#190192

Ventilation on Tour -Warmtepompen bij Duco Ventilation & Sun Control
NIEUW

PRIJS ONBEKEND

Opleiding Energie

OMSCHRIJVING
Introductie
De Ventilation on tour : Warmtepompen bij Duco Ventilation & Sun Control is door het VEA goedgekeurd voor 1 uur permanente vorming voor de EPBVerslaggever.
Omschrijving
Inzicht in regelgeving & EPB aangaande warmtepompen
Welke opstellingen en configuraties zijn er mogelijk met een ventilatiewarmtepomp?
Wat is de invloed op het E-peil en op het aandeel hernieuwbare energie?
Networking & kennisdeling
Duco’s ventilatiewarmtepomp DucoBox Eco is het uithangbord voor slim ventileren met warmteterugwinning in actieve woningen, die het milieu en de
luchtkwaliteit naast energie-ef ciëntie centraal plaatsen. Deze warmtepomp ventileert op natuurlijke wijze en compenseert de verder benodigde energie
met verse buitenlucht. Op het eerste gezicht lijkt de DucoBox Eco dan wel de zoveelste ventilatiewarmtepomp in de rij. Het zijn de echte kenners op het
vlak van warmtepomptechniek die deze unit aanzien als absoluut onderscheidend in de markt.
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Architecten
Studiebureau
Energiedeskundigen
EPB-verslaggevers
Installateurs HVAC
Technisch-commercieel medewerkers van groothandels ventilatie
Voorkennis
Enige kennis van ventilatie en/of EPB is wenselijk om het beste uit deze infosessie te halen.

PROGRAMMA

donderdag 17 oktober
13.00 u

Onthaal in het gastbedrijf Duco Ventilation & Sun Control

13.30 u

Toelichting evolutie STS, kwaliteitskader op ventilatie en warmtepompen door Luc Dedeyne

14.00 u

Toesteltoepassingen door het gastbedrijf Duco Ventilation & Sun Control

15.00 u

Pauze & netwerking

15.30 u

Toelichting toestelspecifieke parameters voor STS en EPB door het gastbedrijf

16.00 u

Synthese door Luc Dedeyne

16.30 u

Netwerking

PRAKTISCH

SBM 1 | 2

#190192

DOCENT

Deze opleiding wordt aangeboden door de gastbedrijven uit de Ventilatie-Warmtepomp -branche en gemodereerd door Luc Dedeyne.
Luc Dedeyne is reeds sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door z'n praktische ervaring als architect, gekoppeld aan z'n passie voor energie
heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB
verslaggever.
Bij items over energie en bouwen wordt Luc Dedeyne ook steevast door de verschillende media (radio, tv, geschreven pers,...) gecontacteerd. Vanuit deze
positie is hij de persoon bij uitstek om deze materie toe te lichten.
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