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Nationaal voorwoord
Deze norm maakt deel uit van een reeks Europese normen opgesteld door de Europese Technische Commissie
CEN TC 156 “Ventilation for buildings”. Verdere details wat dat betreft worden verstrekt in het Voorwoord bij deze
norm.
De Europese norm werd door het Bureau voor Normalisatie (NBN) ongewijzigd geregistreerd en gepubliceerd als
Belgische norm.
De Nederlandstalige versie van deze norm werd opgesteld door het NBN.
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Voorwoord
Dit document (EN 13779:2007) is opgesteld door de Technische Commissie CEN/TC 156 “Ventilatie voor
gebouwen”, waarvan het secretariaat wordt gevoerd door het BSI.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in oktober 2007 de status van nationale norm worden gegeven, ofwel
door publicatie van een identieke tekst, of door bekrachtiging, en strijdige nationale normen moeten uiterlijk in
oktober 2007 worden ingetrokken.
Dit document vervangt EN 13779:2004.
Deze norm is opgesteld krachtens een mandaat dat aan de CEN is gegeven door de Europese Commissie en de
Europese Vrijhandelsassociatie (Mandaat M/343) en ondersteunt fundamentele eisen van de EU-Richtlijn
2002/91/EG in verband met de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Hij is onderdeel van een reeks normen
die een Europese harmonisatie nastreven van de methodologie voor het berekenen van de energieprestatie van
gebouwen. Een overzicht van de volledige normencollectie wordt gegeven in CEN/TR 15615, Explanation of the
general relationship between various CEN standards and the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)
("Umbrella document")
De aandacht wordt erop gevestigd dat alle relevante EU-Richtlijnen die in nationale wettelijke eisen zijn omgezet,
moeten worden nageleefd. Het bestaan van nationale regelgeving met of zonder verwijzing naar nationale
normen kan voorlopig de invoering van de in het bedoelde rapport vermelde Europese normen beperken.
Volgens het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC zijn de normalisatie-instituten van de volgende
landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland,
Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het
Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
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Inleiding
Deze norm geeft richtlijnen, meer bepaald voor ontwerpers, eigenaars en gebruikers van gebouwen, in verband
met ventilatie-, airconditioning- en luchtbehandelingssystemen, met het oog op het bereiken van een
comfortabele en gezonde binnenomgeving tijdens elk seizoen, met aanvaardbare plaatsings- en werkingskosten.
De norm besteedt vooral aandacht aan de systeemaspecten van typische toepassingen en omvat volgende
elementen:
⎯ Aspecten welke van belang zijn om een goede energieprestatie binnen de systemen te bereiken en te
handhaven, zonder negatieve effecten op de kwaliteit van de binnenomgeving.
⎯ Relevante parameters van de binnenomgeving.
⎯ Definities van ontwerphypotheses en prestaties
De samenhang tussen deze norm en verwante normen is als volgt:

gebouwtype →

residentieel

niet-residentieel

doel ↓
berekening /ventilatievouden

EN 15242

berekening/ ventilatie-energie

EN 15241

ontwerp; prestaties van het systeem
criteria voor de binnenomgeving

CEN/TR 14788a

EN 13779rev

EN 15251

a

Er is een nieuw Work Item (WI 00156105) vastgesteld om dit document te herzien en de status
ervan te verhogen tot die van Europese norm.

Natuurlijke ventilatiesystemen worden niet door deze norm behandeld.
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Onderwerp en toepassingsgebied

Deze Europese norm is van toepassing op het ontwerp en de uitvoering van ventilatie- en
luchtbehandelingssystemen voor niet-residentiële gebouwen bestemd voor menselijke bezetting, met
uitzondering van toepassingen zoals industriële processen. Hij behandelt vooral de definities van de
verschillende parameters die relevant zijn voor dergelijke systemen.
De richtlijnen in verband met het ontwerp die in deze norm en de bijlagen ervan worden gegeven, zijn vooral van
toepassing op mechanische toevoer- en afvoerventilatiesystemen, alsook op het mechanische gedeelte van
hybride ventilatiesystemen.
Ventilatietoepassingen voor residentiële gebouwen worden niet in deze norm behandeld. De prestaties van
ventilatiesystemen in residentiële gebouwen worden behandeld in CEN/TR 14788.
Voor de classificatie worden verschillende klassen gebruikt. Van een aantal waarden worden voorbeelden
gegeven en bij de eisen worden typische gebieden met standaardwaarden aangegeven. De in deze norm
vermelde standaardwaarden zijn op zich niet normatief en behoren te worden gebruikt indien geen andere
waarden zijn voorgeschreven. De classificatie behoort steeds aangepast te zijn aan het soort gebouw en het
gebruik waarvoor het is bestemd; indien geen gebruik wordt gemaakt van de in deze norm gegeven voorbeelden,
behoort de grondslag van de classificatie te worden toegelicht.
NOOT
In verschillende normen kunnen de klassen voor dezelfde parameters verschillend worden gedefinieerd; ook de
symbolen voor de klassen kunnen verschillen.

2

Normatieve verwijzingen

De volgende referentiedocumenten zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde
verwijzingen is uitsluitend de aangehaalde uitgave van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de meest
recente uitgave van het referentiedocument (inclusief eventuele amendementen) van toepassing.
EN 308, Heat exchangers — Test procedures for establishing performance of air to air and flue gases heat
recovery devices
EN 12097, Ventilation for Buildings — Ductwork — Requirements for ductwork components to facilitate
maintenance of ductwork systems
EN 12599:2000, Ventilation for buildings — Test procedures and measuring methods for handing over installed
ventilation and air conditioning systems
EN 12792:2003, Ventilation for buildings — Symbols, terminology and graphical symbols
EN 13053:2006, Ventilation for buildings — Air handling units — Rating and performance for units, components
and sections
prEN 15232, Energy performance of buildings — Impact of Building Automation, Controls and Building
Management
EN 15239, Ventilation for buildings —
ventilation systems

Energy performance of buildings —

Guidelines for inspection of

EN 15240, Ventilation for buildings — Energy performance of buildings — Guidelines for inspection of airconditioning systems
EN 15241, Ventilation for buildings — Calculation methods for energy losses due to ventilation and infiltration in
commercial buildings
EN 15242, Ventilation for buildings — Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings
including infiltration
EN 15251:2007, Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of
buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics
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