l/s) 3,03 3,03

0 D (mm) 43 43

Eenh. Aantal

Boiler 1 Rekenregel

Verd. qv (l/s) 1,96 1,96

0 D (mm) 35 35

v < 2 m/sv < 2 m/s

q√n rekenregel
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Totaal drinkwater

Eenh. Aantal ΣTEkw+ww

kamer 320 2960

keuken 1 100

Totaal ΣTE 3060

Verd. qv (l/s) 4,59

0 m3/h 16,53

D (mm) 54

v < 2 m/s

Eenh. Aantal

kamer 320

keuken 1

Totaal ΣTE Rekenregel

Verd. qv (l/s) 3,99

0 m3/h 14,36

D (mm) 50

v < 2 m/s

q√n rekenregel
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Let op !

Volumestroom koud water:

1. q√n   of rekenregel
+

2. Brandslanghaspels

+
3. Nood- en oogdouches

+
4. Continu verbruik (o.a. klimaatbeheersing)

Verbruik warmtapwater:
q√n-methode houdt geen rekening met thermische 
desinfectie

q√n 59

Grafische voorstelling

qVn-warm

qVn-koud

q√n

1,4*qVn-koud

1,4 qVn-warm

rekenregel-koud

rekenregel-warm
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Drukverhoging

• 17 m3/h @ 300 kPa

• HU3 DPVME6 /4 MCMF

• 2 pompen + 1 pomp reserve

• Vermogen pomp = 1,5 kW

• 14 m3/h @ 300 kPa

• HU3 DPVME6 /3 MCMF

• 2 pompen + 1 pomp reserve

• Vermogen pomp = 1,1 kW

Prijsverschil  bruto =  ‒ € 1.000,-

q√n rekenregel
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Warmtapwatervoorziening

Doorstroomtoestel:
P = qm * c * ΔT
P = 3,03 * 4,2 * (65 – 10) = 700 kW

Boilers A:
Inhoud: 2 x 1000 liter
Vermogen: 280 kW ?

q√n

Help, Ik vraag
de leverancierBoilers B:

Inhoud: 5 x 1000 liter
Vermogen: 300 kW

62
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Doorstroomtoestel
P= 1,96 * 4,2 * (65 – 10) = 450 kW

Boilers A:
Inhoud: 2 x 1000 l
Vermogen: 160 kW

Boilers B:
Inhoud: 1 x 1000 l
Vermogen: 200 kW

MMVwarm 1,96 [l/s]

MWW in 10 minuten 919 [l]

MWW in 60 minuten 3914 [l]

MWW in 120 minuten 6539 [l]

MWW in 24 uur 23207 [l]

Warmtapwatervoorziening

rekenregel
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Leidingwater in woontorens

Inhoud

• Noodzaak drukverhoging

• Combineren met brandblus

• Zôneren warmwaterinstallaties

• Zôneren koudwaterinstallaties

64
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Wanneer drukverhoging nodig?

Leveringsdruk
(na meter)
[kPa]

Gebruiksdruk maatgevende
tappunt.

100 kPa 150 kPa 200 kPa
<
niet

>
wel

<
niet > wel

<
niet > wel

150 - - - - - -
200 4 5 - - - -
250 8 10 4 5 - -
300 11 15 8 10 4 5
350 15 20 11 15 8 10
Uitgangspunten:
50 kPa verlies voor appendages en toestellen.
Het leidingverlies gerekend over de betreffende hoogte.

Maximale statische hoogte zonder drukverhoging [m]

65

Combinatie met brandblus

1

3

2

4
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Zôneren warmwater

Drukverhoging vindt nooit plaats
in het warmtapwatersysteem.

67

Zôneren warmwater

68
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Verstoring drukbalans

69

Optimaliseren circulatiesysteem
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Indelen in drukgroepen kw

71

Veiligheid tegen hoge druk
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Veiligheid tegen hoge druk

73

Drukzone afhankelijk van
verschil gebruiksdruk
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Drukzone afhankelijk van
statische druk en gebruiksdruk
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Drukzone afhankelijk van
statische druk en gebruiksdruk

met drukreduceertoetellen
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Dit treft U allemaal aan in
ISSO-publicatie 55 -2013

Bedankt voor uw aandacht !!
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