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Aalters Bedrijvencentrum 

• Flexibele kantoorruimten die verhuurt worden aan start-ups en co-workers 
• Incubator – Synergiën 

• Hulp opstarten door experten 

• Adviesteam 

• Events 

THE FUTURE IS TOGETHER 



Algemene eisen toekomstgericht gebouw 

• Laag energie verbruik (EPB = wettelijk kader) 
• BEN (Bijna Energie Neutraal) 

• Hernieuwbare energie (zon-, wind-, bodemenergie) 

• Onderhoudsvriendelijk 
• Lage onderhoudskost (LED-lampen, warmtepompen, …) 

• Geautomatiseerd onderhoud (mail naar installateur bij technisch alarm) 

• Monitoring fysische parameters (temperaturen, debieten, verbruiken,…) 

• Beheer op afstand 

• Comfortabel & Gebruiksvriendelijk 
• Juiste temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, lichtsterkte 

• Eenvoudige bediening, zoveel mogelijk geautomatiseerd 



Specifieke eisen Aalters Bedrijvencentrum 

• Flexibele Toegangscontrole & Inbraakalarm per kantoor 
• Videofoon / parlofoon via VoIP-telefooncentrale 

• Badgesysteem 

• Bediening op afstand 

• Inbraakalarm met partitie per kantoor 

• Energiemonitoring per kantoor voor facturatie 
• Controle verwarming/verlichting per kantoor 

• Organisatie events: controle op afstand 
• Deuren / verwarming / camera / inbraakalarm 



Hoe eisen waar maken? 

• Bouwtechnisch 
• Isolatie 

• Gebruik zonnewarmte 

• Luchtdichtheid 

• Technieken 
• Dimbare LED verlichting (met DALI-ballasten en constante lichtregeling) 

• Ventilatie met warmterecuperatie (regeling debiet op basis van gebouwbezetting) 

• Zonwering (met weerstation) 

• Warmtepompen (lucht-water) 

• Intelligent Gebouwbeheersysteem (KNX) 



Intelligent Gebouwbeheersysteem (KNX) 

• KNX  
• Enige wereldwijde standaard voor gebouwautomatisatie 

• 350 fabrikanten – 40,000 partners – 275 training centers 

• Meeste mogelijkheden integratie – Laagste kosten door competitie 

• IP 
• Videofonie / telefonie (VoIP) 

• CCTV (IP-cameras) 

• KNX backbone (KNXnet/IP) 

• Visualisatie / Controle op afstand (HTTP) 

• Concept KNX-installatie 
• Elke component heeft eigen controller, dus grote bedrijfszekerheid 

• Elk verdiep kan onafhankelijk werken door sectionering 

• Linux server voor visualisatie, gateway internet, datalogging en geavanceerde intelligentie 



Intelligent ? 

• Verlichting  
• Constante lichtregeling boven burelen  

• Elke gebruiker kan individueel gewenste lichtsterkte instellen 

• Schemersensor in weerstation stuurt buitenverlichting 

• Alarm wapenen -> verlichting kantoor uit 

• Bij fout in verlichtingsarmatuur stuurt GBS een mail naar installateur 

• Bij brandalarm -> alle lichten aan 

• Ventilatie 
• Als filters vervuild of bij fout WTW zijn krijgt installateur mail 

• Debiet wordt berekend op basis van gebouwbezetting (info van AM) 

• Ventilatie ondergrondse parkeergarage op basis van VOC concentratie 



Intelligent (2) ? 

• Verwarming 
• Werkplek naar standby-temperatuur bij afwezigheid 

• Elk eiland kan zelf temperatuur regelen 

• Verwarming/Koeling uit bij wapenen alarm 

• Zonwering 
• Afhankelijk zonnestand wordt zonwering per gevel bestuurd 

• Regen- en wind beveiliging 

• Maximum gebruik zonnewarmte 

• In mode verwarming niet activeren zolang gewenste temperatuur niet bereikt is 

• In mode koeling altijd activeren 

 

 



Intelligent (3) ? 

• Noodstroomvoorziening 
• Automatisch wekelijkse test en proefdraaien 

• Bij laag brandstofniveau of ander alarm wordt een mail verstuurd 

• Kritische alarmen 

• Bedieningspanelen conciërge en directie geven audiovisueel alarm  

• Vb: temperatuur serverlokaal te hoog, dompelpomp kelder uitgevallen,… 

 



Kostprijs KNX-systeem 

• Budget technieken : 400,000€ 

• Budget KNX integratie : 40,000€ 

 



Aanpassingen sinds opstart installatie 

• Opsplitsing lichtsturing van per eiland naar per bureel 

• Poort garage automatisch dicht sturen 

• KNX-bedieningspaneeltje gebruiken om deuren te openen 

• Bijsturen snelheden ventilatoren binnen-units verwarming 

• Integratie Noodstroomvoorziening (wekelijkse proefdraai, alarmering) 
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Referenties: 

• Bouwheer 
• Cobofisk – Luc Coopman - Luc.Coopman@cobofisk.be - Tel: 09/374 04 06 – GSM: 0475/775 733 

 

 

 

 

• KNX-integrator 
• CDI-projects – Luc Vercruyssen – luc@cdi-projects.be – Tel: 09/252 56 42 – GSM: 0476/983 003 
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