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Gegevens inspecteur
Naam inspecteur A T.J. Wooning
Registratienummer diploma EPBD A 1741
Naam inspecteur B T.J. Wooning
Registratienummer diploma EPBD B W1741
Datum inspectie 22 december 2015

Gegevens object
Adres Weg en Bos 120
Plaats Bergschenhoek
Omschrijving installatie W1741-1000-01
(totaal) vermogen 25 kW
Klasse 1

Aanwezige informatie

Overzicht koelmachines, inclusief locatie
hoofdcomponenten

Beschikbaar

Beschrijving regeling bedrijfstijden Beschikbaar

Onderhoudslogboek koelmachine Beschikbaar

Onderhoudslogboek luchtbehandeling Beschikbaar

Energiegebruiksgegevens Niet aanwezig

Klachtenregister Niet beschikbaar; zie advies 1.3

Beoordeling systeeminformatie

Controleer of er regelmatig onderhoud
plaatsvindt

Onderhoud vindt periodiek plaats

Inspectie koudeopwekker

Lokaliseer hoofdcomponenten en controleer
op belemmeringen

Er zijn geen belemmeringen

Controleer isolatie koudemiddelleidingen Isolatie in orde

Beoordeel efficiency Huidige COP: 4.3
Haalbaar volgens stand der techniek: 4.5
Besparingspotentieel 4%
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Afgifte condensorwarmte

Beoordeel vervuiling en werking condensor-
units

Units zijn schoon

Controleer belemmering luchtaanzuiging Er zijn geen belemmeringen

Controleer de aanzuig van onverwarmde
lucht

De aangezogen lucht is onverwarmd

Warmtewisselaar afgifte-unit

Controle warmtewisselaars op vervuiling De warmtewisselaars zijn schoon

Controle filters op vervuiling De filters zijn schoon

Centrale luchtbehandeling

Controleer onderhoudsfrequentie Onderhoudsfrequentie correct

Drukval over filters Drukverschil: 20 Pa
Drukverschil te hoog. Zie advies 8.2

Controleer warmtewisselaars De warmtewisselaar is schoon

Luchtinlaat

Controleer luchtinlaat Luchtinlaat wordt niet belemmerd

Controleer de aanzuig van onverwarmde
lucht

De aangezogen lucht is onverwarmd

Regeling

Controleer kloktijd Kloktijd correct

Controleer bedrijfstijd Klokprogramma correct

Controleer locatie sensoren Locatie correct

Controleer gemeten temperatuur Temperatuur correct

Controleer gelijktijdige koeling en verwar-
ming op zone-niveau

Zones niet gelijktijdig verwarmd en gekoeld

Controleer gelijktijdige koeling en verwar-
ming op ruimteniveau

None
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Beoordeling grootte

Opgesteld koelvermogen 25 kW

Bepaal benodigd vermogen 20 kW volgens ontwerp
25 kW koudevraag
kW aanvullende koudevraag

Beoordeel opgesteld vermogen Opgesteld vermogen normaal of laag

Alternatieven

Toepassing zonwering Er zijn geen klachten

Zijn er ruimtes met permanente koudevraag? Nee of vrije koeling reeds toegepast

Is er sprake van gelijktijdige verwarming en
koeling?

Ja, maar condensorwarmte wordt reeds benut

Advieslijst

1.3 Er is geen klachtenregister aanwezig. Stel deze op en houd daarin klachten over de installatie
bij.

10.1 De zonering sluit niet goed aan bij de specifieke koudevraag van sectoren. Wij adviseren de
zonering aan te passen.

11.1 Het energiegebruik van de koelinstallatie wordt momenteel niet bemeten. Wij adviseren u
energiemeters te plaatsen die het energiegebruik van de installatie meten.

11.2 De prestaties van de koelinstallatie wordt momenteel niet bemeten. Wij adviseren u presta-
tiemeters te plaatsen.

Algemene adviezen

Kies bij vervanging van ventilatoren voor de meest energiezuinige varianten

Kies bij vervanging van de koelinstallatie voor de toepassing van een efficiente toerenregeling

Onderzoek de mogelijkheden voor verhoging van de verdampertemperatuur.

Onderzoek de mogelijkheden voor verlaging van de condensortemperatuur.

Toelichting bij advies

Overige opmerkingen inspecteur

Ondertekening
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