energieprestatiecertificaat

publieke gebouwen
postkantoor

publieke organisatie
Ingelmunster
straat
postnummer

Oostrozebekestraat
8770
gemeente

bouwjaar
nummer

1992
21

bus

Ingelmunster

gemeten energieverbruik (kWh/m²):

270.69
270.69
kWh/m²

25 %

50 %

75 %

100 %

125 %

zeer energiezuinig

150 %
niet energiezuinig

lage energiekosten

kengetal van een vergelijkbaar gebouw: 281.0 kWh/m²

hoge energiekosten

adviezen gebruiker

adviezen beheer en installatie (vervolg)

* verlichting: bewustzijnscampagne bij gebruikers om lichten te
doven als er voldoende daglichttoetreding is

* sanitair warm water: minimaal jaarlijks controle op en
onderhoud van de productie van sanitair warm water uitvoeren
* natuurlijke ventilatie: evalueren of het gebouw tijdens
zomernachten op natuurlijke gekoeld kan worden met koude
buitenlucht om de nood aan mechanische koeling overdag te
beperken, eventueel implementeren
* verlichting: de verlichtingsinstallatie evalueren en eventueel
zorgen voor lokale werkverlichting zodat niet het volledige
lokaal op hoge lichtsterkte verlicht wordt
* verlichting: tijdschakelaars of bewegingsdetectie plaatsen op
de verlichtingskringen van de lokalen die niet doorlopend
worden gebruikt: toiletten, gangen, parkingruimten
* verlichting: reorganiseren van de verlichtingskringen binnen
één lokaal zodat de verlichtingsarmaturen dicht bij het raam
afzonderlijk bediend worden en uitgerust kunnen worden met
een automatisch dimsysteem. Dimmen van deze kring bij
voldoende daglicht.

adviezen beheer en installatie
* energiezorg: materiaallijst opstellen en/of ter beschikking
stellen om het beheer van de technische installatie te
optimaliseren
* gebouwschil: plaatsen van zonwerende beglazing. In ruimtes
met hoge binnentemperaturen in de zomer wordt het comfort
verhoogd en kan eventueel mechanische koeling vermeden
worden. In ruimtes met aanwezige mechanische koeling wordt
het energieverbruik voor koeling verminderd.
* verwarming: jaarlijks evalueren en bijstellen van de
klokprogrammatie om de warmtedistributie af te stemmen op
de warmtevraag
* lokale koelinginstallaties - serverruimtes: evalueren van
freecooling en eventueel implementeren, gezien de
permanente koelbehoefte

energiedeskundige
voornaam
straat
postnummer

FREDERIC LEMEY
achternaam
LEMEY
Burg. Van Gansberghelaan
9820
gemeente
Merelbeke

kbo-nummer

0881880250

rechtsvorm

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

firma

erkenningscode
nummer
56

E-MAZE

verklaring van de energiedeskundige
Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, energieverbruiken, energieaudit).
datum: 17/09/2013
handtekening:

Dit certificaat is geldig tot en met 17/09/2023
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