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Abstract�This article investigates whether it is possible to 

build an apartment on a water surface with tides. The 
investigation is done by the design of a building on an empty 
water surface. Several topics are further inspected, e.g. the self- 
sufficiency of the building, the technical installations, wind load, 
the form of the floating body and the construction of the 
apartment. 
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I. INTRODUCTION - CONTEXT 
There are different reasons why living on water is a hot 

topic. There are also many different forms to realize dwellings 
on a water surface. Today, many of the buildings on water 
surfaces are built in a similar way as the ones on dry ground.  

This paper investigates whether it is possible to build an 
apartment on a water surface with tides, and how this building 
will present itself. 

This investigation is done by a designing approach. After 
explaining some attention points and choices, the paper 
presents a design based on principles extracted from technical 
research.  

II. RESEARCH AND PRECONDITIONS 
Some preconditions have a great influence on the design of 

the apartment. The first chapter of this paper explains them. 

A. Self-sufficiency 
The goal of this paper is the design of an apartment on a 

water surface with tides. We assume a theoretical water 
surface, without electricity, clean water or natural gas supply. 
The construction has to be self-sufficient. Therefore, it must 
not only generate energy, but also store this energy and use it 
to generate drinking water and clean used water. 

The self-sufficiency of the building has an impact on the 
design: there are a lot of technical installations needed, and 
these have to find their place in the apartment. 

B. Foundation 
A building on a water surface has to float or deflect forces 

to the soil underneath water. There are several ways to do this. 
In this paper we use a floating body to make the apartment 
float. This generates a construction that is not dependent on 
the tides.  

The floating body has some technical requirements. The 
construction as a whole will be more stable with a low center  

                                                             
 

 
of gravity that is positioned in the middle of the 

construction. Therefore, the floating body requires a specific 
form and is likely to be heavy. Furthermore, a wide floating 
body is more stable then a small one.  

C. Wind load 
An apartment in an empty space catches a lot of wind. 

Therefore, the wind load is considered. The form of the 
building helps to reduce this load. 

III. DESIGN 

A. Design 
The apartment will be a radical change to its setting. The 

building consists of a floating body, on which a central 
circulation core rests. This core bears several scale structures, 
the floors and roofs of the apartments. The top of the building 
is an energy- providing area, technical installations will have a 
place in the floating body. There will be a terrace around the 
apartments. 

For several technical and visual reasons, the building will 
have a cylindrical form. The main reasons are: 
- Reducing the wind load. 
- Reducing the weight of the construction above water by the 
use of scale structures. 
- The position of the center of gravity. 
- The overall view of a single building on a water surface and 
the experience in the apartments. 

B. The floating body 
The floating body has several specifications, which are 

explained in this article. It is a heavy, wide and round 
construction, to ensure stability. The floating body can partly 
be set under water. It provides space for technical 
installations. 

The floating body is round to withstand the water pressure, 
deflect the stream and ensure the right place of the center of 
gravity. It will be positioned completely under water to reduce 
the influence of waves and heave. 

The stability of the floating body is explained in this article 
by its behavior as the maximum wind load is applied to it.  

C. Floor plans 
Living in this construction can be organized in different 

ways. This article gives examples of how floor plans can be 
established in this building, with one or two apartments on a 
floor. 

  
 
 



Fixed elements are the entrance position of the apartments,  
their form, their glass facade and their terrace. The rest can be 
randomly customized. 

D. Technical installations 
The technical installations are an important part of this 

building. As they are heavy and take a lot of place, we 
designed the floating body on such a manner that the 
installations can be placed there. Here their weight becomes 
an advantage, and their size is not a disturbing factor any 
more. Of course, the solar panels and windmills have their 
place where they generate the most energy: at the top of the 
building. 

Technical installations considered in this article are: 
- Solar panels and windmills  
- Batteries 
- A drinking water installation 
- A water treatment plant 
- Telecommunications 
- Lightning rod 
- Elevator 

E. Construction 
An interesting topic is how we can construct a building like 

this. Sketches give a general idea of how the construction can 
be worked out. This section is complemented by building 
details of the apartment.  

F. Alternative 
The last chapter of this article shows an alternative for the 

floating body. If the tide is known and not a defining factor 
for the building, it is possible to use other techniques to 
consider the construction underneath water. In this case, we 
use a foundation similar to these of offshore windmills.   

IV. MAIN PURPOSE 
 
This master’s thesis is a design study for an apartment on a 

water surface with tides. It is one possible way to consider 
such a building, a proposal for a form of living on water and 
an exploration towards several options for building in a 
different context. 

The apartment is round and floating. Several elements are 
investigated and have had an influence on the final design. 
The apartment in this master’s thesis is a theoretical design 
where several investigations come together.  
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Voorwoord

Een jaar lang was ik bezig met een ontwerp voor ééen enkel gebouw. De weg was lang en met veel omwegen, 
van de eerste schetstekening tot voorliggend werk. 

De oorspronkelijke titel voor deze masterproef was ‘ontwerp en/of ontwerpend onderzoek naar een nieuwe 
woonvorm: woonvormen op water’. Deze titel kan zo breed geïnterpreteerd worden als hij lang is: vanaf de 
start was de enige zekerheid dat het om een ontwerp voor woningen die iets met water te maken hebben ging. 
Al de rest was stond open. Het is een constante geworden in de opdracht. Tot op het einde was niet zeker 
wat het eindresultaat zou worden. Gedurende het hele jaar zijn veel ideeën, veel mogelijkheden en een aantal 
moeilijkheden gepasseerd die elk een speci#eke aanpak vroegen.

Achteraf bekeken is het eenvoudiger vast te stellen waar dit jaar ons gebracht hee". Ik beschrijf in drie begrippen 
waar deze masterproef uiteindelijk om bleek te draaien: een doel, een middel en een resultaat.

Doel. Ontwerpend onderzoek naar een woonvorm op water, de titel van de thesis. Een jaar lang is onderzocht 
hoe een woning op water eruit kan zien. Een klein deel van de mogelijkheden zijn onderzocht en samengebracht. 
Het doel was nooit de ideale waterwoning te ontwerpen, eerder een grens af te tasten. We hebben bekeken of 
we een appartement op water kunnen bouwen, hoe het gebouw zich gedraagt en wat de invloed van een getij is. 
Wonen op water is veel meer dan dit ene gebouw. Het doel was een verkennend onderzoek naar een algemeen 
maar toch speci#ek geval van wonen op water.

Middel. Al vroeg in dit academiejaar is gekozen om het onderzoek te voeren aan de hand van een situatie: een 
wateroppervlak met een getij. Op dit wateroppervlak komen woningen, de keuze viel op een appartement. Aan 
de hand van het ontwerpen en onderzoeken van dit appartement en zijn randvoorwaarden proberen we een 
woonvorm op water voor te stellen en te de#niëren. Het middel is ontwerpen, onderzoeken en uitproberen, de 
vrijheidsgraad is groot.

Resultaat. Op de volgende pagina’s staat het resultaat van dit jaar ontwerpen, onderzoeken en uitproberen. Het 
is een speci#ek gebouw geworden waarvan verschillende aspecten onderzocht en in zekere mate uitgewerkt 
zijn. Het ontwerp is een mogelijkheid, geen einddoel of ideaalbeeld. Het is een geheel dat onderzoeken in 
verschillende domeinen op een speci#eke manier bijeenbrengt tot een samenhangend resultaat. 

Wonen op water kan zeer veel betekenissen hebben. Hieronder is een van deze betekenissen uitgewerkt: een 
appartementsgebouw op een verder leeg wateroppervlak met een getij.
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1. Situering

Wonen op water is niet nieuw. Er bestaan voorbeelden van bouwen op water die teruggaan tot de Maya’s. De BBC 
a!evering over oceanen uit de reeks Human Planet sluit af met een stam mensen die leven op paalwoningen in 
de Koraalzee. Sausalito Bay in Californie (foto) is een organisch gegroeide woonwijk bestaande uit omgebouwde 
woonboten.
Tegenwoordig krijgt bouwen op water weer meer aandacht. Hier zijn verschillende oorzaken voor. Op land 
begint in delen van de wereld een plaatsgebrek op te treden. In grotere steden hee" men dit eerst opgevangen 
door in de hoogte te beginnen bouwen (appartementen tot wolkenkrabbers). Later begon men ook ondergrondse 
constructies te voorzien (metro). Hier en daar komt bouwen in de lucht voor (highways). Op water bouwen is 
een logische volgende stap. Grondschaarste hee" uiteraard ook tot gevolg dat de prijzen de hoogte in gaan, wat 
snel de interesse in bouwen op water opwekt.
Een andere reden die bijvoorbeeld in Nederland meespeelt is het feit dat dit land voor een groot deel onder 
het waterpeil ligt. Een deel van het territorium is op zee gewonnen, veelal door het bouwen van polders. Deze 
situatie zal door verschillende redenen op termijn niet houdbaar blijven, en delen Nederland zullen ‘ontpolderd’ 
worden. In Nederland is men dan ook sterk geïnteresseerd in bouwen op water. Als we dit verhaal uitbreiden en 
kijken naar de berichten over klimaatsverandering en stijging van de zeespiegel hoe" het niet te verbazen dat 
ook op andere plaatsen in de wereld de interesse voor wonen op water aan belang wint.
Een derde reden voor de grotere interesse is dat het technisch haalbaarder wordt om op water te bouwen. Er 
zijn onderzoeken naar drijvende funderingen, grondverhogingen,... De kennis is nog niet zeer uitgebreid, maar 
drijvende gebouwen en woningen worden al geconstrueerd. Een paar prestigeprojecten zoals een drijvend 
gol"errein en een hotel op het water brengen de mogelijkheden ook onder de aandacht van een groot aantal 
mensen.

Als we deze voorbeelden bekijken, zien we echter veelal woningen die sterk gelijkaardig zijn aan de traditionele 
woningen op land. Ze drijven of staan op palen in plaats van een traditionele fundering, maar verschillen 
er voor de rest niet veel van. Water wordt in bepaalde ‘waterwoonwijken’ in Nederland verkaveld zoals dit 
ook op land gebeurt. Het boek ‘Waterwonen in Nederland’ is hier een tre$end voorbeeld van: het bespreekt 
enkele grotere waterwoonprojecten (vooral) in Nederland. De architectuur verschilt nauwelijks van deze van 
de traditionele of moderne woningen die in België gebouwd worden. Enkele willekeurige foto’s uit dit boek die 
op de volgende pagina weergegeven zijn illustreren dit. 
Deze thesis onderzoekt hoe er anders omgegaan kan worden met het wonen op water. 
In een andere context zal een woning andere eisen en nuancering vragen. Een gebouw zonder aanpassingen 
kopiëren van de ene context naar een andere is meestal niet aan te raden, en zeker niet als de contexten zo 
sterk verschillen. De relatie van een gebouw op land met zijn omgeving is volledig anders als de relatie van een 
waterwoning met zijn omgeving. Het is dus vreemd dat deze woningen er net hetzelfde uitzien.
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2. Doelstelling

Zoals in de situering aangegeven is worden veel van de woningen die op water gebouwd worden op dezelfde 
manier opgevat als woningen die op land gebouwd worden. De context op water is echter totaal verschillend 
van die op land. Woningen zijn kwalitatiever als ze aangepast zijn aan hun omgeving, en voor een nieuwe 
omgeving moet een nieuw soort woning uitgewerkt worden. Concreet zal deze thesis onderzoeken wat de 
troeven zijn van een gebouw op water en hoe het wonen op en aangepast aan water geconcipieerd kan worden. 
Dit onderzoek gebeurt aan de hand van een ontwerp voor een gebouw op water, waar we bekijken hoe en in 
welke vorm er in deze context gebouwd kan worden.
Als we kijken naar woningen op water stellen we vast dat dit meestal alleenstaande woningen zijn, meestal in 
een soort verkaveling op het water. Appartementen aan het water zijn in België erg in trek. Appartementen 
op het water komen minder frequent voor. Deze masterproef onderzoekt of het mogelijk is een appartement 
op het water te bouwen, wat ervoor nodig is en hoe dit appartement er kan uitzien. De bedoeling is zeker niet 
de perfecte woongelegenheid op water voor te stellen, wel om te bekijken wat wonen op water te bieden kan 
hebben en hoe architectuur op water eruit kan zien.
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3. Context

Bouwen op water kan veel verschillende invullingen krijgen: wonen op een meer zal anders zijn dan op een zee 
of een rivier. Wonen in overstromingsgebied kan ook als waterwonen beschouwd worden. Deze masterproef 
wil echter niet ingaan op een speci#eke context, maar eerder een algemeen beeld geven van hoe waterwonen 
eruit kan zien. We kiezen er in hier dan ook voor de randcondities zo beperkt mogelijk te houden: we gaan uit 
van een groot wateroppervlak dat een getij hee". Daarbuiten is alles vrij. Het doel van deze masterproef is te 
onderzoeken of het mogelijk is op dit wateroppervlak een appartement te bouwen, en hoe dit appartement er kan 
uitzien in relatie tot zijn omgeving. We kiezen dus voor een vrij speci#eke maar toch zeer vrije ontwerpopdracht 
(een appartement op een wateroppervlak). We zoeken niet naar een algemeen geldende waarheid over hoe 
wonen op water er moet uitzien.
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4. Gebouw: onderzoeken, randvoorwaarden en inspiratie

Wonen op een wateroppervlak betekent anders wonen. In dit hoofdstuk gaan we eerst in op enkele bedenkingen 
die verbonden zijn aan het beeld van een appartementsgebouw op een verder vrij wateroppervlak. Daarna 
volgen enkele algemene aandachtspunten die voortvloeien uit de context van dit gebouw, en een aantal 
mogelijke technieken die bij deze aandachtspunten aansluiten. Vervolgens gaan we in op technieken die het 
bouwen op water mogelijk maken. Dit hoofdstuk eindigt met enkele voorbeelden van gebouwen die interessante 
structuren, technieken of inspiraties zijn voor het latere ontwerp. 

4.1 Algemene context

Een vrijstaand gebouw is altijd een opvallend kenmerk in een omgeving, zeker als het een bepaalde hoogte hee". 
Een vrijstaand gebouw in een verder vlakke omgeving valt nog meer op, en moet op zichzelf zijn bestaansrecht 
uitstralen. Het gebouw moet interageren met zijn omgeving, en in deze situatie des te meer, omdat het in elk 
geval een opvallende structuur zal zijn.

Omgekeerd zal vanaf elke kant van het gebouw ver uitgekeken kunnen worden over het water. Zeker in 
het theoretische onderzoek (het ontwerp van een appartement op een verder leeg wateroppervlak) is het 
onbelemmerde uitzicht over het omringende water een intrinsieke eigenschap van het gebouw.

Een derde eigenschap is de ongewone bereikbaarheid: in het theoretische ontwerp is het gebouw in eerste 
instantie enkel met de boot bereikbaar. Het ontwerp zal geen parkeerplaatsen voorzien, wel aanlegsteigers. 
Hierbij is het duidelijk dat dit ontwerp gemaakt is voor een theoretische omgeving, als het in een welbepaalde 
omgeving geplaatst wordt kan het toekomen aan het gebouw anders georganiseerd worden, aangepast aan de 
situatie.

Een vierde bedenking is dat een volledig afgelegen gebouw geen toegang hee" tot de (op het land meestal 
aanwezige) nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en drinkbaar water, maar ook kabeltelevisie of GSM-masten. 
Als we in dit gebouw hetzelfde comfortniveau als op land (altijd toegang tot stromend drinkbaar water, 
elektriciteit, televisie, GSM, riolering,...) willen aanbieden, zullen de technieken die hiervoor nodig zijn een 
serieuze impact hebben op het appartementsgebouw.

Op deze laatste bedenking gaan we in de volgende paragraaf verder in. De drie eerste eigenschappen zullen tot 
uiting komen in het ontwerp van het gebouw dat in het volgende hoofdstuk uitgewerkt wordt.

4.2 Aandachtspunten en technieken

Zelfvoorzienend bouwen

Op plaatsen waar weinig mensen wonen is er soms geen internetverbinding of gasleiding. Kabeltelevisie is ook 
niet in elke uithoek van het land beschikbaar. Middenin een wateroppervlak ligt niets. Energie, water aan- en 
afvoer, GSM-verbinding, internet en televisie zijn allemaal niet voorzien. De mensen die hier komen wonen 
zullen echter ook over deze middelen willen beschikken. Het gebouw zal dus een groter aantal technieken 
moeten herbergen dan het gemiddelde appartementsgebouw. Hiervoor moet ruimte beschikbaar zijn en 
moeten alle nodige technische installaties voorzien worden. Als in elke ontwerpfase met deze technieken 
rekening gehouden wordt gee" dit zeker een voordeel ten opzichte van een gebouw dat achteraf op elke 
mogelijke manier van nodige installaties voorzien moet worden.
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We zullen zien dat in het uiteindelijke ontwerp rekening gehouden is met een aantal nodige installaties. 
Bovenaan het gebouw kan volop gebruik gemaakt worden van de aanwezige onbelemmerde wind en zon. In het 
drij!ichaam, dat gedeeltelijk als kelder opgevat wordt, is voldoende plaats voor een groot aantal installaties. De 
aanwezigheid van deze technieken op deze plaats (onderaan in het drij!ichaam) hee" nog een ander voordeel: 
door de grote massa van een aantal van deze installaties zal het zwaartepunt van het volledige gebouw meer 
naar onder liggen. Dit zal bijdragen tot de stabiliteit van de constructie.

Energie

Het energievraagstuk is brandend actueel, en ontwerpen voor zelfvoorzienende woningen vinden hun weg 
naar realisatie. In dit geval is zelfvoorziening geen luxe maar een noodzaak: er is geen andere manier om aan 
energie te geraken dan er zelf in te voorzien.

Een appartement volledig voorzien van zelf opgewekte energie is een uitdaging. Voor zonnepanelen en 
windmolens is plaats nodig. De volledige dakoppervlakte zal hiervoor gebruikt worden. Microwindmolens 
vinden tegenwoordig in verschillende uitvoering hun weg naar de markt, en zonnepanelen worden hoe langer 
hoe meer rendabel. Het beeld van de bovenste verdieping zal hierdoor sterk bepaald worden.

Nog moeilijker te voorzien dan voldoende energie is het constant voorzien van deze energie. Zon en wind zijn 
niet constant aanwezig, maar ook in een windstille nacht zullen bewoners over energie willen beschikken en  
moeten de pompen die het drij!ichaam een exacte drij%racht geven op elk moment blijven werken. In het 
gebouw is dus een manier van energieopslag noodzakelijk. 

Water

Water is in de omgeving zeker aanwezig, dus daar kan volop gebruik van gemaakt worden. De kwaliteit van het 
water is echter niet gekend. Voor een aantal toepassingen volstaat ongezuiverd water, maar er zijn ook plaatsen 
waar het water gezuiverd moet worden om drinkwaterkwaliteit te verkrijgen. Er bestaan verschillende mogelijke 
oplossingen om dit te bekomen, maar ze hebben telkens een bijkomende installatie nodig. Ook het constant 
voorzien van warm water is gewenst, wat op een e&ciënte manier moet gebeuren om de elektriciteitsvoorraad 
niet nodeloos te belasten. Hiervoor worden warmtepompen ingeschakeld.
Het gebruikte water moet afgevoerd kunnen worden. Een huis op land kan eenvoudig aangesloten worden 
op het rioleringsnet. Bij een alleenstaand appartement op water ligt dit anders. Het water moet gezuiverd 
worden voordat het terug geloosd kan worden in het water waarop het gebouw drij". Er bestaan systemen voor 
individuele afvalwaterzuivering. Deze hebben echter een zekere grootte en een zeker gewicht dat in rekening 
gebracht moet worden bij het ontwerp van het gebouw.

Telecommunicatie

Voor telecommunicatie is een minder ingrijpende installatie nodig. Televisie, GSM en internet kunnen allemaal 
ontvangen worden via stralingen die enkel moeten kunnen opgevangen worden. Een hoge constructie en een 
onbelemmerde omgeving werken stralingsoverdracht in de hand. In het ontwerp zal plaats voorzien worden 
voor een schotelantenne en een kleine GSM-mast die het gebouw bedient.
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Bliksem

Een hoog gebouw op een verder leeg wateroppervlak zal zeker door bliksems getro$en worden. De bliksem zal 
bovenaan het gebouw inslaan en afgeleid moeten worden naar het water. Als er geen bliksema!eider voorzien 
is zou een inslaande bliksem zijn energie via de betonnen kern voortplanten en zo een grote hitte ontwikkelen. 
Door een weg met weinig weerstand te voorzien verplaatst de energie zich naar het water zonder schade aan 
te richten.
De bliksema!eider loopt vanop het dak afgeschermd door het gebouw naar beneden. Hij voert de energie af 
naar het water zonder dat er kans is dat mensen hem aanraken. De zichtbare installatie is niet meer dan een 
metalen staaf.

Li!

In het appartementsgebouw zal een li" voorzien worden. Om de functionaliteit te garanderen is op elk moment 
elektriciteit noodzakelijk. 

4.3 Fundering?

Bouwen op water kan op verschillende manieren georganiseerd worden. Een constante bij verblijven op een 
wateroppervlak is dat er altijd vraag is naar een deel van het gebouw dat boven het water uitkomt. Technisch 
is dit op een aantal manieren mogelijk: woningen kunnen als terpwoning, paalwoning of drijvende woning 
opgevat worden. Bij uitbreiding bestaan er ook dijkwoningen en am#bische woningen, die op het land staan 
maar voorzien zijn op een kort verblijf op het water.
In het kader van deze masterproef zijn de eerste drie mogelijkheden de meest interessante. Ze worden hierna 
kort beschreven. De indeling volgens voorgaande typologieën is grotendeels overgenomen uit het boek 
‘Waterwonen in Nederland’ van Anne Loes Nillesen en Jeroen Singelenberg. 
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Een terpwoning is een woning die op een kunstmatige verhoging staat. Ze zijn veel gebouwd langs grote 
rivieren en in kustgebieden, als bescherming tegen hoog water. In principe staan ze op of in verbinding met het 
vasteland. Het is echter ook mogelijk een kunstmatige verhoging in een wateroppervlak door te voeren, zodat 
er als het ware een klein eiland ontstaat waarop gebouwd kan worden. 
Een andere manier om te bouwen op water zijn paalwoningen. Ze worden hoofdzakelijk toegepast in 
ondiep water en op land dat droogvalt, of waar geldt dat !uctuaties in het waterpeil goed te voorspellen zijn. 
Paalwoningen worden op betonnen of houten palen gebouwd die boven de grond of het water uitsteken. Er 
is weinig !exibiliteit met betrekking tot het waterpeil: net zoals een terpwoning kent een paalwoning een 
maximale waterhoogte waarbij het bebouwde gedeelte droog blij". Technisch is het mogelijk paalwoningen in 
dieper water toe te passen (booreilanden). Hier zijn wel vrij zware constructies voor nodig. 
Een derde categorie bestaat uit drijvende woningen. Ze doen in eerste instantie denken aan verbouwde schepen, 
en zijn dit in een aantal gevallen ook. Drijvende constructies worden niet alleen voor woningen gebruikt: er 
bestaan ook serres, een gevangenis, een drijvend gol"errein,...
Speci#ek aan een drijvende woning is de onderbouw: waar een woning op land gebruik maakt van funderingen 
hee" een drijvende woning een drij!ichaam. Er bestaan hierin verschillende varianten. De meest voorkomende 
constructiematerialen zijn beton, schuimen en kunststof.
Een drijvende woning ligt volledig in het water. Dit betekent ook dat ze blootstaat aan invloeden als 
schommelingen, scheefstand en in de winter het geluid van krakend ijs. De vorm en uitvoering van het 
drij!ichaam zijn belangrijk voor het gedrag van de constructie bij gebruik. Aan de andere kant hee" een 
drijvende woning geen last van een wisselende waterhoogte: ze stijgt en daalt mee met het wateroppervlak. 
Een drijvende woning die niet verankerd wordt aan de omgeving zal niet op een bepaalde plaats blijven liggen. 
Het gebruik van geleidingspalen kan deze eigenschap verhelpen. 

In de context van deze masterproef kiezen we ervoor een drijvende structuur te voorzien: we ontwerpen een 
appartementsgebouw op een watervlakte met een wisselend getij. Een drijvende woning past zich automatisch 
aan de waterhoogte aan, wat niet het geval is bij terp- of paalwoningen. Deze eigenschap maakt een drijvende 
constructie in deze context het meest aangewezen concept.
Het ontwerp van een drij!ichaam is op een aantal technische regels gebaseerd. Verder in dit hoofdstuk worden 
deze regels besproken.

Het drij"ichaam (onderzoek en randvoorwaarden)

Het ontwerp van een drij!ichaam is een belangrijk onderdeel van het ontwerp van een gebouw op water. 
Tegenwoordig is er meer aandacht voor technieken die drijvende woningen technisch mogelijk maken. Maarten 
Kuijper schreef in 2006 zijn afstudeerscriptie ‘De drijvende fundering. Een stabiele basis voor waterwonen in de 
21e eeuw.’ aan de TU Del". Deze afstudeerscriptie maakt duidelijk wat de theoretische basis voor drij!ichamen 
is en wat de aandachtspunten zijn. In bijlage A zit een samenvatting van de relevante hoofdstukken van deze 
afstudeerscriptie voor het ontwerp in deze masterproef. Zonder theoretische achtergrond is het onmogelijk 
vast te stellen of het later voorgestelde drij!ichaam aan alle eisen voldoet, daarom wordt hier in deze bijlage 
uitgebreid op ingegaan.

De belangrijkste conclusies met betrekking tot het ontwerp van een drij!ichaam zijn hier kort samengevat. Het 
ontwerp van het drij!ichaam komt in het volgende hoofdstuk aan bod, de principes worden hier al weergegeven.
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Om een stabiele constructie te vormen moet de volledige structuur een zo laag mogelijk zwaartepunt hebben. 
Het drij!ichaam hee" dus best een grote massa en ligt vrij diep onder water. Anderzijds is een drij!ichaam 
beter breed dan diep. Er moet dus een goede verhouding tussen breedte en diepgang gezocht worden, en we 
houden het gewicht van de constructie boven water zo klein mogelijk ten opzichte van deze onder water.

Het concept van veiligheidsfactoren zal in het geval van een drijvende constructie anders moeten bekeken 
worden dan bij een woning op draagkrachtige grond. Een drijvende constructie steunt niet op de grond, maar 
blij" drijven doordat water een opwaartse kracht gee" gelijk aan het volume water dat verplaatst wordt. Meer 
gewicht betekent dus meer te verplaatsen water.
Als een veiligheidsfactor toegepast wordt op het gewicht van een constructie zal het drij!ichaam dus groter 
ontworpen worden dan in werkelijkheid nodig. Dit impliceert dat het gebouw hoger in het water zal liggen dan 
door de ontwerper voorzien werd. Waar een extra gewicht (al dan niet bestaand) bij een woning op land enkel 
een zwaardere constructie impliceert, zal dit bij een drijvende woning een heel andere situatie teweegbrengen. 
In het drij!ichaam van het appartement zal daarom extra volume voorzien worden ter grootte van de drij%racht 
die nodig is om de veiligheidscoë&ciënten te compenseren. Dit volume zal aanvankelijk onder water staan. Als 
blijkt dat het gebouw te diep in het water ligt zal een deel van dit water naar buiten gepompt worden, waardoor 
extra drij%racht vrijkomt. 

Om de volledige constructie verder stabiel te houden maken we gebruik van het principe dat onder andere de 
SWATH sleepboten gebruiken. SWATH staat voor ‘Small Waterplane Area Twin Hull’. Het zijn boten die een 
constructie hebben gelijkaardig aan die van een catamaran, met het verschil dat de drij!ichamen hier onder 
water liggen. Hierdoor is er maar een heel klein volume dat op de scheiding tussen het water en de lucht ligt en 
dus blootstaat aan invloeden van golven en deining. Doordat de invloed van het bewegende wateroppervlak geen 
kans krijgt om aan te grijpen op de constructie, blij" ze ook zeer beperkt. De boten blijven altijd stabiel op het 
water, ook in extreme omstandigheden. In het appartementsgebouw is ook maar een relatief kleine oppervlakte 
aan deze invloeden blootgesteld, waardoor ook hier de invloed van golven en deining verwaarloosbaar is.
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De kleine oppervlakte aan de waterspiegel hee" ook een andere implicatie: bij een verandering van lading zal 
een SWATH boot ogenblikkelijk een groot hoogteverschil (boven het wateroppervlak) ondergaan. Er is weinig 
volume beschikbaar om extra drij%racht te voorzien.
In het ontwerp voor het appartement is hiermee rekening gehouden. Een eerste verschil in lading (veronderstel 
vijf mensen die elk 100 kg wegen) wordt ogenblikkelijk opgevangen door het watervolume dat de centrale kern 
verplaatst als het dieper onder water geduwd wordt. De kern is cilindervormig en hee" een straal van 3,5 meter. 
Om hem een meter onder water te duwen is een gewicht van '*r2*h*1000 kg nodig, of 38 485 kg. De mensen 
die toekomen (500 kg) zullen het gebouw dus ongeveer 0,01 m dieper onder water duwen.
Als er meer gewicht te compenseren is (bijvoorbeeld iemand die een bibliotheek inricht in zijn appartement) 
kan het zijn dat de pompen in het drij!ichaam in werking treden. Zij zullen een deel van het water dat in het 
drij!ichaam aanwezig is (zoals aangegeven als we het over de veiligheidsfactor hadden) naar buiten pompen 
en zo het gewicht van de bibliotheek onder water compenseren.
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4.4 Windbelasting

Op het gebouw werken een aantal belastingen in. De belastingen ten gevolge van eigen gewicht, stroming, 
aanvaring, golven en hydrostatische waterdruk zijn aangehaald in de bijlage die het theoretische ontwerp van 
een drij!ichaam bespreekt. De windbelasting wordt hier uitgebreider besproken omdat ze een grote invloed zal 
hebben en omdat aan de hand van deze belasting een deel van het ontwerp van het drij!ichaam verduidelijkt 
wordt.

Aangezien we een hoge constructie in een (waarschijnlijk) winderige omgeving voorzien (open water) zal dit 
een factor zijn waarmee we rekening moeten houden in het ontwerp van het gebouw en van het drij!ichaam. 
We gaan hier dan ook iets dieper op in. In bijlage B geven we een schatting van de windbelasting. Deze is al 
toegepast op het ontwerp dat in het volgende hoofdstuk voorgesteld is. De belangrijkste conclusie die we uit de 
berekening trekken is dat de ronde vorm van het gebouw ervoor zorgt dat de inwerkende windkracht beperkt 
blij". De bijlage en wat eruit afgeleid wordt zijn van belang bij het hoofdstuk dat dieper ingaat op het eigenlijke 
ontwerp van het drij!ichaam.

4.5 Inspiratiebronnen 

Bij het schrijven van deze masterproef ben ik in aanraking gekomen met een aantal voorbeelden die het ontwerp 
van het appartementsgebouw in meer of mindere mate beïnvloedden. In bijlage C worden de voornaamste 
van deze ontwerpen kort voorgesteld, en staat kort aangeduid wat bij welk ontwerp gelijkaardig is aan het 
appartement op water.
De inspiratiebronnen bestaan naast a(eeldingen van internet en uit boeken uit drie interessante ontwerpen. 
De Killesbergturm van Jörg Schlaich en de vliegtuighallen van Alfred Hardy zijn structureel zeer interessant, de 
Heliotrop van Rolf Disch is gelijkaardig aan het ontwerp voor een appartement op water, zowel in vormgeving 
als in achterliggende structuur en invulling. Het is een cirkelvormige eengezinswoning die zelf in zijn energie 
voorziet. 
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5. Gebouw: ontwerp

Dit hoofdstuk bouwt verder op de aandachtspunten die hierboven aangehaald zijn: we zetten de resultaten van 
bovenstaande ideeën om in een concreet ontwerp voor een appartement op een verder leeg wateroppervlak. 
We beginnen met de aandachtspunten nog eens kort samen te vatten en om te zetten in enkele keuzes die de 
basis van het ontwerp vormen. Daarna gaan we verder met de algemene vorm van het gebouw, en daaraan 
gekoppeld de structuur van het gedeelte boven water. Vervolgens geven we een idee hoe in deze appartementen 
geleefd kan worden aan de hand van grondplannen.  
Na het gedeelte boven water bekijken we de structuur onder water: hoe zal het drij!ichaam van dit gebouw 
eruitzien en stabiel blijven drijven? 
In volgende hoofdstukken gaan we dan in op de technieken die in dit gebouw nodig zijn, en bekijken vervolgens 
hoe we deze structuur zouden kunnen bouwen, en hoe de bouwdetails eruit zien.
Als laatste werpen we een kritische kijk op  het drij!ichaam, en bespreken een alternatief dat a)ankelijk van 
de situatie ingezet kan worden.

5.1 Algemene ideeën en eerste voorstel  

Nu een aantal voorbeelden, aandachtspunten en ideeën aangehaald zijn is het mogelijk enkele keuzes te maken 
en de basis van het ontwerp vast te leggen. 

Vorm van het gebouw 

Het appartementsgebouw op water is rond. Gevoelsmatig lijkt een cirkelvormig gebouw op zijn plaats op en 
aan het water. Het beste voorbeeld hiervan is de vuurtoren. De keuze voor een rond gebouw is niet alledaags, 
maar hee" naast de associatie met water ook meer praktische redenen.
Al in een vroege fase in het ontwerp is de keuze voor een ronde vorm gemaakt, wat een aantal moeilijkheden 
en een aantal mogelijkheden met zich meebrengt.
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Een van de belangrijkste redenen om het gebouw deze vorm te geven is de geometrie. De cirkelvormige 
constructie van het gebouw hee" een zwaartepunt dat net door het midden gaat. Daarbij ligt het zwaarste 
deel van de constructie (de centrale circulatiekern) in het midden van de cirkel, waardoor kleine afwijkingen 
in de structuur weinig invloed hebben op de ligging van dit zwaartepunt. De appartementen hebben een vrij 
homogene lastenverdeling, waardoor ook in realiteit het zwaartepunt vlakbij het middelpunt van de cirkel zal 
liggen.
Een tweede reden om voor een rond gebouw te kiezen is het beperken van een waarschijnlijk grote belasting. 
Aangezien we een vrij hoog gebouw op een verder vrij wateroppervlak ontwerpen zijn er voor de wind nergens 
obstakels. We rekenen dus op een grote windbelasting (klasse 0, een maritiem klimaat). Als we de windbelasting 
op een rond gebouw berekenen zal die kleiner zijn dan op een gebouw van gelijkaardige grootte met een andere 
vorm, omdat de wind als het ware rond het gebouw geleid wordt. De stroomlijn van het gebouw zal er dus voor 
zorgen dat de windlast op de constructie beperkt wordt.
De ronde vorm hee" ook tot gevolg dat een weids uitzicht over het water aangeboden kan worden door 
ontwerper. Het leven in het appartement is, zoals op de grondplannen te zien is, naar het water toe gericht. De 
beleving van de omgeving is belangrijk in het gebouw.
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Een drijvende constructie

In het vorige hoofdstuk zijn een aantal mogelijke bouwvormen op water aangehaald. Als het ontwerp concreter 
wordt moet ook hier een keuze gemaakt worden.
Omdat we in een theoretische context werken en over de omgeving niets meer weten dan dat het een open 
wateroppervlakte met een getij betre" lijkt een drijvende woning hier aangewezen. De werkelijke waterhoogte 
en de !uctuaties in het waterpeil zijn hierbij niet relevant. Een drijvende woning zal altijd op eenzelfde relatieve 
hoogte boven het wateroppervlak uitsteken. Een drijvende structuur moet ook niet vast staan op een bepaalde 
locatie: als ze ergens anders naartoe moet is niet meer nodig dan de verbinding met de omgeving (ankers, 
geleidingspalen) los te maken en de het gebouw ergens anders naartoe te slepen. Dit is niet alleen handig om 
het appartement op verschillende plaatsen vast te leggen, maar ook bij het construeren ervan. Het feit dat een 
structuur verplaatsbaar is wil ook zeggen dat ze op een andere plaats opgebouwd kan worden dan waar ze zich 
uiteindelijk zal bevinden. Het is perfect mogelijk het appartement in een droogdok op te bouwen in plaats van 
midden op een wateroppervlakte.
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Integratie van de technieken en organisatie van het appartement

Technieken maken een belangrijk deel uit van gebouwen, en in deze situatie zijn ze extra belangrijk. Doordat 
het appartement zelfvoorzienend is zullen meer en omvangrijkere technieken nodig zijn dan in andere situaties. 
Sommige technieken nemen vrij veel volume in en hebben een groot gewicht. In het ontwerp is van in het 
begin rekening gehouden met deze installaties. 
Om een volledig appartementsgebouw te laten drijven op water zal een groot drij!ichaam noodzakelijk zijn: 
voor elke ton materiaal in de constructie moet onder water een kubieke meter plaats opgevuld worden. Onder 
water moet ook een zeker gewicht zitten: hoe lager het zwaartepunt ligt in de constructie, hoe stabieler ze zal 
zijn.
We zien het drij!ichaam als een grote betonnen kelder. De holtes in deze kelder bieden plaats aan onder andere 
de waterzuiverings- en rioleringsinstallaties, warmtepompen en machinekamer voor de li". Verder is er ook 
een groot deel van de kuip dat onder water gezet kan worden om de drij%racht van het drij!ichaam te kunnen 
aanpassen aan de werkelijke bovenliggende belasting.
Vanuit het drij!ichaam gaat een cirkelvormige kern naar boven. In deze kern bevinden zich naast een li" en 
trappen ook techniekenleidingen. Aan de centrale kern zijn appartementen opgehangen, de techniekenleidingen 
bereiken de appartementen langs dezelfde weg.
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Zonnepanelen en windmolens staan bovenaan op het appartement om daar gebruik te maken van een 
onbelemmerde zoninval en een hoge windsnelheid. De energie die ze opwekken wordt eveneens via de centrale 
kern naar het drij!ichaam gebracht, waar ze verbruikt of opgeslaan kan worden.

Terrassen en zonnewering 

Elke verdieping in het appartement krijgt een buitenruimte in de vorm van een terras. Dit terras is vrij breed en 
loopt volledig rond het gebouw. Elke verdieping beschikt zo naast een groot terras ook over een zonnewering 
die oververhitting in het beglaasde gebouw voorkomt. De terrassen hangen aan staven aan de buitenzijde van 
het gebouw, aan de binnenkant steunen ze op de schaalstructuur.
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Algemene vorm en beeld

Een gebouw op water hee" een sterke impact op zijn omgeving: het is van ver zichtbaar en zal in elk geval de 
aandacht trekken. Het uitzicht vanop een afstand is dan ook belangrijk.
Het ronde gebouw ziet er van overal hetzelfde uit en staat op zichzelf. De uitstraling die het krijgt is die van een 
alleenstaand gebouw dat letterlijk als een paal boven water staat. Op het wateroppervlak is niet veel structuur 
aanwezig, enkel de centrale circulatiekern. Om dit e$ect te benadrukken liggen de aanlegsteigers enkele meters 
verder, zodat de kern alleen in het water blij" staan.
Ook bovenaan is de paal zichtbaar, zij het minder opvallend. Hier wordt hij omringd door windmolens en 
zonnepanelen, die eveneens niet opvallen maar wel mee het beeld van het gebouw bepalen. 
Het gebouw in zijn geheel maakt duidelijk hoe de structuur in elkaar zit en ontleent daar ook zijn uitzicht aan: 
een hoge cilindervormige kern waaraan de woonverdiepingen opgehangen zijn. Aan de buitenkant zijn rond 
de cirkelvormige woningen nog eens terrassen opgehangen met zichtbare trekstaven. De kern is in zichtbaar 
beton, voor de rest is in het ontwerp voornamelijk glas en hout voorzien. De buitenste rand is afgewerkt met 
een #jne stalen structuur.

17



5.2 Structuur

De structuur is eenvoudig en duidelijk zichtbaar in het volledige ontwerp. Basisideeën zijn het beperken 
van het gewicht boven water en het gebruik maken van de ronde vorm van het gebouw in de structurele 
uitwerking ervan. Zoals bij de Killesbergturm gebruiken we ook hier een centrale kern, die hier onderaan wel 
stijf verbonden is. De kern is een circulatieruimte voor mensen en !uida: er zijn een li", een trap en technische 
leidingen. Haar cirkelvorm leent zich perfect tot de techniek van een glijbekisting, die in dit ontwerp dan ook 
toegepast wordt. 
De centrale kern vormt ook de steun voor 7 schaalstructuren, gelijkaardig aan deze van Hardy. De schalen zijn 
de scheidingsvloeren van de appartementen. Ze zijn veel lichter dan vloeren die op buiging belast worden. 
In tegenstelling tot de realisatie bij de vliegtuighallen worden ze hier in elementen geprefabriceerd en daarna 
samengebracht en nagespannen.
Aan de buitenkant van de schalen komt de gevelafwerking en bevestiging van het terras dat rond het volledige 
appartement loopt. Dit terras hangt aan de andere kant op aan een spanstaafstructuur die bevestigd is tussen 
de onderste en de bovenste schaal. Deze schalen zijn dan ook afwijkend opgebouwd en afgewerkt, omdat ze 
anders belast worden. 
Op de volgende pagina is een doorsnede van het gebouw weergegeven op schaal 1/150.
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5.3 Leven in een cirkelvormig appartement op water 

Tot hiertoe hebben we beschreven hoe het gehele gebouw eruit zal zien, hoe de structuur in elkaar zit en 
kennen we de organisatie van het appartement in grote lijnen. Belangrijk aan het ontwerp van een woning 
op water is natuurlijk hoe in het gebouw geleefd kan worden, met andere woorden: hoe ziet een concrete 
woning in dit appartement eruit? Dit hoofdstuk neemt de lezer mee op een tocht door het gebouw, waarbij we 
eerst aanleggen met een boot op de aanlegsteiger, waarna we in de circulatiekern terechtkomen. We maken 
kennis met drie verschillende appartementen en komen uiteindelijk bovenaan het gebouw waar de technische 
installaties hun plaats hebben.

Alle plannen die in dit hoofdstuk volgen zijn op schaal 1/100, behalve de doorsnede en het plan waarop de 
steigers te zien zijn. Deze zijn beide op schaal 1/150. Het noorden ligt overal bovenaan de pagina.
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Toekomen 

Bij het toekomen zien we vanuit de boot al op een afstand het gebouw liggen. Het staat afgetekend tegen de 
achterliggende open ruimte. Hoe dichterbij we komen, hoe duidelijker de structuur en de afwerking van het 
gebouw worden. 
We komen toe aan de aanlegsteigers, die via een helling toegang geven tot de voordeur van het appartement. 
Op de steigers is voldoende plaats om aan te leggen, elkaar te passeren of een tijdje te blijven zitten. De steigers 
voorzien oplaadpunten voor de batterijen van de bootjes. Ze gebruiken een van de geleidingspalen van het 
volledige gebouw om op hun plaats te blijven liggen. De steigers drijven op zichzelf.
Vlak voor de voordeur, onder de eerste schaalstructuur, is plaats voorzien om boodschappen neer te zetten, een 
praatje te slaan of naar het omringende landschap te kijken.
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Centrale kern 

Eens binnen komen we op een vaste vloer, waar we de postbussen vinden. Opvallend zijn de metalen roosters die 
naar boven en onder doorlopen. Hierachter zitten de technische leidingen. De li!schacht is in glas uitgevoerd, 
de trapstructuur loopt er rondomrond. Bij het binnenkomen is direct duidelijk dat helemaal bovenaan de 
centrale kern licht binnenkomt, het dringt door tot aan de gelijkvloerse verdieping doordat het niet gehinderd 
wordt door de li!schacht. Als we via de trap naar boven gaan blij! het zicht naar beneden onbelemmerd, we 
weten dus altijd hoe hoog we ons in het gebouw bevinden. 
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Woningen 

Als we op de juiste verdieping toegekomen zijn kunnen we binnen in een appartement. In het kader van 
deze masterproef zijn  drie soorten woningen in het appartement uitgewerkt: een eerste die een volledige 
verdieping beslaat, de twee andere verdeeld over een verdieping. Hierbij neemt de ene woning een derde van 
de vloeroppervlakte van de verdieping in, het andere appartement de rest.
Deze opdeling is niet noodzakelijk strikt. De structuur van het gebouw zorgt voor een cirkelvormige 
plattegrond met een glazen gevel en terrassen rondomrond, zoals weergegeven op het plan op de volgende 
pagina. De terrassen worden op de gedeelde verdiepingen van elkaar gescheiden door een lichte structuur. De 
cirkelvormige plattegrond kan op twee plaatsen een toegang krijgen via de centrale kern. Bewoners kunnen de 
woningen vrij inrichten, technische leidingen zijn via drie kokers en de vloer overal bereikbaar. De plannen die 
hier voorgesteld worden zijn daardoor voorbeelden van inrichtingen van de appartementen. Een doorsnede 
door het midden van het gebouw is eerder al weergegeven.
Een kenmerkend element van de appartementen is het weidse uitzicht over het water in elke richting. In de 
grondplannen wordt hier maximaal gebruik van gemaakt. De drie verschillende woningen tonen drie manieren 
aan waarop het wonen georganiseerd kan worden. In dit ontwerp is telkens gekozen voor een scheiding tussen 
het leef- en slaapgedeelte.
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Bovenaan

Als we helemaal tot bovenaan doorlopen in de circulatiekern komen we uit op de verdieping die voor 
energieopwekking bestemd is. Op deze plaats zien we hoe de schaalstructuur opgebouwd is, en kunnen we 
tussen de zonnepanelen en windmolens door rondlopen. Eigenlijk is de bovenste verdieping een volledig terras 
waar installaties opgesteld staan. 
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5.4 Drij!ichaam 

Algemeen

Het drij!ichaam hee" als belangrijkste functie het gebouw boven water te houden. Het maakt hiervoor gebruik 
van de opdrijvende kracht die volgens de wet van Archimedes de grootte hee" van het gewicht van de vloeistof 
die door een lichaam verplaatst wordt. We beginnen met te bepalen hoeveel gewicht het drij!ichaam moet 
verplaatsen, dus hoe groot het moet zijn. We rekenen voor water op een massa van 1000 kg/m3.

In het rekenblad in bijlage D staat welk deel van de constructie welke massa hee". Zoals in het onderzoek 
aangegeven is het van belang het gewicht bovenaan zoveel mogelijk te beperken, het gewicht onder water mag 
in verhouding veel groter zijn. De berekeningen zijn ook hier eerder indicatief dan precies uitgewerkt: het doel 
is een schatting te maken van de nodige grootte van het drij!ichaam. 
In de bijlage verdient het onderdeel ‘veiligheden’ dat goed is voor 1095,75 nodige kubieke meter verplaatst 
water wat meer aandacht. Zoals in elke  constructie is bij zowel de vaste als de gebruiksbelasting een veiligheid 
ingevoerd. In het geval van een drij!ichaam resulteert deze veiligheid in een groter volume te verplaatsen 
water. Als het extra drijfvermogen echter niet gecompenseerd wordt door bestaand gewicht zal de volledige 
constructie bovendrijven, wat zeker niet de bedoeling is.
Concreet wordt de veiligheid uitgevoerd in een deel van het drij!ichaam dat onder water gezet kan worden. 
Een registratiesysteem bepaalt of er water binnengelaten of weggepompt moet worden om het gewicht van het 
volledige gebouw al dan niet te compenseren. 

Het drij!ichaam wordt gebouwd als grote betonnen kelder. Naast het volume dat onder water gezet kan worden 
(ongeveer #) is nog een groot volume onder water beschikbaar. Hierin komen technische installaties. Het 
drij!ichaam wordt zo een volume dat ervoor zorgt dat de rest van het gebouw naar behoren functioneert. 
Enkele van de technische installaties hebben een grote massa. Door ze in het drij!ichaam te plaatsen helpen ze 
mee het zwaartepunt verlagen.

Het plan op de volgende pagina is op schaal 1/150.

Stabiliteit

 Zwaartepunt verlagen

In het hoofdstuk ‘Het drij!ichaam (onderzoek en randvoorwaarden)’ is in algemene termen uitgewerkt hoe 
een drij!ichaam zich in de meeste gevallen gedraagt. (zie bijlage A) In het geval van het appartementsgebouw 
moeten we een deel van de redenering omdraaien. 
We gaan uit van de situatie waarbij het appartement met het drij!ichaam losligt op het water (zonder 
geleidingspalen). We bekijken wat er gebeurt als er een rotatie opgelegd wordt. Om het ontwerp te toetsen aan 
de realiteit bekijken we wat er gebeurt als de piekwindbelasting die eens om de 50 jaar voorkomt op het gebouw 
inwerkt. In realiteit wordt bij de berekening van een gebouw een belastingcombinatie bekeken, hier alleen de 
windbelasting.
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We gaan uit van de gegevens die we al bepaald hebben. Uit het rekenblad waarin we het volume van het 
drij!ichaam bepaald hebben (bijlage D) leiden we af dat het zwaartepunt van het volledige gebouw op ongeveer 
6,6 meter boven het wateroppervlak ligt. Het drukpunt van de opdrijvende kracht ligt 3,4 meter onder de 
waterspiegel, De opdrijvende kracht bedraagt 3 500 m3 * 10 N/kg * 1 000 kg/m3 = 35 000 kN in de situatie 
waarbij de ballasttanks vol water zitten, wat het meest negatieve geval is bij deze berekening.
De windbelasting is in bijlage B vastgelegd. We stellen ze gelijk aan een horizontaal aangrijpende kracht van 
276 kN op 15,6 m boven de waterspiegel. Onderstaande tekening schetst de standaardsituatie.
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Als de windbelasting in deze situatie een rotatie oplegt bekijken we wat de reacties van het gebouw zijn. Het 
waterdoorsnijdend oppervlak van het appartementsgebouw is verwaarloosbaar klein in verhouding tot de 
schaal van de volledige constructie. Het volledige drij!ichaam zit onder water. Dit wil zeggen dat het drukpunt 
van de opdrijvende kracht op de symmetrielijn blij" liggen, waardoor het metacentrum gelijk blij" aan het 
drukpunt van het drij!ichaam. Hierdoor zal de opdrijvende kracht bij een rotatie het opgelegde moment niet 
tegenwerken. In plaats van een kenterend moment ontstaat een krachtenkoppel dat de hoekverdraaiing verder 
in de hand werkt.
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De situatie is anders als we ervoor zorgen dat het zwaartepunt van de volledige constructie lager ligt dan 
het drukpunt van de opdrijvende kracht. Dit is het principe van een boei op zee, waar een licht drij!ichaam 
bevestigd is op een gewicht dat een stuk dieper ligt. Als het geheel een hoekverdraaiing ondergaat zal het gewicht 
onderaan onder invloed van de zwaartekracht deze actie tegenwerken en terugkeren naar zijn oorspronkelijke 
positie.
Bij het ontwerp van het appartementsgebouw kunnen we een gelijkaardig systeem toepassen. Als we op een 
grote diepte gewicht aan de constructie bevestigen kunnen we het zwaartepunt onder het drukpunt leggen. Als 
in deze situatie een hoekverdraaiing opgelegd wordt zal een oprichtend moment ontstaan, en zal het gebouw 
terugkeren naar zijn stabiel evenwicht. Het metacentrum zal in dit geval gelijk zijn aan het drukpunt van 
het drij!ichaam, aangezien dit punt altijd op de symmetrieas zal blijven liggen. We bekijken hoeveel gewicht 
en op welke diepte er moet toegevoegd worden om de constructie overeind te houden onder de maximum 
windbelasting.
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We zien dat in deze situatie een opdrijvend moment ontstaat ter grootte van 35 000*a. Dit moment kunnen 
we gelijkstellen aan het opgelegde moment Mw, gelijk aan de windbelasting maal de afstand tussen het 
aangrijpingspunt en het metacentrum. We bekomen volgende vergelijking: 

 35 000*a = 19*276
 a = 0,15 m

Nu we a kennen bepalen we de diepte die het zwaartepunt onder het metacentrum moet liggen. We maken 
hiervoor gebruik van de maximale hoekverdraaiing ! die we willen toestaan onder de windbelasting die 1 
keer om de 50 jaar voorkomt. Maarten Kuijper stelt in zijn thesis dat deze hoek niet meer dan 5 graden mag 
bedragen. In deze thesis beperken we de hoek tot 2 graden, omdat dit voor een woongebouw al een redelijke 
helling impliceert. 
We zorgen ervoor dat het gebouw nooit meer dan 2 graden helt onder de windbelasting. Hiervoor moet het 
zwaartepunt diep genoeg liggen. Volgende vergelijking leert ons hoe diep (zie tekening):

tan(!) = a/x
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en dus

 x = 4,3 m

Het zwaartepunt van de constructie moet dus 4,3 meter onder het metacentrum liggen, of 4,3 + 3,4 = 7,7 meter 
onder het wateroppervlak. Het oorspronkelijke zwaartepunt moet dus 7,7 + 6,6 = 14,3 meter verlagen. Dit doen 
we door een gewicht op een voldoende grote afstand onder het gebouw te hangen. We passen hiervoor een 
eenvoudige vergelijking toe:

 14,3*3 500 000 = d*Z

Waarbij d de afstand tussen het nieuwe zwaartepunt en het extra gewicht is en Z de massa van het extra gewicht. 
Dit wil zeggen dat als we d gelijkstellen aan 10 m (extra gewicht op 10 + 7,7 meter onder het wateroppervlak) 
er een gewicht nodig is van 5 005 000 kg of 2002 m3 gewapend beton. Uiteraard verkleint dit gewicht als de 
diepte groter wordt.
Ter vergelijking: als we een hoekverdraaiing tot 5 graden toelaten is x = 1,7 m. Als we d ook hier gelijkstellen 
aan 10 m (in totaal 11,7 m onder het wateroppervlak) moet er 1640 m3 gewapend beton voorzien worden.
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 Geleidingspalen

Voorgaande manier om de constructie stabiel te houden is theoretisch mogelijk, praktisch is ze moeilijk 
haalbaar. Een andere piste om de windkracht op te nemen is door gebruik te maken van de geleidingspalen 
om de verdraaiing ten gevolge van de windbelasting tegen te gaan. We bekijken dezelfde situatie: hoe maken 
we een constructie die verticaal kan bewegen maar horizontaal op zijn plaats blij! en niet verdraait onder een 
windbelasting van 276 kN die aangrijpt op 15,6 m hoogte?
We maken hier gebruik van een drij"ichaam met dezelfde afmetingen als in de voorgaande situatie. De breedte 
wordt nu niet gebruikt voor de stabiliteit, wel om de krachtarm tussen de geleidingspalen zo groot mogelijk te 
maken en zo de krachten die erop inwerken te beperken.
Het moment dat inwerkt op de 3 geleidingspalen hee! een waarde van 276*20 = 5520 kNm. De tussenafstand 
tussen 2 (of een combinatie van 3) palen bedraagt minimum 30 meter. Elk van deze palen zal dus onder invloed 
van de windbelasting 5520/30 = 184 kN opnemen, als druk- of als trekkracht. 
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Een geschikte geleidingspaal voor dit ontwerp hee! een aantal eigenschappen. Eerst en vooral is ook hier de 
vorm belangrijk. We willen het drij"ichaam op zijn plaats houden maar wel toestaan mee te stijgen met het 
getij. Hiervoor voorzien we aan de zijkant van het drij"ichaam drie keer 2 stalen ringen die rond de palen 
passen. We zullen als basis voor de palen dan ook een rond stalen pro#el voorzien.
Een tweede eigenschap die de palen hebben is de mogelijkheid ze vanop open water in de grond te heien. Daarnaast 
kunnen ze zowel druk- als trekkrachten opnemen, waardoor ze de rotatie van het appartementsgebouw onder 
invloed van krachtenkoppels tegengaan door zelf een moment in de tegenovergestelde richting uit te oefenen.
Een voorbeeld van heipalen die aan deze eigenschappen voldoen zijn de MV-palen van Terracon. In bijlage E 
staat een korte technische #che. Een MV-paal bestaat uit een stalen pro#el met een piramidevormige voet die 
aan de bovenzijde open is. Ze worden ingeheid (grondverdringend), terwijl er ook grout- of mortelspecie in de 
omringende grond geperst wordt. De paal kan krachten tot 5 000 kN opnemen, is uitermate geschikt om grote 
trekkrachten op te nemen en kan vanop open water uitgevoerd worden. Bij gebruik van ronde stalen buizen 
zijn paaldiameters tot 1 200 mm mogelijk.

De heipaal zal in elke situatie boven het wateroppervlak uitsteken. We werken met een rond staalpro#el dat 
beschermd moet worden tegen weersinvloeden. De palen zullen bovenaan afgewerkt worden met een goed 
zichtbare ver"aag, zodat langsvarende boten niet de neiging hebben de paal aan te varen.
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Vorm van het drij!ichaam

Het drij"ichaam moet zo breed mogelijk zijn om stabiliteit te waarborgen, hetzij bij het vervoer van het gebouw 
als het nog gedeeltelijk boven water ligt, hetzij om de krachtarm tussen de geleidingspalen te verhogen. In het 
drij"ichaam wordt plaats voorzien voor technieken. Een aandachtspunt is ook de vorm van het drij"ichaam 
zelf.
Het drij"ichaam is rond om dezelfde redenen als het gebouw erboven: het zwaartepunt zal in het midden 
liggen en de inwerkende krachten (stroming) worden er gedeeltelijk rondgeleid. Een derde reden is dat we het 
gebouw zo kunnen beschouwen als een drukring waar de uniforme waterkracht in elke richting evenveel op 
inwerkt. We voeren het lichaam uit in beton, dat goed aan deze druk kan weerstaan. 
Anderzijds kijken we naar de doorsnede van het drij"ichaam. De belangrijkste krachten die erop inwerken 
zijn de bovenbouwbelasting en de opdrijvende kracht die elkaar in evenwicht houden. We kunnen ook bij 
het drij"ichaam gebruik maken van de ronde vorm om een schaalstructuur te ontwerpen. Deze staat nu 
echter omgekeerd: in plaats van de zwaartekracht en de belasting van een verdieping werkt hier een uniform 
verdeelde opdrijvende kracht in. De structurele hoogte van het drij"ichaam is het grootst in het midden, waar 
de bovenbouwbelasting zal aangrijpen. De opbouw wordt besproken in de hoofdstukken ‘Opbouw van het 
appartement: een schets’ en ‘Details’.
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6. Technieken

6.1 Algemene opvatting 

Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven maken technische installaties een belangrijk onderdeel uit van dit 
ontwerp. In de theoretische situatie moet het ontwerp volledig zelfvoorzienend zijn, omdat er geen elektriciteits- 
of gasleidingen in de buurt liggen. 
We gaan er hier iets dieper op in en bepalen hoe welke installatie eruit kan zien. Algemeen willen we de 
technieken integreren in het ontwerp: zowel de installaties als het vervoer van "uida hebben hun plaats.
Het grootste deel van de installaties ligt in het drij"ichaam, dat zo een functionele ruimte wordt die het hele 
gebouw boven water houdt en bovendien verschillende vormen van comfort levert. Hier staan onder andere 
waterzuiveringsinstallaties, energieopslagtechnieken en aansluitingen allerhande.
Enkele technieken hebben zon, wind of open ruimte nodig om te kunnen functioneren. Deze situeren zich 
waar die elementen het meest voorhanden zijn: bovenaan het gebouw. Het volledige dak wordt ingericht als 
energieopwekker en telecomontvanger, we voorzien ook een kraan voor als er verhuisd wordt. De technieken 
bovenaan bepalen in belangrijke mate mee het uitzicht van het appartementsgebouw.
Verschillende leidingen verbinden het dakoppervlak, de technische ruimte in de kelder en alle appartementen 
met elkaar. Deze bevinden zich in drie leidingenkokers in de centrale kern van het gebouw, door wegneembare 
roosters afgescheiden van de circulatieruimte. De leidingen kunnen van helemaal onderaan tot boven in het 
gebouw ononderbroken doorlopen.
Elk appartement hee! aansluiting tot minstens een van deze drie leidingenkokers. Tijdens de opbouw voorzien 
we in de centrale kern prefab elementen waardoor de leidingen in elke verdieping geraken. Ze geven toegang 
tot de ruimte vlak boven de schaalstructuren, onder de afgewerkte vloer, waar vlak tegen de kern ongeveer 
50 cm plaats is. Onder de vloer kunnen de techniekenleidingen het gehele appartement bedienen. De prefab 
schaaldelen zijn voorzien om technieken op te installeren: er zijn openingen in de zijkanten waar leidingen 
doorkunnen, ze zijn hoog genoeg om installaties te voorzien en ze hebben op de gepaste plaatsen openingen 
om onder andere verlichting te voorzien.

Hierna bekijken we hoe de elektriciteits- water en telecomvoorzieningen in het ontwerp voorzien zijn. Daarna 
volgt een korte uitleg over de blikseminslag, li! en een pompstructuur. Ventilatie en intercom zijn in deze 
masterproef niet besproken, omdat deze technieken gelijkaardige installaties zullen hebben als in andere 
appartementen, en ze dus niet interessant zijn om verder over uit te wijden in deze context.
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Algemeen kunnen we stellen dat de technische kokers zeker voldoende groot zijn om ook deze leidingen erin 
te herbergen. We stellen installaties voor met het doel een richtwaarde te geven van dimensies, gewicht en 
energieverbruik, om te toetsen of ze inzetbaar zijn in het appartementsgebouw. De bedoeling van dit hoofdstuk 
is niet de technische kant van het gebouw volledig uit te rekenen, wel om de problematiek te schetsen en een 
schatting van de dimensies van de verschillende installaties voor te stellen die nodig zijn bij een zelfvoorzienend 
ontwerp met een hoog comfortniveau. De technische installaties zullen vooral hun stempel drukken op het 
volume van het drij"ichaam.

6.2 Energie

Energie opwekken

In het appartement is nood aan energie. Naast het dagelijkse leven is elektriciteit in dit geval ook belangrijk om 
drinkwater te voorzien en het gebouw af en toe door water weg te pompen op de juiste hoogte boven water te 
houden. 
Op de website van de VREG vinden we een indicatie van het gemiddelde energieverbruik door gezinnen. 
We gaan uit dat het appartement een vaste woning is voor 6 doorsnee gezinnen en 3 kleine gebruikers 
(eenpersoonsappartementen). In totaal voorzien we hiervoor 27 600 kWh. Daarnaast moet ook verwarmd 
worden, in dit geval met elektriciteit. We beperken het verbruik door elektrische energie te gebruiken om 
warmtepompen aan te drijven met een COP tot 4,7, zie bijlage F voor meer informatie. Dit wil zeggen dat de 
pomp bijna 5 kW aan warmte voortbrengt per gebruikte kW elektriciteit. Verder hebben enkele technische 
installaties ook een groot energieverbruik: de li!, de afvalwaterzuiveringsmachine (bijlage K) en de installatie 
om water drinkbaar te maken (bijlage J) hebben elk jaar samen 10 700 kWh nodig. Het energieverbruik van 
de li! is hierbij geschat op 1 600 kWh, wat overeenkomt met een eco-e$ciënte  uitvoering van de meeste li!en 
beschikbaar bij li!fabrikanten.
We zullen meer energie moeten produceren dan hierboven aangegeven: wind en zon zijn niet constant 
voorhanden, de vraag naar energie is er wel altijd. Er zal dus energie moeten opgeslaan worden. Deze 
energieopslag hee! een bepaald rendement dat we hier op 65 procent schatten. De totale energievraag bedraagt 
zo ongeveer 75 000 kWh per jaar. 

De bovenverdieping is voorzien voor het opwekken van energie. Er is onbelemmerde toegang tot zon en wind. 
We voorzien een zonnevolgend systeem voor de PV- installatie. 
De wind op 25 meter boven een open wateroppervlakte kan grote snelheden halen. We pro#teren hiervan 
door enkele microwindmolens te voorzien op de bovenverdieping. We kiezen hierbij een model dat speciaal 
ontworpen is om op daken te monteren, en dat weinig trillingen en geluid voortbrengt. In bijlage G staat een 
voorbeeld van deze windmolens. Per oppervlakte- eenheid brengen de windmolens meer energie op dan de 
PV- installatie. Omdat we niet a%ankelijk willen zijn van een bepaalde energiebron opteren we om de twee 
systemen samen in te zetten. Zo zal er ook bij lange zonnige en windstille periodes energie opgewekt worden.

Berekeningen leren ons dat we in totaal met deze installaties ongeveer 15 000 kWh per jaar opwekken. Dit is 
een vijfde van de totale energievraag. Er zijn twee mogelijke manieren om dit probleem aan te pakken.
De eerste mogelijkheid bestaat erin het energieverbruik te verminderen. Dit gebeurt door het gebouw goed te 
isoleren, de installaties optimaal af te stellen en energiezuinige toestellen te voorzien. In het beste geval kunnen 
we de energiekost voor verwarming zo laten vallen (inwendige energiewinsten en zeer goede isolatie), en die 
voor warm water sterk reduceren door hiervoor warmtepompen te gebruiken. Als we zoals op internet vaak 
aangegeven (maar nooit bewezen) wordt een energieopslagtechniek voorzien die bijna 100 procent rendement 
hee! realiseren we bijna genoeg energieopbrengst. Dit is echter een situatie waarop we niet rekenen.
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Naast de energiebesparende maatregelen zal in het gebouw meer energie opgewekt moeten worden. Dit is 
de tweede mogelijkheid om het tekort weg te werken. We kunnen meer energie opwekken door een extra 
verdieping met windmolens te voorzien, in de gevel zonnepanelen te integreren, naast het appartementsgebouw 
een windmolen te bouwen, een dieselgenerator- en tank te voorzien die periodiek bijgevuld wordt,... Als het 
gebouw dichtbij een gas- of elektriciteitsleiding ligt kan hiervan gebruikgemaakt worden.
In deze masterproef wordt op deze situatie niet verder ingegaan. Het energieprobleem is zeer interessant en 
zeker op te lossen. Hoe de situatie aangepakt wordt zal a%angen van de situatie waarin het gebouw terechtkomt.

Energieopslag

Naast het opwekken van voldoende energie moet deze ook constant aanwezig zijn: ook in een windstille nacht 
willen mensen wel eens een lamp doen branden en moet de waterzuiveringsinstallatie verderwerken. Er moet 
een vorm van energieopslag voorzien worden. 
Een eerste idee was gebruik te maken van wat altijd beschikbaar is: water. Als we bij een te grote energieproductie 
pompen activeren die water tot boven in het gebouw pompen zetten we de overtollige energie om in potentiele 
gravitatie energie. Op momenten dat er meer energievraag dan productie is kan het water beneden aan het 
gebouw een rad doen draaien dat energie opwekt, het waterdebiet bepaalt dan hoeveel er opgewekt wordt. 
Berekeningen tonen aan dat om voor een dag energie op te slaan op deze manier ongeveer 1260 kubieke 
meter water 25 meter omhooggepompt moet worden. Omgezet naar het gebouw zijn dit boven op het dak 
2 volledige verdiepingen uitgevoerd als waterbassin. Onderaan in het drij"ichaam moet het extra gewicht 
uiteraard gecompenseerd worden.
Een andere manier om met water energie op te slaan is gebruik maken van een kelder onder water. Als er 
energietekort is laten we hem vollopen. Het binnenstromende water drij! hierbij een rad aan. Als de windmolens 
en zonnepanelen teveel opwekken pompen we de kelder weer leeg, zodat we hem later opnieuw kunnen laten 
vollopen.
Beide manieren zijn interessant maar vragen te grote bouwkundige ingrepen. We kijken uit naar andere 
mogelijkheden om energie op te slaan.
Een waterstofcel is theoretisch een perfecte oplossing: het splijten van water kost energie die teruggewonnen 
wordt bij het omgekeerde proces. De bijproducten van het volledige proces zijn water en zuurstof. Een 
gestandaardiseerde installatie bestaat evenwel niet.
Hetzelfde geldt voor ultracapacitators en supercondensators: theoretisch schitterende systemen met een 
supersnelle op- en ontlaadtijd en rendementen van net geen 100 procent. Naar deze opslagmethoden wordt 
volop onderzoek gedaan, maar een werkbare installatie is niet voorhanden.
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Als we naar de huidige bruikbare manieren voor energieopslag komen we al snel bij accu’s terecht. In bijlage H 
staat een tabel die van de meest gebruikte batterijsoorten enkele gegevens bijeenbrengt, a&omstig van de site 
e-motive.nl. 

We bekijken welk volume en massa nodig zijn om energie voor een dag voor het volledige appartement op te 
slaan. We rekenen op 200 kWh, wat overeenkomt met de energievoorziening voor een dag. We zoeken een 
batterij die een lang leven zal hebben (zoveel mogelijk laadcycli), een hoog rendement en weinig zelfontlading. 
Het is van belang dat de batterij geen problemen hee! als ze volledig opgeladen is en er nog energie toegevoegd 
wordt. De overtollige energie moet dan afgevoerd worden.

We stellen voor in dit appartementsgebouw een Lithium-ion batterijgroep te gebruiken. Deze hee! een geringe 
zelfontlading, een lange levensduur en een zeer hoge e$ciëntie. Ze hee! een energiedichtheid van 120 Wh/kg, 
waardoor we een installatie van 1 250 kg voorzien. Deze installatie hee! een regelsysteem nodig.

Verwarming

Zoals hierboven al aangehaald zal voor de verwarming gebruikgemaakt worden van warmtepompen. Deze 
zijn het meest e'ectief bij lagetemperatuursverwarming. Hiervoor is een aangepaste installatie nodig. We 
willen de verwarmingslichamen  in de vloer inwerken, en selecteren daarom een kleine installatie. In bijlage I 
is een voorbeeld van een aangepaste verwarmingsinstallatie weergegeven, in het hoofdstuk detaillering staat 
aangetoond hoe de elementen in de vloer ingewerkt worden. De installatie hee! een kleine inbouwhoogte en 
werkt op lage temperaturen. We opteren voor houten roosters in de langsrichting, die  in de vloer ingepast 
worden evenwijdig met de aanwezige planken. Indien gewenst kunnen de verwarmingslichamen in de zomer 
ook  als koeling gebruikt worden. De minimum inbouwlengte is 110,5 cm. Dit wil zeggen dat we de convectoren 
in de vloer kunnen inwerken in de buitenste hel! van het grondplan. Praktisch zullen we de radiatoren voor 
de ramen leggen.

6.3 Water

Drinkbaar water

In een woning is water nodig. Volgens de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening hee! een persoon per 
dag 110 liter water nodig. Hiervan kan een deel (toilet, was) met ‘grijs water’ voorzien worden. Grijs water is 
zuiver water dat niet zeker drinkbaar is. Regenwater of oppervlaktewater voldoen hieraan. Volgens VMW kan 
51 van de 110 liter met grijs water voorzien worden. Voor de resterende 59 liter is drinkbaar water nodig. In 
het appartement zullen gescheiden leidingen voor drinkbaar en grijs water aanwezig zijn.
We voorzien voor 30 personen 59 liter drinkbaar water per dag. Omdat deze 59 liter een gemiddelde waarde is 
over een langere tijd zal een bu'er voorzien worden in de vorm van een drinkwatervat in het drij"ichaam. Dit 
vat is 3 000 liter groot, in de gewichtsberekeningen voorzien we 3 000 kg extra drijfvolume.

De meeste zelfstandige watervoorzieningsinstallaties maken gebruik van regenwater en een regenwatervat. In 
deze situatie drij! het appartement op een grote hoeveelheid water, we moeten het dus enkel oppompen en 
zuiveren om het drinkbaar te maken. Een opslagvat voor te zuiveren water is dus niet nodig.
In bijlage J zit een voorbeeld van een waterzuiveringsinstallatie die brak water omzet in drinkbaar water. 
A%ankelijk van het zoutgehalte zal een capaciteit van 2 000 tot 3 000 liter water per 24 uur drinkbaar gemaakt 
worden. Voor zoet water is een kleinere installatie nodig, als het gebouw op zee staat zal de installatie aangepast 
worden aan regenwater en een ontziltingsmachine.
De voorbeeldinstallatie voor brak water (CBW 100, zie bijlage J) weegt 70 kg, en is 520x760x1355 mm groot. 
Ze past gemakkelijk in het drij"ichaam, ook gecombineerd met het hiervoor aangehaalde drinkwatervat van 
3 000 liter. Het geïnstalleerde vermogen van de installatie is 0,5 kW, wat overeenkomt met een maximum 
jaarverbruik van 4 380 kWh. Hoewel we deze waarde nooit zullen bereiken (er zou veel te veel drinkbaar water 
geproduceerd worden) houden we er rekening mee in de energievoorziening.
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Waterzuivering

Waterafvoer gaat in de meeste situaties naar de riolering. In dit theoretisch ontwerp is geen aansluiting mogelijk. 
We gaan op zoek naar een alternatief om het gebruikte water te zuiveren en terug te lozen in de omgeving. Voor 
de schaal van een appartement volstaat een IBA (individuele behandeling afvalwater) niet meer, we kiezen 
voor een KWZI (kleine waterzuiveringsinstallatie). 

Een KWZI werkt met een voorbezinkkamer, een beluchtingskamer en een nabezinkkamer. De installatie is 
geschikt voor al het huishoudelijk afvalwater, enkel hemelwater mag niet in de installatie terechtkomen. Na 
de zuivering wordt het water eenvoudig naast het gebouw geloosd. Een groot voordeel aan de KWZI is dat de 
volledige installatie in een stuk geleverd wordt: de drie kamers vormen samen een compact geheel.

We schatten hoeveel afvalwater het appartement zal produceren. We rekenen voor het totale appartement op 
30 inwoners, en voorzien een installatie voor 30 i.e. (inwoners equivalent). Hier tellen we zoals aanbevolen nog 
eens 15 procent bij. De keuze valt op een installatie die het afvalwater van een gebouw tot 40 i.e. kan zuiveren. 

Technische gegevens en de precieze werking van de installatie (KWZI voor 31-40 i.e., klasse B voor een 
beschermde omgeving) staan in bijlage K. Belangrijk voor het gebouw zijn het totale gewicht van de installatie 
en het energieverbruik. 
Het gewicht van de kuip en het afdeksysteem samen komt neer op 40 ton, elk van de 3 tanks hee! een inhoud 
van ongeveer 10 000 liter. De totale installatie in werking zal dus 70 kubieke meter extra drijfvolume vragen.
Het energieverbruik van de beluchter bedraagt 550 W, wat neerkomt op 4814 kWh per jaar. Dit verbruik is mee 
verrekend in de totale energiebehoe!e van het gebouw.

6.4 Telecommunicatie

Om in het appartement naar de televisie te kunnen kijken of een GSM te gebruiken moeten stralingen hier 
toekomen. De inwoners dienen zelf te beslissen of ze al dan niet een GSM mast bovenaan hun gebouw willen, 
technisch is het in elk geval mogelijk.
Stralingen worden het best doorgegeven als er geen hindernissen in hun baan komen. Een open wateroppervlakte 
is hier perfect voor. Hoe hoger de ontvanger staat, hoe verder de ontvangst reikt. Een appartementsgebouw 
op een leeg wateroppervlak is een ideale plaats om stralingen te ontvangen. De technologie is gelijkaardig aan 
deze die op plezierboten en campings gebruikt wordt: er is niet meer nodig dan een draagconstructie, een 
schotelantenne en een element dat op elke zendmast terug te vinden is om radio, televisie en GSM constant 
bruikbaar te maken. Ook alternatieven zonder installatie op het dak zijn mogelijk: radio- en televisieontvangers 
worden tegenwoordig zeer klein gemaakt. Alcatel- Lucent hee! een kubus van 6 op 6 cm gefabriceerd die een 
alternatief aanbiedt voor GSM-masten. Internet wordt via dezelfde mast verdeeld.

6.5 Blikseminslag

Blikseminslag is al in het vorige hoofdstuk besproken. De enige zichtbare technische installatie zal een metalen 
staaf zijn bovenaan het gebouw. De staaf gaat door het gebouw in een van de technische kokers, geïsoleerd en 
afgescheiden van de bewoners. Beneden aan het gebouw staat de staaf in verbinding met het wateroppervlak 
zodat de energie naar het water overgebracht kan worden en zo geen gevaar oplevert voor het appartement.
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6.6 Li!

De li! neemt een vrij groot volume in de circulatiekern in. Hij zal dan ook sterk bijdragen tot de beleving 
van deze kern. We willen het ruimtegevoel niet beperken. De li!schacht zal in glas uitgevoerd worden, zodat 
de gebruiker van de circulatiekern niet het gevoel hee! zich tussen twee muren te verplaatsen. De glazen 
li!schacht laat de lichtinval van bovenaf toe dieper in het gebouw door te dringen, en zorgt ervoor dat de 
bewoners voeling behouden met de volledige cirkelvormige circulatiekern. We kiezen voor een combinatie 
van staal en glas om de schacht uit te voeren, de kooi zal ook de mogelijkheid bieden om uit de li! naar buiten 
te kijken. Hieronder staat een referentiebeeld van de li!, in het vorige hoofdstuk zit een impressie van hoe de 
circulatiekern eruit ziet. De a(eelding is a&omstig van de site van QLi!, en is een van de referenties voor hun 
maatwerkplatformli!en. Bij een de#nitieve li!keuze zullen naast het uitzicht ook het energieverbruik en de 
technische en bouwkundige eisen belangrijk zijn. Het energieverbruik willen we uiteraard beperken. Onder de 
bouwkundige ingrepen vallen de schachtbreedte, eventuele plaats voor een machinekamer en uitloophoogtes. 
Deze laatste zijn zeker aanwezig, de li! komt niet tot het diepste punt van de kelder of helemaal bovenaan het 
gebouw. Een machinekamer krijgt plaats in het drij"ichaam van het gebouw. Voor de schacht is 2000x1500 mm 
voorzien, ruimschoots voldoende voor een personenli!.
De li! loopt van de kelder tot aan de bovenste bewoonde verdieping. De dakconstructie is enkel via de trap 
bereikbaar.

6.7 Pompen

In het gebouw zullen pompen zitten om in het appartement warm en koud water te voorzien, om de watertanks 
in het drij"ichaam leeg te pompen indien nodig en de waterzuiveringsinstallaties van nieuw water te voorzien 
of gezuiverd water terug te lozen. Een extra pomp zorgt voor veiligheid: er is altijd mogelijkheid tot een lek, 
waardoor de drijfstructuur vol zou lopen met water. Om deze reden zal onderin het drij"ichaam een pomp 
staan die in staat is een groot waterdebiet naar buiten te pompen.
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7. Opbouw van het appartement: een schets

Dit hoofdstuk wil aan de hand van schematische tekeningen aantonen hoe een constructie op water gerealiseerd 
kan worden. We volgen de constructie in het droogdok van begin tot einde, tot en met het verplaatsen en 
verankeren van de constructie op zijn uiteindelijke ligplaats. Tussen de verschillende grote stappen zijn 
tekeningen gemaakt die de opbouw verder verduidelijken. De precieze detaillering is weergegeven in het 
volgende hoofdstuk.

De constructie zal beginnen in een leeg droogdok. De eerste stap is een werkvloer aan te leggen waarop de 
constructie gebouwd zal worden.
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Daarna wordt de vloerplaat van het drij"ichaam gestort. Hierin zit de wapening en een kimplaat klaar om later 
verder op te storten. De linkse tekening toont de constructie waar later de wand van het drij"ichaam komt, de 
rechtertekening toont de aanzet van de centrale kern.
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Het drij"ichaam wordt in twee stappen opgebouwd. Een eerste is een waterdichte nagespannen prefabconstructie 
zoals die ook bij waterzuiveringsstations gebruikt kan worden. In bijlage L staat technische informatie van 
deze constructie, in het ontwerp maken we gebruik van 40 panelen die elk 3,5 meter hoog zijn. We bekomen 
zo een constructie die waterdicht is, maar ontworpen is om water binnenin het volume te houden. Ook de 
krachtswerking is hierop voorzien: de naspanning die de constructie waterdicht houdt gaat tegelijkertijd ook de 
druk tegen die het water op de constructie in een waterzuiveringsstation uitoefent. In het appartementsgebouw 
zal die druk in de andere richting liggen.

Tegelijkertijd starten we met de vijzelbekisting van de centrale kern. De cirkelvormige structuur leent zich hier 
perfect voor. De structuur stijgt per 20 cm, waarbij telkens dezelfde bekisting omhoog gevijzeld wordt.
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Als de kern hoog genoeg gevorderd is en de prefabstructuur voor het drij"ichaam er staat kunnen de 
binnenmuren- en vakwerken opgetrokken worden. In deze fase worden de grote installaties al in het drij"ichaam 
geplaatst, omdat deze hier anders later niet meer binnenkunnen.
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We werken het drij"ichaam af door de prefabstructuur als verloren bekisting te beschouwen voor een tweede 
gestorte betonnen wand. We bekomen twee structuren die op zichzelf waterdicht zijn. Belangrijk is dat kimplaat 
en zwelband op de juiste plaats aangebracht worden om waterdichtheid te garanderen. Volgens het WTCB is 
beton waterdicht als het een druksterkte hee! van minimum C30/37, de water/cementfactor beperkt blij! tot 
0,45-0,5 en het een voldoende dikte hee!.
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De kern zal niet overal dezelfde afmeting hebben: hier en daar voorzien we uitsparingen om later andere 
structuren aan te brengen. De linkse tekening toont hoe we een uitsparing voorzien om later de schaalstructuren 
aan te brengen: We storten een halfcirkelvormig U-pro#el in dat achteraf eenvoudig uitgetrokken kan worden 
doordat het omgeven is door een laag bouwvilt. Het vilt blij! zitten om later het beton- beton contact tussen de 
kern en de schaalstructuur te vermijden.
De rechtse tekening toont een prefabelement dat ingestort wordt waar de technische leidingen in een 
appartement binnenkomen. De uitsparingen in  het beton zijn om leidingen door te voeren.
Ook binnenin de kern worden elementen aangebracht: de trapbordessen zijn ingeklemd in de centrale kern 
(de wapeningen worden aan elkaar gelast en daarna ingestort). Op deze uitkragende prefabelementen komen 
eveneens geprefabriceerde trappen. De circulatiestructuur wordt gelijktijdig met de kern opgebouwd.
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Als de volledige kernstructuur opgebouwd is voorzien we een nieuwe werkvloer zodat de schuin oplopende 
bovenkant van het drij"ichaam gelijkmatig belast wordt.
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We maken de schaalstructuren die de verdiepingsvloeren zullen worden. Ze bestaan uit nagespannen 
geprefabriceerde elementen zoals op de tekening aangegeven. De schaaldelen zijn voorzien van uitsparingen 
om later verlichting in aan te brengen en opstaande zijkanten om de constructie te vereenvoudigen en later de 
vloeren van de woningen op aan te brengen. In de opstaande kanten zitten gaten om gewicht te besparen en 
later toe te laten leidingen door te laten lopen tussen verschillende schaaldelen.
In een eerste stap worden de schaaldelen ondersteund en op de juiste positie aan elkaar vastgebout. Ondertussen 
is een stalen kabel door de voorziene uitsparingen getrokken. De tekening onderaan toont hoe de kabels in een 
tweede stap nagespannen kunnen worden: ze zitten vast op een metalen plaat waarop schroefdraad voorzien is. 
De metalen plaat wordt aangebracht in een afwijkend schaaldeel. Met het juiste gereedschap kunnen de kabels 
opgespannen worden tot een vooraf bepaalde spankracht. De schaaldelen vormen nu een geheel.
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Als een schaal afgewerkt is zetten we ze vast op de centrale kern. We he'en ze op met hydraulische pompen en 
brengen twee geprefabriceerde halve cirkels aan die samen een drukschaal vormen rond de centrale kern. Ze 
zijn zo ontworpen dat de schalen er perfect op passen. Als de schaal hierop neergelaten wordt houden beide 
structuren elkaar op hun plaats. 
We brengen de schalen aan van boven naar onder zodat ze elkaar niet hinderen bij het plaatsen.
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Als alle schalen geplaatst zijn beginnen we aan de afwerking. We zetten een kleine kraan op het dak om het 
werk te versnellen. Deze kraan blij! later ook staan om verhuis van onder andere meubels mogelijk te maken. 
We brengen eerst de kabelstructuur aan, waarna de gevel-, vloer- en terrasafwerking verdieping per verdieping 
kan gebeuren. Het materiaalgebruik is aangepast aan de omgeving. We willen houten ramen en afwerking, 
en houden hiervoor rekening met moeilijke omgevingsomstandigheden. We selecteren een zeer vormstabiele 
houtsoort van duurzaamheidsklasse 1: het kernhout van Afrikaanse padoek. Bijlage M gee! meer informatie 
over deze houtsoort. Alle metalen verbindingen worden in inox of roestvast staal uitgevoerd om corrosie tegen 
te gaan.
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Als de volledige constructie afgewerkt is laten we het droogdok vollopen. Een sleepboot brengt het appartement 
naar de juiste plaats. Doordat het volledige drij"ichaam leeg is (ook de kelders die onder water gezet kunnen 
worden) drij! een deel van dit lichaam boven. De constructie is zo autostabiel op het water (zie hoofdstuk 
drij"ichaam). In realiteit zal het gebouw geduwd worden om de verbindingen met de heipalen die bij het 
transport gebruikt worden niet op een verkeerde manier te belasten.
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Eens we op de correcte plaats aangekomen zijn moeten de heipalen aangebracht worden. Dit gebeurt nog 
steeds terwijl het gebouw op zijn hoogste positie ligt om het positioneren te vergemakkelijken.
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Als het gebouw vastligt op zijn positie laten we een deel van de kelders onder water lopen. Het gebouw zakt 
tot op de gewenste positie. Als de steigers aangebracht worden is het gebouw klaar om de bewoners te laten 
intrekken.
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8. Details

De detaillering van het gebouw is uitgewerkt in een doorsnede. Er is een visueel verschil tussen prefab (grijs) en 
ter plaatse gestort (gespikkeld) beton. De detaillering wordt best samen met het deel structuur en het hoofdstuk 
opbouw bekeken. Sommige details zijn daar al schematisch aangehaald.
Algemeen willen we het appartement een glazen gevel geven, en de verdiepingen die elk een eigen schaalstructuur 
hebben ook visueel van elkaar scheiden. Dit gebeurt door de boven- en onderkant van de raampro#elen een 
stuk verder uit te laten steken dan strikt noodzakelijk, en de ruimte tussen twee pro#elen af te werken met 
houten planken. Ze worden verder van elkaar gescheiden door de terrassen, die vooraan met hetzelfde hout 
afgewerkt zijn. De raampro#elen blijven beperkt langs de zijkanten.
De vijf schaalstructuren die binnenin liggen zijn op dezelfde manier afgewerkt. Bij de bovenste en onderste 
schaalstructuur zijn de draagbalken voor de spanstaafstructuur van de terrassen geïntegreerd. 
Bij de detaillering wordt foamglas gebruikt waar de isolatie gedrukt wordt en hieraan moet weerstaan. Foamglas 
is anders gearceerd dan andere isolatie. Bijlage N is een product#che van dit materiaal.
De buitenste rand van het gebouw is de spanstaafstructuur waaraan de terrassen ophangen. Ze bestaan 
uit verschillende staven en koppelringen die zoals weergegeven in bijlage O. Ook de detaillering van de 
Killesberturm (bijlage C) dient als voorbeeld. 
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Alle details zijn op schaal 1/10 weergegeven, met uitzondering van de koppeling met de geleidingspaal (1/20) 
en het aanzicht van de reling voor de appartementen (1/50).















9. Alternatief: Jacketfundering

Tot nu toe hebben we het appartement zo vrij mogelijk gelaten ten opzichte van het water waarin het ligt. Dit 
is logisch aangezien we naast het feit dat het een getij hee! geen gegevens hebben over het water. We zijn dus 
uitgegaan van een drijvende constructie, en hebben tot nu toe gekeken hoe het ontwerp er los drijvend uit 
kan zien, of met geleidingspalen. In de eerste situatie is een groot drij"ichaam noodzakelijk waaronder een 
gigantisch extra gewicht hangt. De tweede situatie hee! hetzelfde drij"ichaam dat door geleidingspalen op zijn 
plaats gehouden wordt. Beide ontwerpen hebben het grote voordeel dat ze mee zullen stijgen of dalen met de 
waterspiegel, en zo altijd op dezelfde hoogte ten opzichte van het wateroppervlak blijven liggen, ook als het 
waterpeil verandert. Hiervoor is wel een vrij grote constructie nodig.

Als we het gebouw in een concrete situatie plaatsen is het goed mogelijk dat deze ona#ankelijheid van het 
waterniveau belangrijk is. Water hee! echter niet altijd een groot getij. In de situatie waarin het getij afwezig is 
of beperkt tot een bepaalde hoogte zijn andere con$guraties meer voor de hand liggend dan een drij"ichaam. 
Dit hoofdstuk stelt een derde situatie voor waarin het appartementsgebouw op een vast niveau staat, wat 
wil zeggen dat er op verschillende momenten andere verhoudingen zullen zijn tussen de constructie en het 
waterpeil. Deze con$guratie is mogelijk in diep water, zolang het waterniveauverschil niet te groot wordt, in 
dit geval niet meer dan 3 meter.

Als het gebouw op een vast niveau mag blijven liggen is een paalfundering aangewezen: palen hebben weinig 
oppervlakte en ondervinden dus weinig invloed van de stroming. Met een juiste materiaalkeuze kunnen ze in 
water lang overleven. Zoals hierboven besproken is het gebouw onderhevig aan onder andere windlasten die 
in dit geval naar een draagkrachtige bodem overgebracht moeten worden. De palen zullen dus niet alleen op 
druk maar ook op trek belast worden.

Paalconstructies kunnen op verschillende manieren uitgevoerd worden. A#ankelijk van de omgeving en 
de belastingen zien ze er anders uit. De situatie waarin dit ontwerp zich situeert (open water en een vrij 
grote windbelasting) is vergelijkbaar met deze van een o%shore windmolen. De paalfundering voor het 
appartementsgebouw zal hier dan ook op lijken. In bijlage P staat kort uitgewerkt hoe de fundering van het 
C-power windmolenpark eruitziet, hierna volgt het ontwerp voor de paalfundering van het alternatieve 
ontwerp voor het appartementsgebouw.
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9.1 Appartementsgebouw op Jacketfundering 

Als het waterniveauverschil niet zeer groot is hee! het drijven en aanpassen aan dit niveau van het gebouw weinig 
zin. In deze situatie kan het gebouw een fundering krijgen gelijkaardig aan deze van de o%shore windmolens 
op de &orntonbank. We willen echter het uitzicht en de organisatie van het appartement behouden. Op 
onderstaande tekening is te zien hoe de volledige constructie er in dit geval uitziet. 

De doorsnede is op schaal 1/150.
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Het appartement staat op zijn betonnen kern die uit het water steekt en hee! een zekere ruimte onder water 
waarin technische installaties staan. De ruimte is in deze situatie wel een stuk kleiner omdat er geen drij"racht 
meer nodig is. De kern van het appartement loopt door tot onder het minimumwaterniveau, zodat het uitzicht 
van de volledige constructie hetzelfde blij!. De kelder drij! hier niet, maar staat onder water vast op het 
plateau dat het einde aangee! van de Jacketfundering. De vorm is aangepast aan dit plateau, binnenin begint de 
cirkelvormige kern. Er is genoeg ruimte om alle technische installaties te voorzien, behalve een machinekamer 
voor de li!. Een aangepaste li!keuze is dus noodzakelijk.

Het plan van de kelder en de organisatie bij het toekomen zijn op schaal 1/100. Het noorden ligt bovenaan de 
pagina.
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Een belangrijk verschil in het ontwerp is de organisatie van het aanmeren en overstappen naar het gebouw. Als 
het appartement mee stijgt met het waterpeil en de aanlegsteigers zal het niveauverschil altijd hetzelfde blijven. 
In het geval van een constructie op een vast en aanlegsteigers op een variabel niveau zal telkens een ander 
hoogteverschil ontstaan. Op de voorgaande pagina staat een con!guratie waarin het maximumniveauverschil 
3 meter bedraagt. Het aanmeren gebeurt in dit geval rond een spiraalvormige trapstructuur die ophangt aan de 
circulatiekern. De steigers liggen rond deze trappen. 
Ze blijven op hun plaats liggen door geleidingspalen die op de betonnen kelder gemonteerd zijn. De trap zal 
gedeeltelijk onder water liggen, wie aanmeert kan altijd overstappen op de eerste trede boven het waterniveau 
vanop de steiger. 
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Nawoord

Deze volledige tekst is een kennismaking met een gebouw dat voor een algemene en toch speci!eke context 
ontworpen is. Het gebouw is het resultaat van een academische oefening die in de toekomst misschien 
dichter bij de realiteit zal staan. ‘Wonen op water’ begint weerklank te vinden, een appartement op een lege 
wateroppervlakte blij" voorlopig theoretisch.
In het voorwoord haalden we de begrippen ‘doel’, ‘middel’ en ‘resultaat’ aan. Het ontwerp is voorgesteld, en we 
bekijken deze begrippen opnieuw.

Doel. Het doel ‘ontwerpend onderzoeken’ houdt in deze masterproef het verkennen van een ontwerpcontext 
aan de hand van een ontwerp in. Veel randonderzoek is noodzakelijk om tot een bepaald gebouw te komen. De 
opdracht was zeer breed, het resultaat kan nog in verschillende richtingen verder uitgewerkt worden. 

Middel. De theoretische context houdt sommige ontwerpprocessen tegen, en gee" langs de andere kant 
mogelijkheden. Het is net de grote vrijheidsgraad die het ontwerpen soms tegengaat. De vrijheid laat ook toe 
zelf een aantal onderzoeksdomeinen te selecteren en zo zelf te bepalen waar de uitwerking van het ontwerp 
naartoe gaat. Het is een goed middel voor een eerste kennismaking met een speci!ek domein.

Resultaat. In bovenstaande tekst staat een ontwerp van een appartement op een wateroppervlak met een getij 
beschreven. Er is een onderzoek naar zelfvoorziening gebeurd, waarbij een idee van de nodige technische 
installaties weergegeven is. Er is een toepassing van verschillende manieren om een gebouw op een drij#ichaam 
stabiel te houden voorgesteld. Er is een bouwwijze voor de volledige constructie uitgewerkt. Er is een alternatieve 
manier om de constructie op te richten aangehaald, en er is een voorstel tot wonen op water geformuleerd in 
de vorm van speci!eke plannen. 
Deze elementen samen geven het resultaat van deze masterproef: een idee krijgen van wat wonen op water kan 
zijn in een aantal verschillende aspecten. Het resultaat is een ontwerp dat mogelijkheden en ideeën aanbiedt. 

‘Ontwerpend onderzoek naar een woonvorm op water’ in een theoretische context is in dit geval een ontwerp 
voor een cirkelvormig appartementsgebouw met verschillende randonderzoeken geworden.
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Bijlage A. Het drij!ichaam theoretisch

Deze bijlage is een samenvatting van een deel van de afstudeerscriptie ‘De drijvende fundering. Een stabiele 
basis voor waterwonen in de 21e eeuw.’ die Maarten Kuijper in 2006 schreef aan de TU Del!.
De basisbegrippen van een drijvende fundering worden op een theoretische wijze voorgesteld. In het hoofdstuk 
over de uitwerking van het gebouw worden de principes uit het theoretische gedeelte toegepast. Deze bijlage is 
iets meer theoretisch uitgewerkt, wat van belang is voor het vervolg van deze masterproef. Zonder theoretische 
achtergrond is het onmogelijk te bepalen of het later voorgestelde drij"ichaam voldoet aan alle eisen.

De bijlage begint met enkele basisbegrippen uit de hydrostatica, daarna komt een gevoeligheidsanalyse van 
de stabiliteit aan de beurt, vervolgens bespreken we enkele belastingen en ten slotte geven we aan wat in de 
context van het drijvende appartement de aandachtspunten zijn bij het ontwerp van een drij"ichaam. Op de 
windbelasting wordt elders dieper ingegaan omdat aan de hand van deze invloed een aspect van het ontwerp 
van het drij"ichaam besproken wordt. De bijgevoegde illustraties zijn overgenomen uit de hiervoor besproken 
afstudeerscriptie. We vermelden nog dat niet alle formules rechtstreeks van toepassing zijn op het drij"ichaam 
dat in het ontwerp besproken wordt, ze zijn hier weergegeven om het algemene gedrag van drijvende constructies 
te verduidelijken.

Hydrostatica

Een lichaam is in evenwicht als #Fhor = 0, #Fvert = 0 en #Tm =0. Als we een lichaam uit een bestaand 
evenwicht brengen zijn er drie reacties mogelijk: het lichaam keert terug naar de evenwichtsstand bij een stabiel 
evenwicht. Het lichaam keert niet terug naar zijn evenwichtsstand als het om een labiel evenwicht gaat. Een 
derde mogelijkheid is dat het lichaam een nieuw evenwicht vindt. In dit geval spreken we van een indi$erent 
evenwicht. Het spreekt vanzelf dat we in het geval van een drijvende woning naar een stabiel evenwicht willen 
gaan.

We gaan in dit hoofdstuk in op de stabiliteit van een drijvend lichaam. We de%niëren eerst enkele termen 
die duidelijk zullen maken wat het gedrag van drijvende constructies bepaalt. De termen zijn telkens in 
onderstaande tekeningen verduidelijkt.

B is het drukpunt. Dit is het aangrijpingspunt van de opdrijvende kracht in rusttoestand. B kan ook gede%nieerd 
worden als het massazwaartepunt van het verplaatste water.

G is het gewichtspunt. Dit is het gezamenlijke massazwaartepunt van het drij"ichaam en de bovenbouw.

M is het metacentrum. Dit is het snijpunt van de opdrijvende kracht met de symmetrieas. M kan pas aangegeven 
worden als aan de gehele constructie een hoekverdraaiing opgelegd wordt (en het drukpunt verplaatst wordt). 
Door deze hoekverdraaiing verschuiven B en G, waardoor een moment ontstaat. In de %guur linksonder op 
de volgende pagina ontstaat een oprichtend moment F*a, in de rechtse %guur een kenterend moment F*b. We 
zien dat M altijd boven G zal moet liggen als we een oprichtend moment willen bekomen. Dit is een eerste 
voorwaarde voor het bekomen van een stabiele constructie.

De mate van stabiliteit komt tot uiting in de metacentrumhoogte: de afstand tussen G en M. De parameters G 
en M vormen de basis van het onderscheid tussen vormstabiliteit en gewichtsstabiliteit.



Vormstabiliteit is a&ankelijk van de breedte van het drij"ichaam. Hoe breder de drijver, hoe meer het 
drukkingspunt zal verschuiven (weg van het middelpunt) bij een zekere hoekverdraaiing. Deze verschuiving 
staat in directe relatie met de hoogte van het metacentrum: hoe verder de verschuiving, hoe hoger M zal liggen, 
en dus hoe stabieler de constructie zal zijn.
Bij kleine hoekverdraaiingen is deze eigenschap het meest uitgesproken. Bij grotere verdraaiingen wordt de 
afstand tussen G en M kleiner. Een brede drijfconstructie hee! dus een grote aanvangsstabiliteit, maar de 
stabiliteit is omgekeerd evenredig met de hoekverdraaiing.



Gewichtsstabiliteit is a&ankelijk van de ligging van het zwaartepunt: hoe groter de afstand tussen G en M, 
hoe stabieler de constructie. Gewichtsstabiliteit wordt pas e$ectief bij grotere hoekverdraaiingen: de afstand 
tussen G en M zal toenemen als de rotatie toeneemt. Een gewichtsstabiele constructie is een veilige constructie, 
aangezien de stabiliteitsomvang groot is.

Het appartementsgebouw dat in deze masterproef uitgewerkt wordt moet dus met de nodige aandacht 
ontworpen worden: het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het zwaartepunt zo laag mogelijk ligt. Het 
beperken van het gewicht van het gedeelte boven water is dus dubbel belangrijk: een lichtere constructie hee! 
minder volume nodig onder water om te blijven drijven, en zal (als de drijfconstructie even zwaar blij!) een 
lager zwaartepunt hebben. Het bouwen in de hoogte is bij een drijvende constructie niet positief voor de 
ligging van het zwaartepunt. We zullen dus extra aandacht moeten besteden aan het beperken van het gewicht, 
vooral naar de bovenste delen van het gebouw toe.

Het drij"ichaam levert uiteraard een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit. Het is voordelig om een zware 
drijfconstructie te voorzien in vergelijking met de bovenbouw (laag zwaartepunt). We zorgen er ook voor dat 
het drij"ichaam eerder breed dan diep is: een brede drijfconstructie is veel vormstabieler dan een diepe.

We gaan verder met het bepalen van de metacentrumhoogte hm. Als we deze waarde gevonden hebben 
kunnen we hieruit een formule a"eiden die de grootte van het oprichtend moment bepaalt bij een bepaalde 
hoekverdraaiing.

Voor de afstand van het drukpunt tot het metacentrum geldt:

BM = I/V*(1+12tg2'). In deze formule is bij kleine rotaties de invloed van ' echter verwaarloosbaar. We 
vereenvoudigen ze tot

BM = I/V



Hierin is:

 I = (*r4/4 = het traagheidsmoment van het waterdoorsnijdend oppervlak (cirkel) om de z-as.
 V = d*(*r2 = het volume van het onderwaterlichaam

Dus wordt BM = r2/(4*d) (voor een cilindervormig drij"ichaam)

 KM = r2/(4*d) + d/2 is de afstand van M tot de onderkant van het drij"ichaam.
 hm = r2/(4*d) + d/2 – KG

Nu hm bepaald is kunnen we de arm van het oprichtend moment bepalen door vermenigvuldiging met sin '. 
Daaruit leiden we het oprichtend moment af:

 M = F*hm*sin '

De hoekverdraaiing wordt dan:

 sin' = M/( F*hm) of ' = sin-1(M/( F*hm))

Er bestaan geen normen die de maximumwaarde van ' vastleggen. Maarten Kuijper stelt in zijn afstudeerscriptie 
de grenswaarde van 5 graden vast. In het geval van een appartementsgebouw is 5 graden een grote 
hoekverdraaiing. We zullen deze waarde dus verder beperken.
Nu de hoekverdraaiing bekend is kunnen we verder de diepgang bepalen. Deze bestaat uit twee delen: het 
eerste ten gevolge van een verticale belasting die door het zwaartepunt aangrijpt, de tweede door een variatie 
hierop ten gevolge van een aangrijpend moment. Als de hoekverdraaiing verhinderd wordt (zoals zal gebeuren 
in het appartementsgebouw) kunnen we deze tweede factor uiteraard verwaarlozen. De diepgang is dan enkel 
a&ankelijk van de verticale belasting, in casu het gewicht van het gebouw en de gebruiksbelasting samen.
Als we de totale belasting kennen is het mogelijk de nodige grootte van het drij"ichaam te bepalen aan de hand 
van de wet van Archimedes. We vinden dat:

 )F=0 dus Fverticaal = Fopdrijvend   

en dus 

 Fopdrijvend = d*r2*(**water 

Uit deze laatste formule is de diepgang d eenvoudig af te leiden. We mogen uiteraard niet uit het oog verliezen 
dat het drij"ichaam niet in elke situatie boven water komt, en dat het kan gebeuren dat de werkelijke diepte 
onder water de som is van de diepgang en de verbinding onder water van het drij"ichaam en de bovenliggende 
constructie.

Gevoeligheidsanalyse stabiliteit

De stabiliteit van een drij"ichaam wordt door enkele hiervoor aangegeven parameters bepaald. Om een 
ontwerpconcept op te stellen voor het drij"ichaam van het appartementsgebouw vergelijken we eerst theoretisch 
twee uitersten, waardoor we verder inzicht verwerven in het gedrag van drij"ichamen.
De eigenschappen die een invloed hebben op het gedrag van een drij"ichaam zijn de ligging van het 
metacentrum en de ligging van het zwaartepunt van de volledige constructie. M wordt bepaald door de breedte 
en de diepgang van het drij"ichaam. G (van de volledige constructie) kan via het drij"ichaam beïnvloed worden 
door de ligging van het zwaartepunt en de massa van het drij"ichaam.
Factoren die de stabiliteit bevorderen zijn een grote massa en laag zwaartepunt van het drij"ichaam, een kleine 
diepgang (ligging metacentrum) en een grote breedte.



We vergelijken nu twee concepten van drij"ichamen. Het eerste is het model van een betoncasco, met een grote 
diepgang en een laaggelegen zwaartepunt. Daartegenover staat het principe van een EPS-systeem met een 
kleine diepgang en het zwaartepunt bovenaan. Enkele rekenvoorbeelden in de afstudeerscriptie van Maarten 
Kuijper maken duidelijk dat de hoekverdraaiing kleiner blij! bij het voorbeeld van een betoncasco. Dit is zeker 
bij storm- en windbelasting de betere keuze.
Het appartementsgebouw zal hoofdzakelijk aan windbelasting blootstaan. We zullen bij het ontwerp van het 
drij"ichaam dus eerder uitgaan van het principe van een betoncasco (grotere diepgang en laag zwaartepunt) 
dan van een EPS-systeem. Verder zullen we ook proberen het algemeen zwaartepunt zo laag mogelijk te 
houden, wat positief beïnvloed wordt bij een zwaardere uitvoering van het drij"ichaam.

Een factor die hier niet in rekening gebracht wordt is de verankering aan de omgeving. In realiteit (en ook 
in het appartementsgebouw) is er wel zo een verankering. De uitvoering hiervan kan ervoor zorgen dat een 
rotatie sowieso tegengewerkt wordt. 

Bij de uitwerking van het drij"ichaam in het hoofdstuk ‘ontwerp’ gaan we dieper in op het gedrag van het 
drij"ichaam onder een belasting.

Belastingen op het drij!ichaam

Er zijn een aantal belastingen die een invloed hebben op het ontwerp van het drij"ichaam en de bovenliggende 
constructie. We bespreken hier kort de hydrostatische waterdruk, de gol+elasting, de belasting ten gevolge van 
stroming, de aanvaarbelasting en de bovenbouwbelasting. De windbelasting wordt later afzonderlijk besproken.

Hydrostatische waterdruk

De hydrostatische waterdruk op het drij"ichaam is eenvoudig te berekenen aan de hand van de wet van Pascal, 
die zegt dat in een vloeistof in rust de druk in alle richtingen gelijk is. In een stromende vloeistof klopt dit 
niet helemaal, maar de verschillen zijn verwaarloosbaar klein. In water wordt de druk eenvoudig bepaald 
door de hoogte te vermenigvuldigen met 10kN (dit is de speci%eke massa van water vermenigvuldigd met de 
zwaartekrachtversnelling).
In onderstaande tekening zijn de inwerkende hydrostatische krachten aangeduid. De verticale opdrijvende 
kracht is gelijk aan de kracht volgens de wet van Archimedes.
De constructie van het drij"ichaam moet zo opgevat zijn dat ze onder inwerking van deze krachten niet bezwijkt 
voordat de constructie gezonken is. 



Gol!elasting

De gol+elasting wordt hier niet uitgebreid besproken aangezien in het ontwerp slechts een klein deel van 
de constructie met deze kracht geconfronteerd wordt (principe van een SWATH- boot). De invloed op de 
volledige constructie is dan ook minimaal. De enige eis die gesteld zal moeten worden is dat de verankering 
aan de omgeving (via geleidingspalen) de gol,racht in elke richting kan weerstaan zodat het gebouw op zijn 
plaats zal blijven staan.

Stroming

De kracht die de stroming op een constructie uitoefent kan statisch berekend worden aan de hand van de 
overgedragen impuls. De formule is de volgende: Fc = (1/2) -*Cs*A*v2. Cs is hierbij een vormcoë.ciënt, 
a&ankelijk van het Reynoldsgetal. Net als bij de windbelasting is een cirkelvorm voordelig om inwerkende 
krachten te beperken. De berekening van de vormcoë.ciënt gebeurt op een gelijkaardige manier. De afgeronde 
vorm van het drij"ichaam zorgt ervoor dat de stroming rond de constructie geleid wordt, zodat er minder 
kracht op het gebouw uitgeoefend wordt.
Aangezien we het ontwerp eerst in een niet nader bepaalde omgeving maken zijn de stromingsgegevens 
(snelheid) niet bekend. We zorgen ervoor dat het drij"ichaam en de verankering aan de omgeving niet bij 
de minste stroming zullen bezwijken. Ook hier zullen de geleidingspalen de kracht die de stroming uitoefent 
moeten kunnen weerstaan.

Aanvaarbelasting

Constructies op water kunnen aangevaren worden door schepen. Een maximale aanvaarbelasting kan bepaald 
worden door uit te gaan van een op te nemen hoeveelheid kinetische energie. Ook hier zal de ligging van het 
gebouw (in een vaarroute of net niet) een verschil maken in ontwerpopvatting.  Preventiemaatregelen zoals 
aanduidingen tegen aanvaringen zullen in elk geval belangrijk zijn en komen aan bod bij het ontwerpproces. 
Zo zullen bij het ontwerp van het appartementsgebouw de geleidingspalen altijd zichtbaar (en bij voorkeur ook 
opvallend geverfd) boven water uitsteken, en het drij"ichaam zal een grotere diepgang hebben dan deze die een 
boot nodig hee!, zodat ook hier geen aanvaring mogelijk is. 
Bovenbouwbelasting
De bovenbouwbelasting hee! vooral een invloed op de grootte van het drij"ichaam. De constructie hee! een 
bepaald gewicht dat boven water moet blijven in elke situatie. We splitsen de belasting op in een permanente 
en een veranderlijke belasting, zoals bij de meeste constructies het geval is. In het hoofdstuk ‘ontwerp van het 
drij"ichaam’ gaan we in op de berekeningen die de bovenbouwbelasting bepalen. Belangrijk zal zijn hoe we 
omgaan met veiligheidsfactoren en de (onbestaande) extra massa die zij in het ontwerp aanbrengen.

Aandachtspunten bij het ontwerp van het drij!ichaam voor een drijvend appartementsgebouw

Zoals hierboven besproken zijn een aantal elementen van belang bij het ontwerpen van een drij"ichaam. 
In de theoretische ontwerpfase hebben we slechts voorlopige gegevens. Toch kunnen we al enkele principes 
vooropstellen die later in het ontwerp zullen gebruikt worden.
We bekijken waar we op moeten letten bij een rond appartementsgebouw (zwaartepunt zal in het midden liggen). 
Een appartementsgebouw is hoog, dus zal de windbelasting een belangrijke factor worden. We verankeren de 
fundering aan de omgeving, en zullen ervoor zorgen dat er geen onbeperkte rotatie kan plaatsvinden.
Algemeen kunnen we stellen dat een grote massa en een laag zwaartepunt van het drij"ichaam de stabiliteit 
bevorderen, net als een kleine diepgang en een grote breedte. We proberen het gewicht van de constructie 
boven water zo klein mogelijk te houden ten opzichte van deze onder water, om zo het zwaartepunt zo laag 
mogelijk te houden. 



Bijlage B. Windbelasting

In deze bijlage staat een schatting van de windbelasting op het appartementsgebouw volgens de Eurocode (NBN 
EN 1991-1-4) en een publicatie van het WTCB (WTCB-Rapport nr. 11 Toepassing van de Eurocodes op het 
ontwerp van buitenschrijnwerk). Tabellen en illustraties zijn van deze werken overgenomen. De berekeningen 
hebben als doel een grootteorde van de belasting en dimensionering van de gebouwstructuur te bepalen, niet 
om tot in de kleinste details de windkracht op het ontwerp voor te stellen.

We bepalen de winddruk op een cilindervormige constructie. Algemeen is de winddruk w gelijk aan 
 w = ce(z)*qref50jaar*cprob2*cp 
waarbij
 ce(z)  = de gemiddelde piekwinddruk, a&ankelijk van de klimaatklasse en de hoogte
qref50jaar  = de referentiewinddruk die 1 keer om de 50 jaar voorkomt (statistisch bepaald)
cprob  = terugkeerperiode = 1 voor een periode van 50 jaar
cp = een plaatselijke drukcoë.ciënt 

We kunnen deze formule herleiden naar 
 w = ce(z)*qref50jaar*cf
waarbij
 cf = drukcoë.ciënt voor de volledige constructie
 ce(z)*qref50jaar afgelezen kan worden in onderstaande tabel. De waarde verschilt voor elke 
  hoogte en is a&ankelijk van de terreincategorie. Voor de woning op water kijken we 
  naar terreincategorie 0, wat een maritieme omgeving inhoudt.



Als we nu cf bepalen kunnen we voor elke hoogte de inwerkende winddruk bepalen. Als we deze optellen 
bekomen we de totale winddruk op het gebouw.
We bepalen de factor cf eerst voor het middelste gedeelte van het gebouw: een cilinder met een straal van 9 en 
een hoogte van 18 meter. De terrassen laten we buiten beschouwing. 
Voor een cilindervormige constructie bepalen we eerst het Reynoldsgetal Re. Dit is een dimensieloos getal dat 
gebruikt wordt om stromingen te modelleren. 
Re = b*vze/v

waarbij

 b  = diameter
 vze = piekwindsnelheid
 v = kinematische viscositeit, voor lucht 15*10-6 m2/s

vze = /(2*qp(z)/ -)

waarbij   

 qp(z) = pieksnelheidsdruk, a&ankelijk van de hoogte en omgevingsklasse

qp(z) = ce(z)*qb = ce(z)*1/2* -*vb2

waarbij 
  ce(z) = blootstellingsfactor = 3,5 (zie onderstaande tabel)
  qb = referentiesnelheidsdruk
  vb  = basiswindsnelheid 

vb = vb,0*cdir*cseas

waarbij

 vb,0  = referentiewaarde voor de basiswindsnelheid = 25 m/s in België
  cdir = windrichtingscoë.ciënt = 1 
 cseas = seizoenscoë.ciënt =1

Als we al deze waarden invullen in bovenstaande formules bekomen we 
Re = 56 124 860. We ronden af naar Re = 56*106



We zijn nog altijd op zoek naar cf. Deze waarde vinden we in de volgende formule:

 cf = cf,0* 0

waarbij

 0  = reductiefactor voor afrondingen, a&ankelijk van het Reynoldsgetal. Zoals te zien  in onder 
  staande gra%ek met r/b = 1 is 0  = 0,5

 cf,0  = krachtscoë.ciënt voor cilinders, a&ankelijk van het Re en k/b. Hierbij is k de  equivalente  
  ruwheid, a&ankelijk van het gebruikte materiaal.

Bij de bepaling van de ruwheidsfactor k vereenvoudigen we de bestaande situatie: we beschouwen de volledige 
cilinder als gemaakt uit 1 materiaal. In werkelijkheid is er een combinatie van verschillende materialen, waarvan 
sommige meer uitsteken naar buiten toe dan andere.
Als we de volledige cilinder in glas voorstellen (de grootste oppervlakte in de gevel is glas) kunnen we k 
gelijkstellen aan 0,0015 mm. Dit is echter een grove onderschatting van de ruwheid van de cilinder in realiteit. 
Als we de cilinder in hout voorstellen krijgen we k = 0,5 mm. In werkelijkheid ligt de ruwheid ergens tussen deze 
twee situaties. Voor de verdere berekening gebruiken we de waarde van hout. We houden in het achterhoofd 
dat hierbij de uitstekende delen van het oppervlak als onbestaand beschouwd worden.
Met k =  0,5 mm en Re = 6*107 bekomen we cf,0 = 1,1. Deze waarde is afgelezen uit onderstaande gra%ek. (Ter 
vergelijking: met k = 0,0015 mm is cf,0 gelijk aan 0,6).



De drukcoë.ciënt cf voor de cilinder is nu gelijk aan 0,5*1,1 = 0,55. Dit is een lage waarde, wat vooral te 
danken is aan de vorm van het gebouw: de afronding van de cilinder leidt de wind gedeeltelijk rond het gebouw 
zodat de kracht sterk gereduceerd wordt. 
Als we dezelfde formules toepassen op de cilinders vlak boven het wateroppervlak en bovenaan het gebouw 
(de centrale kern die boven- en onderaan zichtbaar is) bekomen we voor deze delen van de constructie een nog 
lagere waarde: cf = 0,35 voor een cilinder met straal 3,5 m en geconstrueerd uit beton (k = 1 mm).
Nu we voor elk deel van het gebouw de drukcoë.ciënt kennen, kunnen we de inwerkende windkracht die 1 
keer om de 50 jaar voorkomt voor het volledige gebouw bepalen. Hiervoor gebruiken we onderstaande gra%ek, 
de drukcoë.ciënt en de equivalente oppervlakte (in dit geval de diameter van de cirkel vermenigvuldigd met 
de hoogte van het gebouw). De berekeningen zijn terug te vinden in onderstaand rekenblad. De belangrijkste 
gegevens die we hieruit halen zijn de totale windkracht en bijhorende aangrijpingshoogte. De windkracht waar 
we rekening mee houden bij het ontwerp bedraagt 276 kN en grijpt aan op een hoogte van 15,6 m.





Bijlage C. Inspiratiebronnen

Deze bijlage schetst kort enkele ontwerpen die invloed hadden op het ontwerp van het appartementsgebouw.

Algemene bronnen

Een eerste inspiratiebron zijn a+eeldingen van gebouwen en constructies. Een groot aantal speci%eke typologieën 
(booreilanden, ontwerpen voor woningen aan of op water, ontwerpen voor cirkelvormige constructies,...) zijn 
terug te vinden op internet. Daarnaast vermeld ik graag twee boeken die een duidelijke invloed gehad hebben 
op de vormgeving van het appartement.
‘Cosmic Communist Constructions Photographed’ van Frédéric Chaubin is een boek dat foto’s van interessante 
structuren in de voormalige Sovjet-Unie weergee!. Enkele iconische gebouwen in dit boek zijn hier weergegeven. 
‘Typologies’ van Bernd en Hilla Becher is eveneens een boek dat foto’s van structuren weergee!, in dit geval 
industriële constructies. Veel watertorens, koeltorens of gastanks hebben gelijkaardige vormeigenschappen als 
het later voorgestelde appartement. Beide boeken hebben door hun sprekende foto’s een grote bijdrage geleverd 
aan de vormeigenschappen van het ontwerp. 



Killesberturm

Een volgende inspiratiebron is de Killesbergturm in Duitsland, ontworpen door Jörg Schlaich. Het ontwerp 
van deze toren hee! zowel structureel als esthetisch een invloed gehad op het appartementsgebouw.
De Killesbergturm is een uitkijktoren die in het Killesbergpark in Stuttgart staat. Zoals in de illustraties duidelijk 
wordt hee! hij een niet alledaagse constructie. 
Letterlijk centraal in de toren staat een smalle drukstaaf die overeindgehouden wordt door een groot aantal 
spankabels. De drukstaaf staat op een scharnier en draagt de volledige constructie. De spankabels worden 
verdeeld door middel van een drukring (bovenaan) die ze zelf dragen. Daarnaast dragen ze ook trappen en 
uitkijkplatformen. De balken die deze platformen met de drukstaaf verbinden reduceren de kniklengte van de 
centrale paal, waardoor deze zo slank uitgevoerd kon worden. Naast het concept is ook de detaillering bij de 
Killesbergturm zeer interessant.
Zoals later duidelijk zal worden steunt het appartementsgebouw ook op een centrale paal, hoewel deze volledig 
anders gedimensioneerd is en geen scharnier hee! onderaan. Aan de buitenkant hangt ook een staafstructuur 
die terrassen draagt. De staafstructuur hee! in dit geval geen invloed op de algemene stabiliteit van het 
appartementsgebouw. 



Alfred Hardy

De schaalstructuren die Alfred Hardy gebruikte in zijn ontwerpen zijn een derde belangrijke inspiratie. 
Hardy maakt gebruik van de ronde vorm van zijn gebouwen om de dakstructuur op een innovatieve en zeer 
lichte manier uit te voeren. Hij ontwerpt een schaal die volgens hetzelfde principe als dat van een ko.ebeker 
werkt: doordat de cirkelvormige structuur zelf in een helling staat en aan zijn uiteinden door een trekring 
vastgehouden wordt kan ze onder belasting niet openplooien. De krachtsverdeling is zo dat in principe in 
de trekring (of de rand van een ko.ebeker) alle trekkrachten opgenomen worden, in de structuur zelf enkel 
drukkrachten. Vertaald naar de structuren van Hardy wil dit zeggen dat de spankabels aan de uiteinden alle 
trekkrachten opnemen, terwijl de betonelementen enkel druk moeten weerstaan (in theorie geen buiging). De 
materialen worden zo optimaal benut, en kunnen kleiner gedimensioneerd worden.
Hardy paste dit systeem voor de eerste keer toe bij de bouw van enkele vliegtuighallen in Grimbergen, die 
meteen ook het bekendste voorbeeld van zijn oeuvre vormen. Bijgaande illustraties tonen de vliegtuighallen en 
enkele principetekeningen die bij de berekening van de schaalstructuren horen. 
Hardy maakte met hetzelfde principe ook ontwerpen voor ronde hotels, huizen en appartementen. Hiervan is 
echter bijna geen enkel ontwerp uitgevoerd. 
In het drijvend appartement wordt dezelfde techniek meermaals toegepast: daken en vloeren bestaan uit 
eenzelfde soort schaalstructuur, samengehouden door naspankabels. Hierdoor zijn ze licht uitgevoerd, wat



duidelijk een voordeel is als we de ligging van het zwaartepunt in de context van een drijvende constructie 
bekijken.

Heliotrop

Een laatste inspiratiebron is een woning op land die zeer gelijkaardig is aan het ontwerp van het appartement 
op water, zoals te zien is in bijgevoegde a+eeldingen. De grootste verschillen zijn de schaal en de omgeving. 
De woning hee! de naam Heliotrop gekregen en is ontworpen door Rolf Disch. Het is een ronde woning die 
verdeeld is over drie verdiepingen. Naast een centrale circulatiekern kan je ook via de woonvertrekken in een 
spiraalvorm van onderaan tot in de bovenste ruimtes geraken. Rondomrond zijn terrassen voorzien. Bovenaan 
de Heliotrop staat een zonnepaneel dat meer energie opwekt dan de bewoners van het huis verbruiken. 
Er zijn verschillende versies van de Heliotrop gerealiseerd en ontworpen. Sommige ervan staan op een 
draaischijf, zodat het huis met de zon meedraait gedurende de dag, wat voor een speci%eke belichting en een 
grote energieopbrengst van het zonnepaneel zorgt.
Het algemene uitzicht en de organisatie van de Heliotrop zijn gelijkaardig aan het appartementsgebouw: naast 
de ronde vorm die rond een centrale kern opgebouwd is en de algemene structuurkenmerken (uitgezonderd 
de schaalstructuur) is ook hier gebruikgemaakt van de bovenkant van het gebouw om energie op te wekken. 



Bijlage D. Gewichtsverdeling
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Bijlage E. MV Heipalen
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Bijlage F. Warmtepomp



Verwarmen met natuurlijke warmte
VITOCAL 300-G



Met de Vitocal 300-G grond/water- of water/
water-warmtepomp kiest u voor een echte 
specialist voor eengezinswoningen of apparte-
mentsgebouwen. Een warmtepomp maakt 
gebruik van de warmte die voor uw deur voor 
het oprapen ligt. En ze doet dat op maat van uw 
warmtebehoefte. Het vermogen kunt u kiezen 
van 6,2 tot 43,2 kW. De Vitocal 300-G (type 
BWC/WWC) onderscheidt zich door zijn 
bijzonder compacte constructie. Hier zit alles 
ingebouwd: circulatiepompen voor de bron en 
verwarmingskring. Bovendien is hij standaard 
uitgerust met: een veiligheidsgroep met 
veiligheidsklep, manometer en ontluchter. 
Door deze slimme integratie van de modules 
neemt hij weinig plaats in en zijn alle hoofdtoe-
passingen reeds aanwezig. Als toebehoren is 
ook een elektrische bijverwarming verkrijgbaar. 

Voor gebouwen met een zeer hoge warmte-
behoefte is de tweetraps Vitocal 300-G 
volgens het master/slave-principe de 
aangewezen oplossing. Hij biedt een 
verwarmingsvermogen van 12,4 tot 43,2 kW. 
Ook hier heeft men de keuze tussen grond-
water of de aarde als warmtebron.

Krachtig, stil en betrouwbaar 
Het hart van de Vitocal 300-G is de krachtige-
Compliant Scroll-compressor. Hij onderscheidt 
zich door zijn hoge bedrijfszekerheid, betrouw-
baarheid en bijzonder stille werking. Dit is onder 

Vitocal 300-G 
(Type BWC/WWC)

1     Kleinverdeler met 
veiligheidsgroep 

2     Circulatiepomp 
grondwaterkring 

3     Menugestuurde 
warmtepompregeling 
WPR 300

4     Verdamper met grote 
oppervlakte voor 
efficiënte warmte-
wisseling

5     Volkomen hermetische 
Compliant Scroll- 
compressor

6     Elektronische 
expansieklep

Vitocal 300-GWarmtepompen

1

2
3

4

5
6

De Vitocal 300-G 

is gecertificeerd 

volgens  het EHPA 

kwaliteitslabel voor 

warmtepompen  

en NF-PAC.

andere het resultaat van de absoluut hermeti-
sche afdichting en de dubbele trillingsdemping. 
Daarnaast garandeert de Compliant Scroll-
compressor een onovertroffen rendement en 
voorlooptemperaturen tot 65 °C. 

Buitengewoon milieuvriendelijk 
De Vitocal 300-G is volledig afgestemd op een 
milieuvriendelijke werking. Als werkvloeistof 
maakt hij gebruik van R 407 C, een CFK-vrij, 
onbrandbaar en biologisch afbreekbaar 
koelmiddel. 
 
Ook perfect voor grote vermogens  
Ook bij een grotere warmtebehoefte is de 
Vitocal 300-G de juiste oplossing. Hiervoor 
kunnen verschillende aparte warmtepompen 
met elkaar worden verbonden via de toe- 
en afvoer van de verwarming. Dit zorgt niet 
alleen voor het gewenste hoge verwarmings-
vermogen, maar ook de bedrijfszekerheid van 
de volledige installatie wordt op die manier 
verbeterd. De modulaire opbouw met aparte 
compressorkringen zorgt bovendien voor een 
bijzonder hoge efficiëntie in het deellast-
gebied en maakt gelijktijdige werking van 
verwarming en warmwaterbereiding mogelijk. 

RCD: Altijd net zoveel warmte als u nodig hebt
RCD staat voor Refrigerant Cycle Diagnostic 
System. Dit staat in voor de permanente 
controle van de koelkring en het beschikbaar 
gestelde vermogen van de Vitocal 300-G. 
Daardoor zorgt het voor een optimale efficiëntie 
in elk werkpunt, en de energiebalancering is 
reeds geïntegreerd.

Modulaire oplossing voor hogere warmte-
behoefte
Met zes beschikbare vermogenstrappen 
in master- of slave-uitvoering zijn talloze 
combinaties mogelijk die precies zijn 
afgestemd op de warmtebehoefte. Deze grote 
variatiemogelijkheden en de behoeftegerichte 
configuratie optimaliseren de looptijden en 
garanderen een zuinige werking. De regeling 
van de slavemodule gebeurt door de master-
module.  Door verschillende vermogens-
trappen te combineren, kan de gebruiker 
het milieuvriendelijke verwarmingssysteem 
met verschillende modules zo efficiënt 
mogelijk aanpassen aan zijn warmtebehoefte 
– bijvoorbeeld in een appartementsgebouw. 
En als u wilt, kan het hele systeem worden 
uitgerust met hoogefficiënte gelijkstroom-
pompen (energielabel A).



De voordelen op een rij
 
   Verwarmingsvermogen grond/water-warmtepomp

eentraps: 6,2 tot 17,6 kW, tweetraps: 12,4 tot 35,2 kW
   Verwarmingsvermogen water/water-warmtepomp

eentraps: 8,0 tot 21,6 kW, tweetraps: 16,0 tot 43,2 kW
   Hoge winstfactor: COP-waarde volgens EN 14511 tot 4,7 (grondwater 0 °C/ 

water 35 °C) 
(COP = Coefficient of Performance = vermogenscoëfficiënt of winstfactor)*

   Monovalente werking voor verwarming en sanitair waterverwarming
   Stille werking door volledig ingekapselde Compliant Scroll-compressor en 

geluiddemping
   Met vertrektemperatuur van 65 °C geschikt voor radiatoren- en vloerverwarming
   Menugestuurde warmtepompregeling voor weersafhankelijke verwarming en 

‘natural cooling’ of ‘active cooling’
   Vitocal 300-G: met ingebouwde primaire pomp, CV-pomp en veiligheidsgroep 

(bij type BWC en WWC)
   Tijdelijke inbouw van een elektrische bijverwarming mogelijk, bv. voor droging 

van een ondervloer 

*  COP geeft de verhouding weer tussen de opgewekte “warmte energie” en de 
hoeveelheid “elektrische energie” 

Geoptimaliseerde regeling en daardoor lagere verbruikskosten: 

de Vitocal 300-G is uitgerust met een elektronische 

expansieklep die voor een buitengewoon hoog vermogens-

coëfficiënt zorgt. 

Tweetraps warmtepomp Vitocal 300-G (master/slave) –  

voor de hydraulische koppeling van de warmtepompmodules  

onderling is een buizenset met armaturen en afsluitkranen 

beschikbaar. De regeltechnische verbinding wordt tot stand 

gebracht via stekkerklare bekabeling.



Technische gegevens Vitocal 300-G

9449 842  B/FL 09/2009
Wijzigingen voorbehouden.

Uw verwarmingsspecialist:

Vitocal 300-G
Grond/water-warmtepomp

Type
BW/BWC 

106
BW/BWC 

108
BW/BWC 

110
BW/BWC 

112
BW/BWC 

114
BW/BWC 

117

Vermogensgegevens 
(volgens EN 14511, B0/W35 °C, spreiding 5 K)
Nominaal vermogen
Koelvermogen
Elektrisch verbruik
Winstfactor ! (COP) bij verwarming

kW
kW
kW

6,2 
4,9 

1,38
4,5

8,4 
6,6 

1,82
4,6

10,2 
8,1 

2,23
4,6

12,1
9,6

2,57
4,7

15,1
11,9
3,27

4,6

17,6
13,8
3,99

4,4

Totale afmetingen
Lengte x Breedte x Hoogte mm 720 x 600 x 1 065

Totaal gewicht kg 138 143 152 158 165 168

Vitocal 300-G
Water/water-warmtepomp

Type
WW/WWC 

106
WW/WWC 

108
WW/WWC 

110
WW/WWC 

112
WW/WWC 

114
WW/WWC

117

Vermogensgegevens 
(volgens EN 14511, W10/W35 °C, spreiding 5 K)
Nominaal vermogen
Koelvermogen
Elektrisch verbruik
Winstfactor ! (COP) bij verwarming

kW
kW
kW

8,0 
6,7 
1,4
5,5

11,0 
9,2 
2,0
5,5

13,6 
11,6 
2,3
5,7

15,8
13,3

2,8
5,5

19,8
16,6
3,3
5,7

21,6
17,9
4,3
5,1

Totale afmetingen
Lengte x Breedte x Hoogte mm 720 x 600 x 1 065

Totaal gewicht kg 138 143 152 158 165 168

Vitocal 300-G als 2e trap (slave) Type BWS 106 BWS 108 BWS 110 BWS 112 BWS 114 BWS 117

Vermogensgegevens 
(volgens EN 14511, B0/W35 °C, spreiding 5 K)
Nominaal vermogen
Koelvermogen
Elektrisch verbruik
Winstfactor ! (COP) bij verwarming

kW
kW
kW

6,2 
4,9 

1,38
4,5

8,4 
6,6 

1,82
4,6

10,2 
8,1 

2,23
4,6

12,1
9,6

2,57
4,7

15,1
11,9
3,27

4,6

17,6
13,8
3,99

4,4

Totale afmetingen
Lengte x Breedte x Hoogte mm 720 x 600 x 1 065

Totaal gewicht kg 134 139 148 154 161 164

Vitocal 300-G
2e trap (slave)

Vitocal 300-G
Master

Viessmann België bvba
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tel.:  0800/999 40
info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann Nederland B.V.
Lisbaan 8 
2908 LN Capelle a/d Ijssel 
Postbus 322 
2900 AH Capelle a/d Ijssel 
Tel.:  010-458 44 44 
Fax: 010-458 70 72 
E-mail : info@viessmann.nl 
www.viessmann.nl



Bijlage G. Windmolen



SW
IFT

 Rooftop
 W

ind
 

Energy System
™



  W
e are Renew

able D
evices and

 this is our flagship
 p

rod
uct, 

the SW
IFT Rooftop

 W
ind

 Energy System
™

.  W
e are a m

ulti-

d
iscip

linary team
 of engineers and

 d
esigners, w

ho are p
assionate 

about p
rovid

ing safe, clean energy for everyone.  The SW
IFT™

 

system
 is the w

orld
’s first rooftop

 w
ind

 turbine w
ith uniq

ue, 

p
atented

 technologies for unp
reced

ented
 safe, effi

cient and
 

near silent op
eration.  W

ith installations w
orld

w
id

e, this d
esign 

icon has been q
uietly generating clean energy for hom

eow
ners, 

com
m

unity group
s and

 com
m

ercial custom
ers, for over four 

years.  W
hen correctly sited

, the SW
IFT Rooftop

 W
ind

 Energy 

System
™

 w
ill d

rastically cut carbon em
issions, red

uce electricity 

bills and
 generally m

ake the w
orld

 a m
ore beautiful p

lace!!

C
lean, renew

ab
le energy – accessib

le fo
r all...





System
 O

v
erv

iew
 

The SW
IFT Rooftop

 W
ind

 Energy 

System
™

 is installed
 as a com

p
lete 

w
orking system

, w
hich includ

es the 

SW
IFT™

 turbine, m
ounting structure 

and
 brackets, all electronic controls 

and
 w

iring connections.  The system
 

w
orks by q

uietly and
 effi

ciently 

cap
turing energy from

 the w
ind

 and
 

by m
eans of a uniq

ue rotor d
esign 

and
 control seq

uence, this is 

converted
 into usable electricity. 

W
hen consid

ering installing a SW
IFT™

, 

it is essential to d
eterm

ine w
hether 

a site is suitable, both in term
s of the 

local w
ind

 resource and
 the structural 

integrity of the p
rop

osed
 build

ing.  

W
hilst w

e all w
ant to d

o our bit for 

the environm
ent, these factors m

ust 

be consid
ered

 very carefully 

beforehand
.  A

 SW
IFT™

 system
 is sim

p
ly 

installed
 w

ithin a few
 hours and

 savings 

begin im
m

ed
iately.  

U
niv

ersal A
p

p
licatio

n

There are various w
ays a SW

IFT Rooftop
 W

ind
 Energy System

™
 can 

be installed
.  It can either be grid

 connected
, w

hereby electricity is 

p
referentially d

raw
n from

 the SW
IFT™

 and
 anything req

uired
 in ad

d
ition 

to that is top
p

ed
 up

 by an electricity sup
p

lier.  A
lternatively it can be 

linked
 d

irectly to a hot w
ater heating system

 or installed
 w

ith a battery 

bank for off
-‐grid

 situations.  The SW
IFT™

 can be ad
ap

ted
 for a m

ultitud
e of 

ap
p

lications, m
aking it the m

ost versatile rooftop
 w

ind
 system

 available.

Safety 

O
f p

aram
ount im

p
ortance for a rooftop

 w
ind

 

turbine, the SW
IFT™

 m
eets and

 exceed
s all 

U
K and

 Europ
ean safety stand

ard
s for sm

all 

scale w
ind

 generators.  The system
 has been 

ind
ep

end
ently verified

 for structural, electrical 

and
 grid

 m
onitoring safety by a U

K G
overnm

ent 

agency.  The system
 is C

E m
arked

, EM
C

 certified
 

and
 has G

83 certification.

Perfo
rm

ance

A
 p

atented
 tw

in-vane p
rogressive m

echanical 

furling m
echanism

, coup
led

 w
ith a sop

histicated
 

electronic control system
 ensures the SW

IFT™
 

off
ers incred

ible p
erform

ance for a turbine of 

its size.  The op
tim

um
 am

ount of p
ow

er can 

be taken from
 the turbine und

er all w
ind

 and
 

load
ing cond

itions and
 a correctly sited

 turbine 

can typ
ically p

rovid
e a third

 of an average 

household
’s energy req

uirem
ents.



A
esthetics

The SW
IFT™

 has becom
e a d

esign icon in its ow
n right.  O

ur technical team
 

w
ork in close p

artnership
 w

ith our creative d
esigners, to ensure the SW

IFT 

rem
ains not only the best p

erform
ing, but also the m

ost beautiful turbine in 

its class.  Further, the SW
IFT™

 has been d
esigned

 w
ith p

lanning legislation in 

m
ind

.  W
e have w

orked
 w

ith p
lanning authorities across the w

orld
 to ensure  

that the system
 ad

heres to the strictest of p
lanning req

uirem
ents.

A
co

ustics

C
ritical for d

om
estic installations - the SW

IFT Rooftop
 W

ind
 Energy System

™
  is the 

q
uietest w

ind
 system

 currently available.  O
ur p

atented
 acoustic sup

p
ression aerod

ynam
ics, 

notably the ring d
iff

user, rem
ove noisy, turbulent air currents at the blad

e tip
s.  In ad

d
ition 

the d
irect d

riven generator contains no gear box, w
hich m

eans there is no m
echanical noise.   

The SW
IFT™

  alw
ays op

erates below
 background

 noise, thereby m
aking it virtually inaud

ible.

H
arm

 N
eutral

O
f huge im

p
ortance to all of us at Renew

able D
evices; our SW

IFT Rooftop
 

W
ind

 Energy System
™

 is of an environm
entally sustainable “harm

 neutral” 

d
esign, w

hich allow
s the SW

IFT™
 to becom

e carbon and
 energy p

ositive 

w
ithin four years, w

hen sited
 correctly (q

uantified
 by ind

ep
end

ent stud
ies).  

V
ib

ratio
ns

Sp
ecifically d

evelop
ed

 d
am

p
ening system

s in the m
ounting brackets p

revent 

the transm
ission of oscillations from

 turbine to build
ing, by absorbing a w

id
e 

range of vibration freq
uencies.  The SW

IFT™
 can therefore be installed

 on a 

m
ultitud

e of build
ing d

esigns, from
 trad

itional solid
 m

asonry build
s to tim

ber 

fram
e constructions.  Flat roof installations are eq

ually p
ossible.



C
o

nsum
er Benefits

The SW
IFT™

 p
rovid

es an attractive solution in 

the increasingly unstable energy m
arket and

 gives 

the consum
er the satisfaction that their energy 

is help
ing to safeguard

 the environm
ent for 

future generations.  In ad
d

ition, the SW
IFT™

 can 

substantially red
uce energy bills by d

irectly off
-‐

setting grid
 electricity and

 as the system
 can p

ay 

for itself in as little as six years; free electricity 

is p
rovid

ed
 thereafter.  G

rant assistance (from
 

the Low
 C

arbon Build
ings Program

 and
 SC

H
RI, 

both in the U
K) red

uces the  cost yet further.   

Each unit of electricity generated
 from

 a 

SW
IFT™

 Rooftop
 W

ind
 Energy System

 

d
isp

laces one unit generated
 from

 fossil fuels, 

w
ith the ad

d
ed

 benefit that the electricity is 

consum
ed

 on-‐site, thus negating losses from
 

transm
ission. This am

ounts to a d
isp

lacem
ent 

of ap
p

roxim
ately 1.4 tonnes of C

O
2  p

er year 

– a significant environm
ental contribution.

The SW
IFT™

 is the first sp
ecifically rooftop

 

m
ountable w

ind
 turbine.  Renew

able D
evices 

are the p
ioneers of such energy system

s, w
hich 

ensures w
e are best p

laced
 to und

erstand
 the 

fund
am

entals w
hen it com

es to integrating w
ind

 

into the built environm
ent.

Turbine 
U

p
w

ind
 horizontal axis

Rated
 p

ow
er outp

ut
1.5 kW

 *

A
nnual p

ow
er sup

p
lied

U
p

 to 2000 kW
h **

C
O

2  d
isp

lacem
ent/annum

1.4 tonnes ***

Prod
uct life

20 years

G
enerator

Brushless PM
G

Rotor
2.1 m

 m
ould

ed
 carbon fibre

M
ast

Besp
oke alum

inium
 (to BS1387, ISO

65)

M
ounting system

C
ustom

 d
esigned

 brackets

C
ut in Sp

eed
2.3 m

/s

A
coustic em

issions
< 35bB (A

) (across all w
ind

 sp
eed

s)

EM
I (electrom

agnet em
issions)

C
E certified

 (BS EN
 6100)

G
rid

 C
onnection

G
83 certified

Safety, electrical and
 reliability -‐ 

stand
ard

s (ind
ep

end
ently verified

)

BS EN
 61400-‐2, BS 7671 &

 BS 5760-‐7

*     Rated
 w

ind
 sp

eed
:  12.5m

/s

**   D
ep

end
ant on siting of turbine

*** Substituting end
-‐user electricity w

ith a single 1.5kW
 rooftop

 turbine at 30%
 utilization by C

ED
RL 

        RETScreen®
 International.

Renew
able D

evices Sw
ift Turbines Ltd

SA
C

  Bush Estate  Ed
inburgh  EH

26 0PH
  U

K
Tel: +44 (0) 131 535 3301  Fax: +44 (0) 131 535 3303
info@

renew
abled

evices.com
  w

w
w

.renew
abled

evices.com

Turb
ine Sp

ecificatio
n

100% recycled paper



Bijlage H. Vergelijking batterijen



Type accu 
Energie 
dichtheid 
(W

h/kg) 
Cycli 

Oplaadtijd 
0-100% in 
uren 

Efficiency 
(%) 

Zelfont-
ladings-
percentage 

Kosten 
(!/W

h) 
Opmerkingen 

Lood-zuur 
30-40 

100-
300 

6-8 
65 

Laag(5-10% 
per maand) 

0.10-
0.30 

Lage kosten,lage energiedichtheid, slecht 
recyclebaar 

Nickel- 
Cadmium 

50-60 
>1000 

14-16 
65 

Erg hoog 
(30% per 
maand) 

0.50-
1.50 

Hoge kosten, lage energiedichtheid, lange 
levenscyclus, grote verwijderingproblemen 

Nickel- 
M

etalHydride 
80 

>500 
14-16 

65 
Erg hoog 
(30% per 
maand) 

1.00-
3.00 

Zeer hoge kosten, slecht oplaadbaar, grote 
cellen moeilijk te verzegelen en gevaarlijk 
H2 gas in de grotere cellen. 

Nickel Zinc 
60 

>500 
5 

65 
Hoog (±20% 
per maand) 

0.50-
0.60 

Gemiddeld tot hoge kosten, gemiddelde 
energiedichtheid en herbergt + 2% lood per 
kg. 

Lithium-ion 
120 

>500-
1000 

5 
>98.8 

Zeer laag(1-
2% per 
maand) 

0.90 
Hoge kosten, hoge energiedichtheid,lange 
levenscyclus, hoog oplaadrendement, 
economisch en milieuvriendelijk 

Silicone 
powerbattery 

45-52 
*>500 

2-3 
85 

Zeer laag (1-
2% per 
maand) 

0.30- 
0.35 

Lage tot gemiddelde kosten, gemiddelde 
energiedichtheid, zeer korte oplaadtijd en 
milieuvriendelijk 



 



Bijlage I. Verwarmingsinstallatie



BROCHURE ! 2012-2013.BE

MINI CANAL MINI CANAL 
DBE



ALU GELAKT graniet grijs (028)EIK gevernist

MINI CANAL
Minimale inbouwdiepte

Voor grote vensteroppervlakken in woonruimtes 
en wintertuinen, maar ook voor etalages en kan-
toren. Met een hoogte vanaf 9 centimeter is Mini 
Canal zelfs geschikt voor etages en zwevende 
vloeren. Verborgen onder het rooster zit een su-
persnel Low-H2O element. Het volledige binnen-
werk is “onzichtbaar” donkergrijs gelakt. Het eni-
ge wat nog opvalt is het begaanbare afdekrooster, 
dat perfect aan het interieur kan aangepast wor-
den.

 · Hoogte vanaf 9 cm
 · Kant en klaar geleverd
 · Diverse roosters voor elk interieur
 · Gelijkmatige comforttemperatuur.
 · Low-H2O technologie met supergeleidende 
en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager 
energieverbruik en een maximale warmte-
afgifte.

 · !" jaar garantie op de warmtewisselaar.

Vloerverwarming mét Low-H2O 
30% zuiniger ! Zie pagina 28.
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Watt/m beribd (LB)

PRODUCTOVERZICHT

MINI CANAL � OVERZICHT Inbouwopening: hoogte H + 1 cm,
lengte L en breedte B + 0.5 cm! 

L

LB = L - !" cm
Rekenvoorbeeld:
Afgifte van Mini Canal H#$ - B!$ - L%&"

!"# Watt x  = $!%& Watt(%'(-)()
$((

Dubbelzijdige aansluiting!

Watt/m beribd (LB)

Watt/m beribd (LB)

(Watt/meter beribd (LB) bij #!/&!/%()

BESTELCODE
MET INLEGRAAM !L"PROFIEL#

code hoogte lengte breedte rooster
MICL . ""& ##" #$ . /XXX

roostercode invullen

MET OPLEGRAAM !Z"PROFIEL#
code hoogte lengte breedte rooster

MICZ . ""& ##" #$ . /XXX
roostercode invullen

LEVERING
Volledig voorgemonteerde, donkergrijs gelakte 
Mini Canal met:
 - Low-H2O warmtewisselaar
 - rooster en gemonteerd inleg- of oplegraam
 - verankeringen
 - ontluchter(s) 1/8” en aftapstop(pen) 1/2”

INSTALLATIE
Mini Canal wordt kant-en-klaar voorgemon-
teerd geleverd. Voor plaatsing op de ruwe on-
dervloer, in zwevende vloeren of in een vooraf 
voorziene opening in de welfsels, zelfs op de 
verdiepingen. Model met oplegraam is voor-
zien voor plaatsing op de afgewerkte vloer. 
Indien dit niet mogelijk is, kan het oplegraam 
gedemonteerd worden en later teruggeplaatst. 
Het oplegraam laat toe de voeg tussen de vloer 
en de put te bedekken.
Plaatsing
 - Waterpas op afgewerkte vloerhoogte 
positioneren door middel van de 
verankeringsijzers of de optionele 
hoogteregelingen.

 - De leidingen doorvoeren en de 
doorvoeropeningen afdichten.

 - Eventueel een extra buis voorzien voor de 
afstandsbediende thermostaatkop.

 - Installatie op druk testen.
 - Vloer verder afwerken.

Mini Canal is ook beschikbaar met 
een oplegraam. Het oplegraam 
maakt een onberispelijke afwerking 
mogelijk bij renovaties of houten 
vloeren.

120   |   jaga Low-H2O EnergySavers



Mini-put
uit sendzimir verzinkte en donker-
grijs gelakte staalplaat van 1 mm 

dikte, met aansluitopeningen aan 
beide zijden en op de kop.

Rooster
diverse uitvoeringen en kleuren in geanodi-
seerd aluminium, verschillende houtsoorten 
en roestvrij staal.

Inlegraam (MICL)
in geanodiseerd aluminium,
kleur aangepast aan het rooster.

Oplegraam (MICZ)
in geanodiseerd alumi-
nium, kleur aangepast aan 
het rooster.

Ontluchter

Afdichtstoppen voor de 
aansluitopeningen, uit 

zwart kunststof.

Low-H%O Warmtewisselaar
uit koper en aluminium, “onzicht-

baar” gemaakt door een donker-
grijze laklaag RAL 7024.

Verankeringen
aantal volgens lengte.

Consoles
uit elektrolytisch ver-
zinkte en donkergrijs 

gelakte staalplaat van 
1 mm dikte.

Afdekstrip
in zwart rubber (optie).

Maakt de onderzijde van het 
inlegraam onzichtbaar

en verhindert contactgeluiden.

Eenvoudige hoogteregeling met stelschroeven 
en winkelhaken voor ongelijke vloeren. (Optie)

SAMENSTELLING  � MINI CANAL

Voldoende ruimte voor 
gordijnen voorzien

WERKINGSPRINCIPE GELIJKMATIGE 
COMFORTTEMPERATUUR
De neerwaartse koude luchtstroming bij glas-
wanden zorgt vaak voor een onbehaaglijk com-
fortgevoel. Mini Canal zorgt voor een warme-
luchtgordijn: de koude luchtlaag van het raam 
en deze tegen de vloer worden aangezogen, 
opgewarmd en vermengd met de warmere bo-
venlucht, waardoor een evenwichtige en gelijk-
matige comforttemperatuur wordt bereikt.
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AANSLUITSETS
Hoogte "& en ## Hoogte #$ en #&
Thermostaatkop binnen de put Thermostaatkop binnen de put

Thermostaatkop op afstand Thermostaatkop op afstand

set
!" CODE %'PIJP (

COMC.JH2.JB.2... $&,#"

COMC.JH2.RD.2... ##),*"

code klemkoppeling invullen
Koper 14/1 ##$
Koper 15/1 ##*
Koper 16/1 ##)

VPE/ALU 16/2 !#)

set
!# CODE %'PIJP (

COMC.JV2.JB.2... $+,%*

COMC.JV2.RD.2... ##),*"

code klemkoppeling invullen
Koper 14/1 ##$
Koper 15/1 ##*
Koper 16/1 ##)

VPE/ALU 16/2 !#)

Andere thermostaatkoppen en klemkoppelingen
Zie hoofdstuk “Aansluitsets & Ventielen” voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

LUCHTVERVERSING
Gemonteerd mondstuk voor 
ventilatiekanaal

CODE $
/V" ! mondstuk ø "# mm %&,&&
/V# $ mondstukken ø "# mm '&,&&

/V# of /V% toevoegen aan de code van Mini 
Canal. Voorbeeld: MICL. ##% !!# !& /XXX /V!

Andere systemen
Luchtverversing systeem 2 :

luchtaanvoercollector 
aan binnenzijde van 
de put

Luchtverversing systeem 3 :
luchtaanvoercollector 
aan buitenzijde van 
de put

Luchtverversing systeem 4 :
luchtaanvoercollector 
aan kopse zijde van 
de put

MINI CANAL � INSTALLATIE & AANSLUITING
AANSLUITING
Aansluitmogelijkheden
De warmtewisselaar kan op verschillende ma-
nieren aangesloten worden.
 - met centrale bedieningscollector. Tempe-
ratuurregeling via kamerthermostaat (geen 
ventiel in de put).

 - met handbediend ventiel in de put.
 - met thermostaatventiel in de put: hierbij 
kan best een afstandsbediende kop buiten 
de put geplaatst worden. De bediening is 
eenvoudiger en de thermostaat kan exacter 
de ruimtetemperatuur meten.

Maximale afstand voor aansluiting
Enkelzijdige aansluiting, hoogte 09 en 11.

max. !" cm

Enkelzijdige aansluiting, hoogte 14 en 19.

max. !" cm

Dubbelzijdige aansluiting. 
Breedte 14 en Hoogte 09 en 11.

Y X X + Y = max. !" cm 

Voor meer info zie:
www.theradiatorfactory.com
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HOOGTEREGELING
Eenvoudige 
uitregeling 
in de hoogte 
op ongelijke 
ondervloeren.

!."

CODE $/set
'(%#.#! regelbereik # - &.) cm (,'!
'(%#.#& regelbereik &.) - !* cm "",)&

Geadviseerd aantal voor lengte:

1 set = 
110 cm 2 sets
130 > 190 cm 3 sets
210 cm 4 sets
230 > 310 cm 5 sets
330 + 370 cm 7 sets
410 cm 8 sets
450 + 490 cm 10 sets

De optie hoogteregeling is altijd voorzien van 
hoogtestelschroeven, zodat de put ook vlak te-
gen het raam geplaatst kan worden.

BODEMISOLATIE 
Uit donkergrijs poly-
ethyleenschuim, dikte 
5 mm.
Ook om geluidsover-
dracht tegen te gaan 
bij gebruik op verdie-
pingen, bij plaatsing 
in een uitsparing in 

de welfsels. (niet los verkrijgbaar!)

B

code lengte breedte
BESTELCODE ,)&% . """ ##" "#$

L B &"% &"* &#' &)% &%#
""& %,"( !#,!# !#,(# !!,## !!,))
")& !#,*) !#,() !!,$# !!,') !$,*#
"(& !#,"# !!,$# !!,"# !$,&) !*,!#
"!& !!,*# !!,'# !$,&# !*,!) !*,%#
"+& !!,') !$,$) !*,#) !*,") !&,'#
#"& !$,*# !$,') !*,() !&,(# !),)#
#)& !$,') !*,*# !&,$) !),$) !(,$)
#(& !*,$) !*,") !&,%# !),%) !',#)
#!& !*,') !&,*) !),)) !(,() !',")
#+& !&,$# !&,%# !(,!# !',*) !",(#
)"& !&,'# !),&# !(,') !",#) !%,&#
))& !),!) !),%) !',*) !",') $#,$#
)!& !(,!) !',## !",(# $#,!) $!,"#
%"& !',!# !",#) !%,"# $!,)) $*,*)
%(& !",#) !%,!) $!,#) $$,%) $&,%)
%+& !%,#) $#,$# $$,$) $&,&# $(,)#

AFDEKPLAAT
Vezelplaat dikte 
22 mm. Beschermt de 
put tegen vervuiling 
en beschadigingen tij-
dens de bouwwerken.

B
code lengte breedte

BESTELCODE ,)&# . """ ##" #$
L B "% "* #' )% %#

""& !*,"# !&,() !(,$) !',%# !%,))
")& !&,$) !),$) !',!) !%,!) $!,!#
"(& !&,') !),%# !",!) $#,*) $$,()
"!& !),$) !(,)) !%,!# $!,(# $&,!)
"+& !),') !',!) $#,## $$,") $),'#
#"& !(,$# !',") $#,%) $&,#) $',*#
#)& !(,'# !",)# $!,%# $),*# $",")
#(& !',!) !%,!) $$,"# $(,)) *#,*)
#!& !','# !%,') $*,') $',') *!,%#
#+& !",$# $#,&# $&,'# $%,## **,&)
)"& !",() $!,#) $),(# *#,$) *),##
))& !%,!) $!,'# $(,)) *!,)# *(,)#
)!& $#,!) $$,%) $",&# **,%) *%,(#
%"& $!,!# $&,$# *#,*# *(,&# &$,()
%(& $$,#) $),)) *$,!) *",%# &),')
%+& $*,#) $(,"# *&,#) &!,*) &","#

AFDEKSTRIP
Voor aluminium en 
houten roosters (niet 
voor roestvrij staal). 
Zwarte zelfklevende 
rubberen strip, dikte 
1 mm. Maakt de 
onderzijde van het 

inlegraam onzichtbaar en verhindert contact-
geluiden. Aantal benodigde rollen bestellen 
volgens omtrek van het inlegraam: (B + L) x 2.

CODE $
'(%#.#$ Rol ( meter "+,#&

AFWIJKENDE HOOGTE, 
BREEDTE OF LENGTE
Contacteer Jaga.

!"ZIJDIGE ISOLATIE 
Uit donkergrijs 
polyethyleen-
schuim, dikte 5 mm 
(niet los verkrijgbaar!)

B

H

code hoogte lengte breedte
BESTELCODE ,)&! . ""& ##" "#$

H L B &"% &"* &#' &)% &%#
&&+ ""& $(,') $',#) $',)# $",## $",&)

")& $",!# $",*) $",%) $%,)# *#,#)
"(& $%,&# $%,') *#,*) *!,#) *!,'#
"!& *#,'# *!,#) *!,") *$,(# **,*#
"+& *$,## *$,&) **,*# *&,!) *&,%)
#"& **,*) **,"# *&,'# *),(# *(,)#
#)& *&,() *),!) *(,!) *',!) *",!)
#(& *),%) *(,)# *',(# *",'# *%,')
#!& *',$) *',") *%,#) &#,$) &!,&#
#+& *",(# *%,$# &#,)# &!,') &*,##
)"& *%,") &#,)) &!,%# &*,*# &&,()
))& &!,$# &!,%# &*,*) &&,") &(,$#
)!& &*,") &&,() &(,$) &',") &%,&)
%"& &(,&) &',*) &%,!) )#,%) )$,'#
%(& &%,#) )#,#) )$,## )&,## )),%#
%+& )!,'# )$,') )&,%# )',!# )%,!)

&"" ""& $',#) $',$) $','# $",$) $",()
")& $",*) $",(# $%,$# $%,"# *#,*#
"(& $%,') *#,## *#,'# *!,&# *$,##
"!& *!,#) *!,&# *$,!) *$,%) **,()
"+& *$,&) *$,"# **,() *&,)# *),*#
#"& **,"# *&,$# *),!) *(,!# *(,%)
#)& *),!) *),)) *(,(# *','# *",()
#(& *(,)# *',## *",!# *%,$) &#,*#
#!& *',") *",*) *%,(# &#,"# &!,%#
#+& *%,$# *%,') &!,!# &$,&# &*,))
)"& &#,)) &!,!) &$,)) &&,## &),$#
))& &!,%# &$,)) &&,#) &),)) &(,%#
)!& &&,() &),*# &',## &",'# )#,$#
%"& &',*) &",!# )#,## )!,") )*,))
%(& )#,#) )#,%# )$,%) )&,%) )(,"#
%+& )$,') )*,'# )),%# )",!) (#,!)

&"% ""& $',*) --- $",!) $",)) $%,#)
")& $","# --- $%,'# *#,$# *#,"#
"(& *#,$# --- *!,$# *!,"# *$,)#
"!& *!,() --- *$,"# **,&) *&,$)
"+& **,## --- *&,*) *),!# *),%)
#"& *&,&) --- *),%# *(,') *','#
#)& *),%# --- *',&) *",*) *%,&)
#(& *',$) --- *%,## &#,## &!,!)
#!& *",'# --- &#,)) &!,(# &$,%#
#+& &#,!# --- &$,!) &*,$) &&,))
)"& &!,)) --- &*,() &&,%# &(,*#
))& &$,%) --- &),$# &(,)) &",##
)!& &),"# --- &",*) &%,"# )!,&)
%"& &",(# --- )!,&) )*,#) )&,%#
%(& )!,&) --- )&,)) )(,*) )",&#
%+& )&,$) --- )',() )%,)) (!,")

&"+ ""& --- --- $",() $%,$# $%,()
")& --- --- *#,*# *#,%) *!,)#
"(& --- --- *$,## *$,'# **,*#
"!& --- --- **,() *&,&) *),!)
"+& --- --- *),*# *(,$# *',##
#"& --- --- *(,%) *',%) *","#
#)& --- --- *",() *%,'# &#,()
#(& --- --- &#,*# &!,&) &$,&)
#!& --- --- &!,%# &*,$# &&,*#
#+& --- --- &*,)) &&,%) &(,!#
)"& --- --- &),$# &(,'# &',%)
))& --- --- &(,%# &",&) &%,"#
)!& --- --- )#,$# )!,%) )*,)#
%"& --- --- )*,)) )),&) )',!)
%(& --- --- )(,"# )",%) (#,"#
%+& --- --- (#,!) ($,&) (&,&)

OPTIES � MINI CANAL
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MINI CANAL � H009
MICL.""& LLL BB/XXX

Watt 
!(/'(

Watt 
((/%(

DMN
DON 
DBN RMN

RON
RBN

DMV
DOV
DBV RMV

ROV
RBV

RNA
DNA

DBL 
DDB 
DBR

RBL 
RDB
RBR SNA

SBL 
SDB 
SBR ANA RSS SNC/XXX DNC/XXX

L B #$
""& !)$ '( )(%,*& #+),'& )&%,+& )*%,'& )"*,#& ))(,!& )(),*& )'&,'& )'&,'& #+&,+& )&&,&& )!#,)& ')#,#& )&#,'& )*',"&
")& !%# %) %"&,'& ))*,"& )(",(& %%(,*& )'!,)& )**,&& %&+,%& %"!,(& %"!,(& ))(,&& )%(,!& %)",#& !)*,+& )%*,*& %%!,'&
"(& $$% !!& %((,'& )!#,&& )*!,)& %+',)& %&(,'& %#+,%& %(%,#& %'),(& %'),(& )'*,"& )*&,(& %!+,(& *)(,&& )*%,%& %+*,%&
"!& $(' !** ("(,!& %#&,!& %)*,#& ('",*& %(*,+& %*(,+& ("%,&& (#%,!& (#%,!& %"',(& %)&,'& (%#,!& +%(,+& %)%,*& ('%,"&
"+& *#& !)$ ('&,!& %(%,(& %!%,"& '"#,%& %+!,#& (#!,'& ((*,+& (!&,*& (!&,*& %%+,+& %'(,'& (+&,!& "&%#,"& %!&,)& '"(,&&
#"& *&$ !'! '"(,*& %+*,%& (#&,&& '!#,+& (%(,'& (!+,"& '"),*& '#!,&& '#!,&& %+),"& ("&,(& '%+,"& ""%*,"& ("(,*& '!(,+&
#)& *"! !%# ''&,(& ()",*& (((,(& !#),&& (*),(& '#&,#& '(*,)& '!#,!& '!#,!& (#',"& (%(,"& '+!,&& "#%),*& ((&,+& !#',#&
#(& &!% $#% !&',"& ('',"& (+#,&& !!%,"& '##,%& ''#,)& !&),!& !"+,%& !"+,%& ((+,+& (*&,!& !%(,!& ")%&,%& (*',+& !!!,'&
#!& &)' $$" !(&,(& (++,)& '#!,#& *#),+& ''&,"& !&),#& !%!,+& !'%,*& !'%,*& (+#,(& '"%,+& !+),%& "%)(,*& '#",!& *#!,*&
#+& &%) $&' *"",+& '%+,(& '!+,%& *+&,*& !"%,*& !'","& *&+,"& *#!,)& *#!,)& '%#,"& ''',#& *(*,&& "(%*,"& '!),(& *+%,+&
)"& )** $(( *(',*& '*),"& !"(,"& +%",#& !(#,+& *&#,%& *(),*& *!),#& *!),#& '!(,)& !&","& +&(,+& "'%%,"& !&*,*& +%(,(&
))& )'! $") +&#,#& !"!,)& !(",)& ++#,"& !+",'& *%%,)& *++,"& +"+,*& +"+,*& !&+,&& !)',%& +(%,(& "!%&,%& !%%,!& ++',!&
)!& (&' *$* "&&),*& !+',%& *)%,'& ""&%,'& *!+,*& +)*,+& "&&&,)& "&#),(& "&#),(& !*!,#& *"!,*& "&'#,%& "+%%,&& *#!,"& ""&+,*&
%"& '$* *(! "")#,#& +&#,)& +%%,!& "#%),+& ++%,!& "&'&,#& ""#*,)& ""(%,&& ""(%,&& *+#,&& +#',&& ""+!,)& #"!%,%& +)',)& "#%+,'&
%(& "## *%% "#)#,)& +!+,+& "&#',)& ")(%,+& "&*",)& ""(),)& "##*,&& "#(',#& "#(',#& +'*,(& "&&(,+& ")&),'& #)!',%& "&"!,#& ")'",)&
%+& "') &*( ")#",!& "&%',+& "&+!,(& "%((,%& ""(!,%& "#)(,!& ")"!,#& ")%!,+& ")%!,+& "&)%,'& "&!(,)& ")++,(& #('*,&& "&*!,'& "%'#,)&

L B #%
""& !"# %# )(+,&& #+",*& )&(,&& )+(,%& )#&,+& )%",%& )(',%& )'),'& )'),'& #+!,"& )&+,"& )+#,"& '!",%& )"#,%& )+&,*&
")& $$) !!$ %"%,&& ))%,(& )(&,"& %(!,"& )'*,+& )+),#& %"",&& %"+,%& %"+,%& )%&,*& )(%,+& %(),#& !*),+& )(*,*& %(",!&
"(& $'! !*) %(!,!& )'(,*& )*),*& (&!,(& %&(,'& %)),'& %(%,#& %'%,&& %'%,&& )!),"& )*+,%& (&#,+& **(,&& )+),+& (&",#&
"!& *!( !)" (#),"& %"*,+& %)+,%& (!+,'& %'%,&& %+(,*& ("+,#& ()&,)& ()&,)& %#!,#& %%(,!& (!%,#& "&&!,*& %(&,!& (!#,%&
"+& *(# !"# ('!,%& %(&,+& %!),!& ')&,'& (&",)& ()',+& ('),&& (!(,(& (!(,(& %'&,&& %*&,*& '#%,!& ""&+,'& %*',%& '##,'&
#"& &#( $#$ '##,&& %+),"& ("*,%& '+",+& (%*,+& (**,)& '"!,"& ')&,+& ')&,+& (&),)& (#',)& '*(,%& "##",!& ()#,(& '*),"&
#)& &)! $$) '!',*& ()(,'& ('),)& !(),%& (+',!& ')+,*& '!",(& '*','& '*','& (%',!& (!",+& !%',"& "))),+& (!*,*& !%),!&
#(& &%( $&' !##,'& ('+,&& (++,"& *&(,*& ')(,%& '*#,)& !"',!& !)),"& !)),"& (*","& '&*,%& !+*,&& "%)',+& '"(,+& !+(,#&
#!& )&! $'# !'!,!& '&",!& ')%,#& *(!,(& '!),%& !#%,"& !'",)& !!+,&& !!+,&& '"%,*& '%%,%& *%+,"& "()+,%& '(#,)& *%',#&
#+& )"( $%$ *#!,'& '%+,%& '*%,#& +#%,#& !#',(& !*&,+& *#&,+& *)+,*& *)+,*& ''),(& '+(,"& +"(,&& "'(',+& !&),*& +"#,&&
)"& (*! *!) *!%,)& '*),!& !#",&& +!!,'& !'',#& *#%,%& *'!,&& **!,%& **!,%& '+*,'& !)#,!& +'!,*& "!'",&& !%",+& +'%,(&
))& ('( **' +#',%& !#),(& !'),#& "&)',(& *"",)& *!),#& +"*,!& +%&,%& +%&,%& !)+,(& !!(,'& "&#',&& "*!&,'& !*(,(& "&##,(&
)!& '(' *"* "&)#,)& *&%,*& *%+,)& ""((,*& +&),#& +!#,*& "&#),'& "&%*,&& "&%*,&& *##,!& *'),)& ""%),*& #&+",%& *!%,#& ""%&,"&
%"& ")( &$' ""'%,'& +"#,#& +'",'& ")&",%& "&#",%& "&+*,(& ""((,&& ""*",+& ""*",+& +)#,#& +!!,"& "#**,"& #))*,(& +*+,)& "#*%,"&
%(& %&' &'$ "#'*,*& ++",!& "&%',&& "%"+,&& """",'& ""+',#& "#(*,#& "#*!,+& "#*!,+& "&"),'& "&'),&& "%&%,%& #((!,'& "&!',)& ")++,+&
%+& !#*' )!' ")'#,"& "&'&,%& """+,(& "(#(,!& ""+&,+& "#*),&& ")(&,!& ")*#,+& ")*#,+& "&*%,#& "")!,+& "(&+,+& #!'(,*& ""(#,(& "(&(,&&

L B &'
""& $*' !!" )+!,%& )"+,'& ))',"& %%#,%& )'),#& )!+,!& )+#,#& %&&,'& %&&,'& )%&,'& )(*,%& %'#,(& !(),"& )'#,(& %)",&&
")& $%( !&" %(!,'& )'(,(& )*(,"& ("&,+& %"!,"& %)',!& %(",(& %'",%& %'",%& )+&,%& %"",%& ()%,'& *!*,*& %"',)& %+!,(&
"(& *)( !'" (&',%& )++,+& %##,'& ('*,"& %(+,'& %*#,)& %++,%& ("&,*& ("&,*& %#*,*& %(),&& (+(,"& ++),&& %(*,!& ((#,%&
"!& &!) $#' (!*,*& %(*,"& %*),*& '%*,!& (#(,!& ((",%& (!&,*& (*),!& (*),!& %+&,!& ("*,#& '!+,%& "")&,*& (#%,'& ')",&&
"+& &'& $*( '#*,(& %+),(& (##,)& !&',!& ('+,"& (+!,+& '"+,'& ')%,"& ')%,"& ()&,&& ('&,*& !%&,+& "#%(,+& ('!,+& '*',+&
#"& )*& $(( '**,%& ()+,"& (!&,+& !!(,&& '##,*& '(%,'& '!*,(& '+%,'& '+%,'& (!+,(& '"),(& *"#,!& ")!",#& '#",(& !(#,+&
#)& )%* $%( !%!,+& (*%,%& '"+,)& *%#,*& '!',"& !"&,+& !)!,"& !(%,!& !(%,!& '#*,'& ''',&& **%,%& "%+',#& '!%,'& *"*,!&
#(& ()$ *$) !+*,+& '#","& '(+,&& +&#,"& !#&,*& !(*,'& !*!,#& *&',)& *&',)& ''+,#& !&+,*& +%!,#& "'"#,'& !"+,#& *!(,+&
#!& '!! *)) *%+,&& '(',+& '+!,*& +'&,(& !'%,(& *&(,(& *)',)& *(!,&& *(!,&& !&*,*& !(#,!& "&&+,"& "!#*,&& !'#,*& +)#,#&
#+& ''! *") +"',"& !&+,!& !(),!& "&)(,*& *#(,)& *'+,)& +&#,(& +#%,'& +#%,'& !'(,%& *"#,'& "&**,"& "*'&,'& *#),(& "&&(,%&
)"& "*# &!& +'!,+& !%!,#& !+%,)& "&+(,+& *!&,+& +"*,&& +(),%& +!!,"& +!!,"& *&',+& *(!,)& ""(",!& "+!!,+& *'+,&& "&'),(&
))& ""% &&* "&#(,"& !+&,"& *%&,)& ""'",(& +#",+& +!",+& "&&+,!& "&)(,&& "&)(,&& *(),!& +&!,%& "##&,+& #"&&,(& +"+,*& ""#',+&
)!& !##" )#* ""%",%& *!!,+& +)%,"& "#+%,%& "&#(,'& "&*",*& ""#%,&& ""(#,%& ""(#,%& +%+,"& "&&+,)& ")'",&& #)%!,'& "&#),)& "#((,'&
%"& !!$( )($ "#*%,#& ++",+& "&(%,)& "%(),!& ""((,!& "#"*,&& "#'%,+& "#+',%& "#+',%& "&!&,+& "")!,!& "(#!,'& #'#","& ""(),#& "%"&,'&
%(& !$&) ($! ")+*,*& "&!*,&& ""%',%& "(*%,+& "#(!,*& ")#',#& ")!!,'& "%"#,"& "%"#,"& ""'%,!& "#)*,&& "''(,*& #*'','& "#(%,+& "()!,'&
%+& !*(* ("# "(&#,"& ""(#,*& "##!,)& "!&%,*& ")%*,(& "%#),"& "%!+,"& "("',*& "("',*& "#%!,#& ")#!,&& "!+#,+& )"&&,!& ")%(,(& "'(),%&

Mini Canal is ook beschikbaar in andere lengtes 
vanaf *+* cm, zie: www.theradiatorfactory.com

Afgifte bij %(°C. Prijzen in Euro excl. BTW.
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H009 � MINI CANAL
MICL.""& LLL BB/XXX

Watt 
!(/'(

Watt 
((/%(

DMN
DON 
DBN RMN

RON
RBN

DMV
DOV
DBV RMV

ROV
RBV

RNA
DNA

DBL 
DDB 
DBR

RBL 
RDB
RBR SNA

SBL 
SDB 
SBR ANA RSS SNC/XXX DNC/XXX

L B !$
""& *#' !)* %%),&& )(%,)& )!%,)& (&',!& %&&,'& %)#,"& %'+,*& %*","& %*","& )+&,!& %"(,"& ()+,+& +&),#& %"+,)& (##,)&
")& *") !%$ ("",(& %&',(& %)&,"& (*',+& %'",)& %+*,(& (%),)& ((','& ((','& %%+,(& %!*,(& '#',&& "&(',)& %*),'& '&(,%&
"(& &($ $*# ('*,)& %%',+& %!%,#& '((,%& ("&,)& ((),#& '&%,+& '#&,)& '#&,)& %+',!& ()&,"& !&&,)& ""+!,!& ()(,+& '!',!&
"!& )*" $(" '(#,"& ("%,(& (%(,(& !(",&& (*',%& ')(,#& '+),*& !"",)& !"",)& (!&,+& '&*,+& *&#,"& ")'',"& '"(,(& !!(,#&
"+& (!) *#' !&+,!& (((,*& (+&,%& *#&,)& ')',"& '+&,!& !(',#& !!(,*& !!(,*& '"*,+& ''",)& *!!,)& "(&*,%& ''*,*& *%!,)&
#"& (%$ *&) !*+,*& '"+,!& '(*,&& +"#,#& !&*,(& !'*,*& *%",)& *'#,+& *'#,+& '*+,(& !)',%& +!(,#& "'!),"& !%%,(& +%#,&&
#)& '(% *"& *'#,!& '!',#& !"*,)& ++',!& !!),'& *)+,!& +"+,"& +%#,+& +%#,+& !(#,!& *&%,"& "&'(,*& "*)&,'& *"),"& "&#+,(&
#(& "&( &$$ +##,!& !#&,&& !'(,'& "&'*,(& *#(,*& *+!,!& +*%,"& "&&+,+& "&&+,+& *&),#& *(+,&& ""%),(& "+!(,#& *'*,*& ""&%,"&
#!& %$* &(# +*",'& !'#,(& *"",+& "")+,"& *!',+& +(%,(& "&%!,+& "&!(,*& "&!(,*& *(#,)& +"#,*& "##&,#& #""*,!& +#),%& ""!!,'&
#+& !### &%% "&(!,'& *##,&& *!(,"& "##',!& +%(,&& "&#*,(& ""#*,*& ""(*,!& ""(*,!& +"*,!& +*),'& ")"),*& ##!+,#& ++%,+& "#'*,"&
)"& !#'( )*' ""#&,"& *'*,%& +#(,"& ")&",&& +++,*& "&*+,&& ""+',#& "##*,#& "##*,#& +!",!& "&%",&& ")+%,"& #%#',%& "&(),"& ")%(,"&
))& !!)& )'( ""+%,&& +#(,+& +*',%& ")*',!& "&'(,+& ""'&,+& "#!(,"& ")&+,#& ")&+,#& "&)(,+& ""&+,*& "%*(,!& #(*%,+& ""##,*& "%)),!&
)!& !*#' ()$ "))",(& "&)&,!& "&+*,'& "(%!,(& ""*!,*& "#+%,%& "%##,%& "%'&,!& "%'&,!& ""(%,#& "#)!,&& "'(*,%& #*+",'& "#(",(& "'&&,)&
%"& !&(! '$% "%+',#& ""'#,*& "#)*,&& "!)(,'& "))',+& "%((,"& "(+!,&& "')+,)& "')+,)& "#++,!& ")+",(& "*(*,(& )##(,(& "%&!,'& "!+%,"&
%(& !(!) "#) "')#,#& "#'',)& ")%*,!& "*+(,#& "%(!,%& "(*!,&& "!%#,+& "!*+,%& "!*+,%& "%"',(& "("!,)& #&)&,&& )()&,*& "()%,+& "+(+,)&
%+& !'(% ""$ "!(!,)& ")(*,!& "%%*,'& #&%),!& "('',*& "!&*,"& "*!!,*& "+#*,(& "+#*,(& "(##,)& "')#,"& #"+&,(& )*#(,&& "'(",)& #""),(&

L B $&
""& &&) $$$ %+&,&& )+&,"& %"),(& (!",'& %%!,)& %*(,&& ("),*& (#',&& (#',&& %%#,)& %!#,!& '"*,"& ""#%,%& %!!,!& (!&,%&
")& ))) $'' ('!,"& %%*,!& %!',(& ''),'& ("',(& ('",&& (+(,#& '&+,'& '&+,'& ("&,'& (%',%& !"*,%& ")"*,"& ((#,(& ''#,#&
"(& ((( **$ '%#,!& (&(,+& ()*,&& !(%,#& (*%,)& ')(,!& '!(,#& '+",*& '+",*& (!!,(& '"*,*& *"!,'& "("&,)& '#(,*& !(#,(&
"!& ''" *"" !)+,&& (*),*& '#&,#& *'(,(& '!#,!& !)",&& !!(,*& !+%,!& !+%,!& ''(,&& !"",+& +)!,)& "!#),#& !"+,*& *'),'&
"+& """ &&* *&(,%& ')",+& '!#,'& +%',+& !)",#& !+',(& *%','& *'!,!& *'!,!& !##,'& !!(,#& "&#!,&& "+&',)& !*%,"& +%%,*&
#"& !### &%% **#,!& '+&,*& !)(,!& "&)+,"& *&&,!& *!#,+& +#*,#& +(",'& +(",'& !+",#& *%+,)& ""#!,*& #"&&,#& *(+,"& "&)',+&
#)& !!!! ))& +'*,+& !(*,'& *&!,+& ""%&,)& *!+,"& +(*,"& "&"*,+& "&%%,%& "&%%,%& *'*,!& +)#,)& "#)!,%& #)&),"& +%),"& "")!,*&
#(& !$$! (#% "&)!,)& *&*,!& *'#,#& "##),*& +)+,'& "&#(,!& "&+",!& """+,%& """+,%& +#*,)& ++!,(& ")#+,)& #%**,&& "&&+,#& "##",&&
#!& !*** (() ""&(,%& *(*,)& +"',#& ")&',*& +++,*& "&+#,'& ""'%,&& ""+%,&& ""+%,&& +*!,(& "&'#,#& "%#&,!& #'!#,!& "&!%,+& ")&),*&
#+& !&&& '$# ""+&,!& +#(,)& +*!,(& "%&!,#& "&!!,)& ""!!,"& "#(),*& "#*',&& "#*',&& "&'%,"& ""%%,(& "(#+,(& #*!%,!& ""(*,"& "%&%,&&
)"& !))) '') "#'(,'& +*",+& "&%*,)& "%+!,&& ""%%,%& "#(","& "))),#& ")'!,(& ")'!,(& "")&,%& "#"',#& "'#!,+& )&'',)& "#)&,*& "%+),'&
))& !((( "*! ")%!,+& "&%(,!& """',(& "(+%,#& "#"*,*& "))#,%& "%"+,!& "%(',)& "%(',)& "#&),!& "#+(,#& "!)),(& )#'(,"& ")"&,!& "(+&,'&
)!& !""" %&$ "(&%,!& ""'(,*& "#%(,"& "!*",&& ")(+,*& "%*!,)& "(*(,"& "'#',)& "'#',)& ")%),&& "%%(,(& "+)!,#& )'((,"& "%'#,+& "!!',+&
%"& $!!! !#)* "'**,(& ")"#,*& "%&&,*& "++%,!& "(#!,+& "''+,#& "!!!,!& "*#),)& "*#),)& "(&+,#& "'#),&& #"'!,*& %&!#,"& "'%#,#& "++&,)&
%(& $**$ !!(* "*%),%& "%)","& "(#!,!& #"!+,*& "''!,)& "*##,%& "+%",(& "++",(& "++",(& "'%',*& "!!",'& #)'+,!& %%'&,%& "!+#,*& #"!%,*&
%+& $))) !$'& "+*!,*& "()*,!& "'%),*& #)(%,&& "!+(,+& "+'%,*& #&+%,'& #"%+,&& #"%+,&& "!!),'& "+&+,(& #('&,+& %*)!,+& "+)#,'& #)%*,!&

ROOSTERCODES
Designo aluminium roosters star Designo houten roosters oprolbaar

DNA
natuurkleur

DBL
zwart

DDB
donkerbruin

DBR
messingkleur

DNC/XXX (kleur)
gelakt

DMN merbau
DMV gevernist

DON eik
DOV gevernist

DBN beuk
DBV gevernist

Aluminium roosters star Houten roosters oprolbaar

SNA
natuurkleur

SBL
zwart

SDB
donkerbruin

SBR
messingkleur

SNC/XXX (kleur)
gelakt

RMN merbau
RMV gevernist

RON eik
ROV gevernist

RBN beuk
RBV gevernist

Aluminium roosters oprolbaar Speciale roosters

RNA
natuurkleur

RBL
zwart

RDB
donkerbruin

RBR
messingkleur

RSS
roestvast staal

ANA
alu. natuurkleur

PNC
gietaluminium

Afgifte bij %(°C. Prijzen in Euro excl. BTW.

Bestel unit 
zonder rooster 
pag. 366 én een 
los PNC rooster 
pag. 375.
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MINI CANAL � H011
MICL."## LLL BB/XXX

Watt 
!(/'(

Watt 
((/%(

DMN
DON 
DBN RMN

RON
RBN

DMV
DOV
DBV RMV

ROV
RBV

RNA
DNA

DBL 
DDB 
DBR

RBL 
RDB
RBR SNA

SBL 
SDB 
SBR ANA RSS SNC/XXX DNC/XXX

L B #$
""& !') "' )(*,#& #+!,&& )&*,#& )**,&& )#",'& ))+,"& )(!,#& )'%,&& )'%,&& #+%,)& )&),%& )!(,!& ')(,'& )&',&& )*+,%&
")& $!" !#% %"%,'& )%#,"& )((,%& %%+,*& )!",#& )+",+& %"),)& %#",(& %#",(& ))*,+& )%+,'& %)(,"& !%#,*& )(#,*& %(",'&
"(& $($ !*! %'&,"& )!',(& )+",+& (&&,+& %"&,"& %)%,&& %(*,*& %'*,"& %'*,"& )!#,!& )*(,"& %*%,"& *)+,(& )**,+& (&),&&
"!& *#( !)* (#&,+& %#(,+& %%),%& ('!,&& %'%,"& %+","& ("+,#& (#+,+& (#+,+& %#",!& %)(,*& (%!,+& +(","& %%&,&& ('+,)&
"+& *&% !'& ('',(& %'&,)& %!+,+& '"*,"& (&),&& ()),)& ('%,!& (!',(& (!',(& %((,'& %!",)& (+','& "&%!,*& %!',&& '#&,!&
#"& *%* !%( '##,#& (&%,+& (#',(& '!+,%& ((#,&& (*(,(& '#&,)& ')),(& ')),(& %++,'& ("!,&& '((,'& ""(%,'& (##,)& '*#,)&
#)& &*' $!" ''!,(& ()*,*& ('#,(& !)&,&& (+&,(& '#!,#& ''(,)& '!+,!& '!+,!& ()),"& ((#,&& !&),+& "#(&,*& ((!,+& !)),#&
#(& &"# $*% !"),+& (!%,&& (++,+& !*#,&& ')&,)& '!&,"& !"",'& !#!,)& !#!,)& ('!,!& (**,(& !(),!& ")%*,#& (+%,*& !*(,(&
#!& )$& $(! !(+,#& '&*,&& ')(,+& *)#,'& ''*,*& !"",+& !(','& !!),(& !!),(& '&",#& '#),'& *&#,&& "%%%,(& ')&,%& *)',%&
#+& )(" $"* *#",&& '(*,'& '**,(& *++,+& !#),+& !!&,#& *"*,#& *)',%& *)',%& '(",)& '!(,)& *'!,"& "((!,#& '*#,'& +&%,&&
)"& (!$ *#) *'',*& '+),&& !#(,&& +(","& !'#,+& *"#,%& *'),*& **),#& **),#& '*(,)& !"",&& +"(,*& "'(%,&& !"*,*& +((,(&
))& ()) *$' +"),&& !#*,"& !'#,"& "&&#,+& *&#,%& *((,"& +&+,+& +)&,'& +)&,'& !"+,*& !%!,#& +'(,)& "!(",#& !((,(& "&&!,(&
)!& '&* *'! "&"(,!& *&*,)& *%',(& """',(& *+",!& +(&,*& "&"#,#& "&)(,%& "&)(,%& !++,&& *#+,!& "&!%,%& "+((,+& *)+,&& ""#",!&
%"& "*# &!& ""%%,+& +"(,&& +(!,%& "#(','& "&&!,%& "&!#,+& ""%",&& ""'',!& ""'',!& +&%,!& +)*,!& "#"&,&& #"*!,"& +%+,&& "#'#,%&
%(& %!' &)' "#%',)& ++%,&& "&%&,%& ")'+,&& "&+(,%& ""'!,%& "#%#,"& "#!&,)& "#!&,)& +*#,'& "&#&,&& ")"!,!& #)+&,(& "&)",)& ")!(,%&
%+& !##) )#! "))!,(& "&'#,!& """),)& "%!",#& ""!),#& "#(",(& "))),&& ")'),!& ")'),!& "&(&,%& "&+","& "%"(,#& #(*),*& ""&),%& "%!*,"&

L B #%
""& $#' !#* )'",*& #+%,'& )&!,!& )+*,"& )#),'& )%%,#& )(+,"& )'',)& )'',)& #++,+& )"",+& )+(,&& '!%,#& )"(,"& )+),'&
")& $)% !$% %"!,%& ))!,+& )(),(& %'&,(& )!#,)& )+',(& %"%,%& %##,*& %##,*& )%%,#& )(*,)& %(',(& !*!,)& )'#,#& %((,"&
"(& *!# !)) %'",%& )'+,(& )*!,(& ("",#& %&+,)& %)!,%& %(!,+& %'!,!& %'!,!& )!',*& )+),#& (&',!& ***,!& )+!,'& (&%,+&
"!& *(* !"! (#!,(& %#),)& %%),!& (*%,&& %'*,)& (&&,"& (#),(& ()%,!& ()%,!& %)",(& %(&,"& (!*,!& "&"#,#& %((,"& (!',!&
"+& &!& $#( (!#,)& %((,*& %!*,'& ')(,(& (&',#& (%",*& ('!,*& (*&,%& (*&,%& %'%,+& %*(,!& '#+,(& """%,(& %+",)& '#!,(&
#"& &(( $*$ '#!,(& %+*,'& (#%,&& '+!,%& ((%,%& (+),*& '##,'& ')',%& ')',%& (&*,*& ()",*& '+&,+& "##!,#& ()*,"& '**,'&
#)& )!" $)" '*#,'& (%",%& ('+,"& !(+,)& '&#,(& '%(,'& '!!,)& '+#,%& '+#,%& ((#,'& (!!,!& !(#,&& "))+,!& (*%,'& !%+,(&
#(& )(% $"& !#+,"& (!(,(& '&(,'& *"#,)& '%",*& '**,*& !#),"& !)+,'& !)+,'& (*!,'& '"%,+& *&%,)& "%%),%& '##,)& *&",!&
#!& ($$ *!# !!%,%& '&*,%& '%",&& *'%,)& '*&,#& !)&,+& !'*,"& !*(,*& !*(,*& '#",'& '(",#& *((,*& "(%',#& '(+,"& *(),&&
#+& ('* **( *)(,"& '(',*& '+",!& +)",'& !)),+& !**,)& *#*,)& *%!,)& *%!,)& '!&,+& !&#,'& +##,%& "''%,)& !"",)& +"+,%&
)"& '$) *($ **#,&& '+",%& !#*,*& +*(,%& !!),+& *)#,"& *!%,!& *+(,#& *+(,#& !&',%& !%&,%& +!(,%& "!'*,!& !%+,'& +!#,#&
))& ''' *"' +)%,*& !)",*& !!",'& "&%%,*& *"+,!& **",'& +#!,"& +%*,*& +%*,*& !%!,*& !*%,&& "&)%,)& "*!+,&& !+),*& "&)&,+&
)!& ""! &*% "&%",!& *"%,"& *(*,'& ""'(,#& +"#,'& +*#,"& "&)),&& "&(!,%& "&(!,%& *)#,&& *!#,'& ""(),)& #"&&,!& **),(& ""%+,(&
%"& %"& &%! ""!(,&& +##,'& +!#,&& ")"",*& "&)",*& ""&*,+& ""'(,%& ""+#,)& ""+#,)& +%#,'& +*!,(& "#+*,(& #)%*,+& +++,!& "#+%,(&
%(& !#"' )&$ "#*&,%& "&&),)& "&(!,'& "%)&,'& ""#),#& "#&!,*& "#'+,*& "#++,(& "#++,(& "&#(,"& "&!%,(& "%"',"& #('+,"& "&*!,+& "%"",(&
%+& !!%! )%& ")!%,#& "&!#,(& "")",'& "()!,!& "#&),&& "#+(,"& ")'#,!& ")+(,&& ")+(,&& "&+',)& ""(&,&& "(#",+& #!!!,*& ""'%,'& "("!,"&

L B &'
""& $'% !*% %&#,(& )#%,!& )%",#& %%!,(& )'*,#& )*%,*& )+!,)& %&(,!& %&(,!& )%(,!& )'),(& %'!,(& !(*,#& )'!,'& %)',"&
")& *&% !'& %'),(& )!",%& )+",&& ("',+& %#),&& %%#,!& %(!,%& %'!,%& %'!,%& )+',)& %"!,)& (%&,(& **%,*& %##,#& (&),%&
"(& &$# $#% ("),)& %&',*& %#+,(& (!%,+& %'',(& %*+,#& (&',)& ("!,!& ("!,!& %)(,!& %(+,+& '&#,&& +++,+& %'(,'& ((+,)&
"!& &"% $&& (*','& %'',&& %+",'& '(','& ()),(& ((+,)& (!*,!& (+",'& (+",'& %+*,(& (#',"& '*!,#& "")*,!& ()#,%& ')*,+&
"+& ))% $'% ')',*& (&",+& ()&,'& !"(,"& (!!,(& '&',)& '#!,+& '%#,(& '%#,(& ()*,%& ('+,#& !%+,)& "#(%,)& (!',)& '+(,)&
#"& ($% *!& '+!,*& (%*,'& (*&,%& !*%,%& ')#,#& ''%,&& '*!,+& !&%,"& !&%,"& (**,+& '#),&& *##,"& ")*&,!& ')&,+& !'#,%&
#)& (%% *&% !(*,)& (+%,*& '#+,'& *(),#& '*',(& !#",)& !%!,(& !'(,"& !'(,"& ')+,&& '!',%& *+%,!& "(&','& '*(,&& *#+,"&
#(& '(% *"& *&+,+& ')#,"& '!&,&& +"),"& !)",*& !'+,!& !+*,#& *"!,%& *"!,%& '*&,#& !#&,*& +(*,#& "'#),'& !)&,#& **',+&
#!& "*% &!" *'",&& ''+,&& !&+,+& +!#,'& !!','& *"!,'& *%*,%& *'+,"& *'+,"& !#&,+& !'%,*& "&#",#& "!%&,"& !!%,+& +%%,#&
#+& %#% &)* +#*,+& !##,(& !'',(& "&%*,!& *)*,"& **#,"& +"(,)& +)!,(& +)!,(& !!*,)& *#(,%& ""&&,+& "*!),%& *)',)& "&"*,#&
)"& %'" &"" +*",+& !'",#& *&*,)& ""&+,+& **%,+& +)#,&& +'!,%& ++","& ++","& *#&,+& *!",)& ""'(,!& "++",*& **),&& "&!!,(&
))& !#&" )$* "&%&,"& *&(,"& *((,#& ""!',(& +)',*& +*',+& "&#%,'& "&%+,+& "&%+,+& *'*,!& +##,)& "#)(,!& #""(,%& +)%,!& ""%",*&
)!& !!"" )%$ ""(!,+& *+%,%& +(&,'& ")"&,+& "&%#,"& "&+*,%& ""%&,'& ""'+,&& ""'+,&& +'(,!& "&#(,+& ")!!,'& #)'%,"& "&)+,+& "#!#,"&
%"& !*$" (($ ")&#,!& "&"&,(& "&!#,*& "%!#,#& ""!%,)& "#)','& "#*),%& ")"%,+& ")"%,+& "&*+,(& ""(',#& "(%',&& #')+,'& ""!",!& "%#+,#&
%(& !&(" '*$ "%"*,+& "&+*,#& ""'',(& "'&(,"& "#!!,+& ")%',)& ")+!,!& "%)#,)& "%)#,)& ""*%,+& "#(*,"& "'*(,+& #**',!& "#!(,"& "((!,*&
%+& !(#" "#$ "(#%,)& ""!%,+& "#%+,%& "!#!,&& ")!&,!& "%%(,#& "(&",)& "()*,+& "()*,+& "#'+,%& ")%+,#& "*"(,&& )"##,+& ")'!,'& "'!(,(&

Mini Canal is ook beschikbaar in andere lengtes 
vanaf *+* cm, zie: www.theradiatorfactory.com

Afgifte bij %(°C. Prijzen in Euro excl. BTW.
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H011 � MINI CANAL
MICL."## LLL BB/XXX

Watt 
!(/'(

Watt 
((/%(

DMN
DON 
DBN RMN

RON
RBN

DMV
DOV
DBV RMV

ROV
RBV

RNA
DNA

DBL 
DDB 
DBR

RBL 
RDB
RBR SNA

SBL 
SDB 
SBR ANA RSS SNC/XXX DNC/XXX

L B !$
""& *(* !"! %%*,#& )(+,%& )!+,(& ("",+& %&(,*& %)!,)& %!(,&& %*',)& %*',)& )+(,+& %#&,)& (%%,+& +&*,%& %#%,(& (#!,(&
")& &)& $$( ("!,(& %"#,'& %)',#& (+),&& %'!,%& (&%,'& (%+,)& ('#,'& ('#,'& %((,'& %*%,(& ')#,&& "&'#,)& %*+,'& '"",%&
"(& )&& $'! (!(,%& %(%,&& %*",)& ''#,(& ("!,%& ('&,)& '"#,&& '#!,%& '#!,%& (&),*& ()!,#& !&!,%& "#&%,*& (%),&& '*),*&
"!& (*( *!' ''&,&& (##,%& ((),)& !(*,+& (+%,#& '%),&& !&",'& !"+,"& !"+,"& (!*,*& '"',!& *&+,+& ")!%,&& '#),%& !*),&&
"+& '$( *($ !"*,%& ('%,(& (++,"& *#+,&& '%%,*& '++,%& !'%,+& !*%,(& !*%,(& '#!,'& '!&,&& **(,+& "("!,"& '!!,%& *(',&&
#"& "!' &#' !++,'& '#+,%& ''!,*& +##,&& !"*,)& !!*,'& *(","& *!#,!& *!#,!& '++,)& !%',"& +*(,&& "'*#,+& !(%,)& +(",*&
#)& %#" &)* *!),(& '*!,&& !#+,"& "&&!,(& !*%,%& *(&,(& +#+,+& +(),!& +(),!& !'),(& *"%,+& "&!','& "*%",%& *#),+& "&%&,)&
#(& %%" &%" +)%,#& !)",%& !!!,"& "&!+,+& *)!,)& +&+,#& ++(,'& "&#",)& "&#",)& *"%,'& *!&,(& ""((,&& "+*',!& **&,#& """(,(&
#!& !#%# )&& ++),+& !!%,*& *#%,#& ""(",%& **+,#& +'',*& "&'&,#& "&**,"& "&**,"& *'%,'& +#(,"& "#)#,%& #")",&& +)(,!& ""*+,+&
#+& !!"# )"" "&!&,+& *)(,%& ***,(& "#%&,"& +(*,)& "&%",+& ""%#,#& ""!#,&& ""!#,&& +)#,"& ++',+& ")#!,"& ##+#,'& "&&*,)& "#*",%&
)"& !$'! (*& "")%,#& **#,(& +)+,#& ")"(,"& "&"),+& ""&),"& "#"&,)& "#%#,)& "#%#,)& +*(,*& "&((,"& "%&*,#& #%%&,(& "&'!,#& ")(+,#&
))& !*($ ('% "#&*,+& +%&,+& "&&",%& "%&",'& "&*&,+& ""!(,+& "#+&,&& ")#%,#& ")#%,#& "&(&,+& ""#%,*& "(&&,(& #(++,+& "")!,!& "%%*,'&
)!& !)&& ''# ")%*,)& "&%!,'& """(,%& "('%,)& "#&%,!& ")"",#& "%)+,)& "%!!,(& "%!!,(& ""!","& "#(),+& "'!(,#& #+&*,%& "#'*,%& "'"!,"&
%"& !'$) "(# "("(,"& ""*",!& "#(',*& "!(%,(& ")((,!& "%!),+& "'"(,+& "'(*,#& "'(*,#& ")"*,(& "%"&,)& "*!!,%& )#%%,)& "%#',%& "*"#,+&
%(& !%#( %)! "'(#,+& "#*',+& ")'+,%& "+"(,*& "%!*,"& "'&!,!& "!'),(& "*"&,"& "*"&,"& "%)!,"& "()*,&& #&(&,*& )((",%& "(((,'& "+*&,&&
%+& $#"" !#&! "!!+,(& ")*",&& "%!&,+& #&'(,+& "(*+,&& "!)&,)& "+&&,"& "+(&,!& "+(&,!& "(%%,(& "'(%,)& ##"#,*& )*%!,)& "'!),(& #")(,*&

L B $&
""& )!# $)& %+(,"& )+(,#& %"*,'& (!','& %(#,%& %+&,&& ("*,+& ()","& ()","& %%!,%& %!!,!& '#),#& ""#+,(& %*#,*& (!(,(&
")& (*" *!" (!),%& %((,&& %*#,!& ''+,*& (##,*& ('!,#& '&",%& '"(,+& '"(,+& ("',+& ((#,!& !#%,'& ")#%,%& ((*,!& ''*,%&
"(& '(( *"$ '%+,+& ("),"& (%(,#& !'",%& (+",(& '%#,+& '*#,%& '++,&& '++,&& (*%,!& '#',&& *#%,*& "("!,(& ')),&& !(+,!&
"!& "%* &&) !%!,"& (+",+& '#*,)& *!),(& '*&,!& !)+,&& !*),+& *&#,!& *&#,!& '!),"& !#&,&& +%(,)& "!)",)& !#!,+& *!",'&
"+& !#$! )#% *"%,#& '%&,!& '*",%& +((,!& !%&,&& *&(,)& *((,%& *!',(& *!',(& !)",%& !*%,&& "&)(,*& "+"(,"& !+#,+& +(),'&
#"& !!&" )'* *+#,!& !&&,+& !%(,*& "&%+,#& *"&,*& **),&& +)*,)& +'",'& +'",'& *&",)& *(+,)& "")!,+& #""&,#& *'+,#& "&%!,&&
#)& !$'( (*( +!+,!& !'+,)& *"*,'& ""(","& **+,*& +'*,*& "&#+,'& "&((,"& "&((,"& *!+,%& +%),&& "#%*,&& #)"),*& +(),*& ""%*,(&
#(& !&#& '## "&%+,"& *#&,%& *!%,&& "#)(,(& +(",%& "&)!,%& ""&),(& "")","& "")","& +%&,"& "&&+,#& ")%","& #%++,*& "&#",&& "#)#,*&
#!& !)*! '(& """*,&& *!&,+& +#*,*& ")"+,%& "&"#,%& ""&(,)& ""!','& "#&','& "#&','& "&&&,"& "&!%,*& "%)),)& #'*(,)& "&*!,'& ")"',%&
#+& !()% "$' "#&%,%& +)*,+& "&&",#& "%#&,*& "&+",&& ""+&,*& "#'!,%& "#++,!& "#++,!& "&!!,*& ""(*,#& "(%),"& #***,%& ""!",!& "%"!,'&
)"& !'"( "%! "#*&,&& ++',#& "&'#,!& "("",)& ""(*,!& "#'(,%& ")%!,(& ")*",*& ")*",*& ""%%,!& "#)&,'& "'%#,)& )&*&,'& "#%(,"& "(&*,&&
))& !%!& %)) ")'),#& "&'",&& "")",*& "'&+,(& "#)%,"& ")%!,!& "%)%,+& "%!",'& "%!",'& "#"+,&& ")"&,(& "!%*,!& )#*&,%& ")#',&& "'&(,+&
)!& $!(% !#"$ "(#",*& ""*),&& "#'#,#& "!+*,#& ")!',+& "(&%,(& "'&#,)& "'%),%& "'%),%& ")'&,#& "%'#,!& "+(%,)& )'!#,)& "%*&,"& "!+%,"&
%"& $&$& !$#% "!&!,!& "))#,&& "%#&,&& #&"),+& "(%!,"& "'**,%& "!+',+& "*%#,(& "*%#,(& "(#*,%& "'%#,#& #"*!,&& %&+",)& "''",)& #&&+,%&
%(& $("# !**' "*'%,'& "%(#,)& "(%*,+& ##&",&& "'**,(& "*%),'& "+'#,!& #&"#,!& #&"#,!& "''*,&& "!+#,*& #)+&,+& %%*",'& "*"%,&& #"+',&&
%+& $%*) !&(& #&"&,'& "('",(& "''','& #)!',*& "*"*,'& "+*!,'& #""!,%& #"!",*& #"!",*& "!+',%& "+)#,)& #(*),'& %*'&,!& "+((,%& #)!",(&

ROOSTERCODES
Designo aluminium roosters star Designo houten roosters oprolbaar

DNA
natuurkleur

DBL
zwart

DDB
donkerbruin

DBR
messingkleur

DNC/XXX (kleur)
gelakt

DMN merbau
DMV gevernist

DON eik
DOV gevernist

DBN beuk
DBV gevernist

Aluminium roosters star Houten roosters oprolbaar

SNA
natuurkleur

SBL
zwart

SDB
donkerbruin

SBR
messingkleur

SNC/XXX (kleur)
gelakt

RMN merbau
RMV gevernist

RON eik
ROV gevernist

RBN beuk
RBV gevernist

Aluminium roosters oprolbaar Speciale roosters

RNA
natuurkleur

RBL
zwart

RDB
donkerbruin

RBR
messingkleur

RSS
roestvast staal

ANA
alu. natuurkleur

PNC
gietaluminium

Afgifte bij %(°C. Prijzen in Euro excl. BTW.

Bestel unit 
zonder rooster 
pag. 366 én een 
los PNC rooster 
pag. 375.

jaga Low-H2O EnergySavers   |   127



MINI CANAL � H014
MICL."#$ LLL BB/XXX

Watt 
!(/'(

Watt 
((/%(

DMN
DON 
DBN RMN

RON
RBN

DMV
DOV
DBV RMV

ROV
RBV

RNA
DNA

DBL 
DDB 
DBR

RBL 
RDB
RBR SNA

SBL 
SDB 
SBR ANA RSS SNC/XXX DNC/XXX

L B #$
""& !%" %% )!&,)& )&+,"& )#&,)& %&&,&& ))),!& )(",#& )'+,)& )!',"& )!',"& )&',)& )"(,(& )*!,!& '%!,!& )"*,"& %&",(&
")& $&" !$& %#(,'& )(),"& )'',%& %'&,*& )*#,#& %&#,+& %#%,)& %)#,(& %)#,(& )%+,+& )'&,'& %%',#& !(),+& )'),*& %'#,'&
"(& $%" !&% %'+,)& )*(,'& %&",&& ("&,&& %"+,#& %%),"& %'!,+& %!!,#& %!!,#& )*",*& )+%,#& %+),#& *%*,'& )+*,&& ("#,"&
"!& *&' !'* ()!,&& %%#,&& %(+,(& (*),"& %*&,#& (&!,#& ()(,)& (%',&& (%',&& %)!,*& %(",+& ('),+& +'!,)& %(',"& (*(,%&
"+& *%' !%" (*",!& %!(,(& %+(,"& ')),%& ("*,#& (%*,'& (!+,+& (+",*& (+",*& %!&,+& %*',(& '"",!& "&'),"& %+",)& ')',&&
#"& &&( $$$ ')','& ("+,)& (%&,+& '+),*& ('',(& '&&,&& ')%,!& '%!,+& '%!,+& ("%,&& ()",%& '!&,&& ""'+,&& ()',!& '+',!&
#)& &%( $&' '+",*& ('),"& (*',*& !(%,)& '"%,*& '(",(& '*+,(& !&),+& !&),+& ((!,)& (!',)& !#*,#& "#!(,"& (*#,#& !(!,(&
#(& )&( $'$ !)!,%& (+!,(& '#),%& *&(,(& '(),*& '+),!& !)(,"& !(&,*& !(&,*& (+",)& '"#,&& !!!,#& ")!",!& '"*,)& *&+,&&
#!& )%) $%' !*),&& ')",+& '(+,!& *(',(& '+#,'& !)(,!& !*&,(& !+!,)& !+!,)& '#(,"& '%!,%& *#',&& "%'*,)& '(%,#& *'&,)&
#+& (&) *$$ *%(,&& '*#,'& !"#,(& +#%,&& !%!,+& !+%,)& *%#,)& *'&,(& *'&,(& '!(,)& '++,%& *+","& "(*",)& !&',!& +#*,&&
)"& (%& *&( *+#,"& !"*,%& !(&,%& +!',(& !**,#& *)!,!& **+,"& +&*,(& +&*,(& !"&,'& !)',%& +%",#& "'!+,%& !%%,"& +*&,*&
))& '&& *'! +%%,'& !(+,!& !+),!& "&)%,(& *)%,&& **',!& +%",(& +'#,#& +'#,#& !(",%& !!*,*& ++',+& "!*#,*& !*!,"& "&)+,"&
)!& "&* &$# "&(",&& *%),(& **",*& ""(",*& +#!,&& +*',"& "&%!,(& "&!&,!& "&!&,!& *)%,)& *'(,&& ""&+,!& "++",#& *!%,)& ""(!,&&
%"& %&$ &'# ""*%,&& +(%,"& ++',(& "#+(,!& "&%',(& """#,&& ""*&,"& "#&(,+& "#&(,+& +%),*& +!!,+& "#%+,"& ###',#& +**,"& ")&",(&
%(& !#&$ )$# "#*+,&& "&)','& "&*),&& "%"",'& "")*,&& "#"&,&& "#*%,!& ")"#,+& ")"#,+& "&#(,#& "&'#,!& ")'&,)& #%)),"& "&!),+& "%"*,&&
%+& !!&! )(% ")*#,*& ""&!,+& ""(*,'& "("',%& "#"*,(& "#+',*& ")!*,#& "%&+,&& "%&+,&& "&+(,'& "")',)& "%'&,(& #'#+,&& ""%*,'& "(#),)&

L B &'
""& *&) !'$ %#+,&& )(",#& )'!,!& %!%,&& )+%,!& %"",)& %#),*& %)#,#& %)#,#& )!#,#& )+&,&& %+%,&& !*%,!& )+%,"& %'#,'&
")& &*! $!) %+),%& %&",)& %#&,+& (%',!& %(#,+& %!#,(& %*!,)& %+!,#& %+!,#& %#',#& %%!,#& (!&,%& +"%,!& %(#,"& ()),)&
"(& )!( $)' (%',)& %)+,+& %'#,'& '&*,&& %++,'& (##,)& ()+,)& ((&,*& ((&,*& %'*,!& %+),&& ')(,&& "&)),&& %+*,'& (+#,)&
"!& (#* *#! '#',&& (&(,%& ()","& '+',&& (!#,+& (+*,!& '"*,"& ')",&& ')",&& ()*,&& ('(,(& !#','& ""!*,"& (!",+& '!*,)&
"+& ("% *&& '!+,!& (%%,!& (!),(& !(!,+& '#&,)& '%+,"& '!&,*& '*(,)& '*(,)& (*",#& '"#,&& !+#,"& "#+!,"& '"+,"& !)*,"&
#"& '') *"( !%%,)& (+(,"& '#',+& *)&,+& '!*,!& !"&,(& !)%,(& !(&,'& !(&,'& ')(,(& ''+,(& *'*,*& "%#!,#& '!!,%& *&*,+&
#)& "(! &$% *"#,"& '%*,(& '*),%& +&',+& !%&,#& !!(,"& *&",)& *"*,+& *"*,+& '+#,!& !)&,"& +%*,%& "('&,)& !)*,!& **#,+&
#(& %&' &'$ *'!,%& '*+,(& !#!,(& +!&,(& !*+,)& *#!,"& *((,'& *!%,*& *!%,*& !)!,!& !!*,)& "&"(,!& "'*","& !*!,!& +%%,%&
#!& !#*& )!( +##,(& !)&,%& !!",%& "&)%,&& *)*,&& *!+,"& +&+,+& +)&,'& +)&,'& !*#,%& *#',)& "&*#,!& "*&",'& *)',)& "&&(,!&
#+& !!!% ))" ++%,!& !**,)& *)#,)& """%,(& +&%,&& +%*,&& +*","& "&&),)& "&&),)& *%%,"& *+",#& ""'',!& "+)+,)& +&#,#& "&*%,"&
)"& !$#( (#! "&%+,#& *#*,(& *!(,'& ""!!,#& +(#,#& +++,)& "&)%,!& "&(*,%& "&(*,%& ***,#& +)*,'& "#)),"& #&(+,#& +(&,)& ""%%,*&
))& !$%$ (&& """(,+& **&,+& +)",&& "#(#,)& "&"#,'& "&'#,!& ""&&,%& ""#(,!& ""#(,!& +%%,(& ++*,"& ")"",(& #"+",#& "&"&,(& "#"!,'&
)!& !&(& '*# "#%#,'& +!+,"& "&)(,)& ")+(,'& ""#',*& ""*),"& "##(,)& "#(),!& "#(),!& "&(&,%& """&,'& "%'#,)& #%%*,*& ""#%,'& ")(',*&
%"& !(*( "!( ")+',#& ""&%,&& ""'',)& "('(,!& "#'!,*& "))&,"& ")!',+& "%&*,%& "%&*,%& ""*),&& "#%+,!& "')+,'& #!)),"& "#'(,#& "(##,!&
%(& !"#" %#$ "(#",%& "#&&,!& "#'+,&& "!&!,'& ")*&,%& "%%*,*& "(&&,#& "()%,*& "()%,*& "#*!,%& ")'&,'& "!**,%& #+*+,#& ")!!,'& "''&,)&
%+& !%"# %"' "')(,*& "#*',%& ")'&,+& "*)*,(& "%*#,#& "((',!& "'"#,*& "'(&,%& "'(&,%& ")*&,+& "%'&,!& "+#','& )#)%,%& "%!+,"& "!*!,"&

Zie Mini Canal DBE voor 
3 x meer afgifte.

Mini Canal is ook beschikbaar in andere lengtes 
vanaf *+* cm, zie: www.theradiatorfactory.com

Afgifte bij %(°C. Prijzen in Euro excl. BTW.
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H014 � MINI CANAL
MICL."#$ LLL BB/XXX

Watt 
!(/'(

Watt 
((/%(

DMN
DON 
DBN RMN

RON
RBN

DMV
DOV
DBV RMV

ROV
RBV

RNA
DNA

DBL 
DDB 
DBR

RBL 
RDB
RBR SNA

SBL 
SDB 
SBR ANA RSS SNC/XXX DNC/XXX

L B !$
""& &'# $*& %*",*& )+),&& %"),"& (%(,(& %)+,%& %!&,+& (&*,'& ("+,+& ("+,+& %#+,(& %(),+& (!*,(& +%#,&& %(*,"& ('","&
")& )"' $%* ((',)& %(",)& %!(,&& ')",*& (&',#& (%),%& (**,"& '&",%& '&",%& %+%,%& (#),)& '!&,*& ""&","& (#*,%& '(&,#&
"(& '#) *)$ '"*,#& %+',*& (#%,#& !&(,)& ('&,#& '&),"& '(%,+& '!&,#& '!&,#& (%','& (*&,&& !(&,)& "#%!,'& (*(,+& !#','&
"!& "$$ &!# !"",!& (!%,"& '&(,&& *"&,'& '%',&& '+%,!& !(),)& !!&,*& !!&,*& ')&,(& ''*,%& *'",'& "%#(,!& '!(,"& *)%,*&
"+& %&# &(% !!%,+& '#&,+& '((,'& **(,(& !&",)& !((,+& *#",%& *%",&& *%",&& '*%,"& !#',(& +%#,%& "(!),'& !)),+& +"#,%&
#"& !#)' )$' *'%,!& '+%,'& !)),&& +*!,#& !*),%& *%),*& +"',)& +)!,+& +)!,+& !'%,(& *"",)& "&(&,&& "!%*,&& *"+,(& "&"!,&&
#)& !!') )"( +%+,&& !'#,(& *&%,(& "&*),&& *(+,+& +#',&& "&&(,%& "&#+,#& "&#+,#& *)+,&& *+&,%& ""(#,&& "+"',+& *++,%& """(,*&
#(& !$%$ (&& "&"%,'& *"",+& *(!,(& ""'&,%& +"!,!& +*+,'& "&!',&& ""&",*& ""&",*& *+(,"& +(&,+& "#)(,(& #&'!,"& +'&,!& ""+',&&
#!& !&#% '#* "&*&,&& *'&,+& +"&,)& "#)!,'& +!(,%& "&(),&& ""%',%& ""!%,)& ""!%,)& +(&,*& "&"",#& ")"*,'& ##"!,#& "&#",*& "#!',&&
#+& !)$' '($ ""'#,'& +#!,"& +*&,#& "))",*& "&(&,&& "")),'& "#)),*& "#'),!& "#'),!& "&#),!& "&**,'& "%"*,*& #)*%,)& ""&&,&& ")!),"&
)"& !(&& "$# "##!,%& +!(,'& "&)#,)& "%&*,)& ""&!,"& ""+',)& ")&),(& "))(,(& "))(,(& "&!+,&& ""%*,)& "(&",%& #()),!& ""'&,%& "%(#,%&
))& !'($ "'% ")"!,#& "&%+,"& ""&+,'& "(&+,+& ""*+,"& "#*%,"& ")+*,#& "%)#,%& "%)#,%& ""(+,"& "#)),&& "'&*,+& #!&*,"& "#%(,+& "((',*&
)!& !%%' %%( "%'+,*& ""'+,"& "#)',+& "'*(,*& ")#',#& "%)#,!& "('&,!& "(++,&& "(++,&& "#+#,'& ")!(,%& "!+',!& )&#+,+& ")*+,+& "!)*,'&
%"& $$*$ !!!* "'%+,'& ")"',#& ")+",%& "**+,&& "%+&,)& "'&*,%& "!(&,%& "!+#,!& "!+#,!& "%(),&& "(%%,*& #&"#,&& ))!*,+& "('",&& "+%!,%&
%(& $&(' !$*# "*&&,*& "%)%,+& "("!,%& #&'),*& "'#',&& "!((,!& "+"",(& "+(*,&& "+(*,&& "(*(,"& "'*(,+& #"+*,!& )'++,%& "!&),(& #"#*,&&
%+& $'#$ !*&' "+%&,%& "(%",+& "')",*& ###',*& "!(&,&& "*+",)& #&'",&& #""",'& #""",'& "!&(,%& "*"(,)& #)!),!& %&&*,#& "*)%,%& ##+',!&

L B $&
""& (** *!( ()',(& %)',(& %(+,+& '"*,&& %+),!& ()",%& ('&,#& (!#,%& (!#,%& %**,*& ("+,"& ''%,(& ""!&,+& (#%,#& '"',*&
")& '%$ *%) '#&,!& (&#,)& ()&,"& !"!,#& (!&,#& '"%,'& '%*,*& ''),#& ''),#& ('%,#& '&&,"& !!#,"& ")!",!& '&',"& !"(,*&
"(& %)# &'& !&',+& (!&,#& '&#,#& *"*,%& '%*,(& '++,+& !)+,(& !(',&& !(',&& '%",!& '*),"& **",*& "(!%,(& '+&,"& *"',!&
"!& !!#" ))* *"(,#& ''&,"& '+',%& +%",!& !%*,+& *&!,#& *(#,&& *!&,+& *!&,+& !%",)& !**,"& "&"),(& "!++,(& !+',"& +)+,*&
"+& !$(' (*$ ***,*& !"(,)& !(',&& "&)&,)& *"%,'& *!+,+& +)&,&& +(","& +(","& *&',&& *(*,'& """&,(& "+*+,!& *'!,(& "&#*,#&
#"& !&$) '!! +!),(& !*",'& *#','& "")&,&& *+",'& +'),*& "&"+,"& "&%#,%& "&%#,%& **#,&& +%&,"& "#"*,!& #"+",&& +(&,&& ""#!,!&
#)& !)"* '"% "&!),!& *'),%& +"#,!& "#%(,"& +*),*& "&'#,+& ""#),'& ""%+,"& ""%+,"& +!),%& "&)!,&& ")%#,"& #%&!,*& "&%!,*& "#%#,(&
#(& !'&$ "(% ""%+,*& +#","& +!%,!& "))',#& "&(#,"& "")*,"& "#&%,#& "#)",*& "#)",*& "&%&,*& ""&+,+& "%%",*& #'&&,(& ""#",!& "))),(&
#!& !%## %&" "##(,+& +!*,*& "&)',!& "%#!,)& ""#&,)& "#"),#& "#*%,(& ")"%,(& ")"%,(& ""&*,&& ""*#,!& "(%",#& #!+),#& ""+(,(& "%#%,)&
#+& $#)" !#$( ")"+,#& "&(),!& """',&& "()(,'& "#&(,*& ")&(,'& ")*#,#& "%"%,(& "%"%,(& ""+#,'& "#!),&& "'(!,+& )&&),#& "#*',(& "()#,%&
)"& $$!' !!#( ")+%,%& """&,!& ""!!,"& "'#(,*& "#!),#& ")!+,+& "%'#,&& "%+',)& "%+',)& "#(+,#& ")%(,&& "!(',!& )"+(,"& ")(+,'& "'##,%&
))& $*') !!"& "%+*,)& ""+',"& "#'',+& "!%%,!& ")'+,#& "%*#,*& "(!&,"& "'&',!& "'&',!& ")(%,#& "%%(,'& "**),+& )%"(,(& "%'","& "!%","&
)!& $(%$ !*&* "'!),!& "))%,+& "%"%,"& "+(&,"& "(#*,*& "'(',%& "!(%,#& "!+(,)& "!+(,)& "("#,"& "'"%,'& #"&',#& )*#%,#& "')#,&& "+%(,+&
%"& *##" !)## "*!',%& "(&&,!& "(**,!& #"*#,'& "!"(,*& "*(!,"& "+'(,!& #&"",#& #&"",#& "'+!,#& "*"&,+& #)((,!& %#'&,&& "*)&,"& #"!*,#&
%(& **$) !()" #&(&,&& "')!,!& "!)%,)& #)*',%& "*!),+& #&#*,+& #"%*,"& #"+*,"& #"+*,"& "*(),%& "+!*,#& #(!',)& %''!,&& "+++,%& #)*",%&
%+& *(&$ !"!( ##"#,'& "!'),(& "*'*,!& #(!*,+& #&#&,!& #"*+,'& #)"+,%& #)!),+& #)!),+& "++*,%& #")%,)& #!*(,*& (&'#,*& #"(!,%& #(!),'&

ROOSTERCODES
Designo aluminium roosters star Designo houten roosters oprolbaar

DNA
natuurkleur

DBL
zwart

DDB
donkerbruin

DBR
messingkleur

DNC/XXX (kleur)
gelakt

DMN merbau
DMV gevernist

DON eik
DOV gevernist

DBN beuk
DBV gevernist

Aluminium roosters star Houten roosters oprolbaar

SNA
natuurkleur

SBL
zwart

SDB
donkerbruin

SBR
messingkleur

SNC/XXX (kleur)
gelakt

RMN merbau
RMV gevernist

RON eik
ROV gevernist

RBN beuk
RBV gevernist

Aluminium roosters oprolbaar Speciale roosters

RNA
natuurkleur

RBL
zwart

RDB
donkerbruin

RBR
messingkleur

RSS
roestvast staal

ANA
alu. natuurkleur

PNC
gietaluminium

Afgifte bij %(°C. Prijzen in Euro excl. BTW.

Bestel unit 
zonder rooster 
pag. 370 én een 
los PNC rooster 
pag. 375.
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MINI CANAL � H019
MICL."#& LLL BB/XXX

Watt 
!(/'(

Watt 
((/%(

DMN
DON 
DBN RMN

RON
RBN

DMV
DOV
DBV RMV

ROV
RBV

RNA
DNA

DBL 
DDB 
DBR

RBL 
RDB
RBR SNA

SBL 
SDB 
SBR ANA RSS SNC/XXX DNC/XXX

L B &'
""& *%$ !%) %%#,)& )'%,'& )*",#& %*!,'& %&*,#& %#%,!& %)!,)& %%(,'& %%(,'& )*(,'& %&),%& (&!,(& !+*,#& %&!,'& %!',&&
")& &"% $&& (&+,+& %"!,+& %)!,(& ('),%& %'+,(& %*+,"& (&),*& ("),*& ("),*& %%#,*& %'),*& (*',*& +)",#& %'*,'& (%+,*&
"(& )"' $%* ('(,#& %(*,+& %*",'& '#!,&& ("*,'& (%",#& ((*,)& ('+,*& ('+,*& %*!,!& ("#,&& '(%,&& "&(",+& ("!,'& '"",)&
"!& (") *&$ '%!,%& (#',+& ((#,'& !"!,(& (+%,%& '#&,#& ')+,'& '(#,(& '(#,(& ((+,(& (*!,&& !%*,"& ""++,'& (+),%& '++,*&
"+& '"$ *%# !&),!& ('*,+& (+!,'& !*#,#& '%%,(& '!),)& '+%,+& !&+,(& !&+,(& '&(,%& ')',#& *"',)& ")#",)& '%),)& !'#,#&
#"& ""! &*% !!",)& '##,"& '(),+& *(*,"& !&(,!& !)!,(& !'",(& !!!,'& !!!,'& ''#,(& '+',(& *+(,*& "%(%,#& !&%,(& *)(,+&
#)& %'" &"" *%",'& '!*,#& !"),"& +)',!& !'+,+& *&%,*& *)&,+& *%*,(& *%*,(& !##,%& !(+,*& +!*,#& "(+&,&& !'*,%& +"#,'&
#(& !#'( )*' *++,(& !#",*& !(+,!& "&&#,+& *#",(& *(+,)& **!,+& +&!,&& +&!,&& !'+,+& *"&,(& "&%!,+& "!"),)& *"+,+& +!','&
#!& !!'& )") +(!,%& !'(,%& *&',)& "&'+,"& *!),&& +"%,&& +%%,+& +'(,'& +'(,'& *"!,%& *'",)& """!,!& "*)','& *!",)& "&%&,!&
#+& !$'! (*& "&)#,%& *#',#& *!&,#& ""(#,%& +%",*& +*(,*& "&"+,&& "&%","& "&%","& **",+& +#+,"& "#&%,'& "+!!,"& +%&,&& ""#",+&
)"& !*'# ("* "&*+,(& *'*,+& +"(,+& "#"!,*& ++#,'& "&)+,'& "&!(,"& "&+*,*& "&+*,*& +#*,'& +!+,&& "#!),(& #&++,(& ++&,!& ""*(,#&
))& !&(' '*$ ""(*,*& +#),+& +!%,&& "#+(,%& "&((,!& ""&(,!& ""%),%& ""'*,*& ""'*,*& +*!,(& "&%","& ")(%,'& ##)%,)& "&(),(& "#'&,!&
)!& !((* "$% "#+","& "&#!,!& "&*),+& "%%%,)& ""!(,)& "#)",'& "#!),*& ")&#,#& ")&#,#& "&+*,+& ""(+,"& "("&,*& #%+!,%& ""!),"& "%&(,)&
%"& !")% %$' "%(&,)& ""(*,)& "##&,'& "'#&,"& ")##,&& ")*%,%& "%)",#& "%'#,!& "%'#,!& "#)!,#& ")&%,&& "'+),*& #!*!,%& ")"+,(& "(!!,&&
%(& $#)& !#$& "(*&,+& "#'&,)& ")#*,!& "!'!,)& "%%&,"& "(&*,(& "((+,+& "(+%,(& "(+%,(& ")%!,&& "%#&,)& "*%*,"& )&%*,+& "%)!,)& "!#&,&&
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Zie Mini Canal DBE voor 
3 x meer afgifte.

Mini Canal is ook beschikbaar in andere lengtes 
vanaf *+* cm, zie: www.theradiatorfactory.com

Afgifte bij %(°C. Prijzen in Euro excl. BTW.
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ROOSTERCODES
Designo aluminium roosters star Designo houten roosters oprolbaar

DNA
natuurkleur

DBL
zwart

DDB
donkerbruin

DBR
messingkleur

DNC/XXX (kleur)
gelakt

DMN merbau
DMV gevernist

DON eik
DOV gevernist

DBN beuk
DBV gevernist

Aluminium roosters star Houten roosters oprolbaar

SNA
natuurkleur

SBL
zwart

SDB
donkerbruin

SBR
messingkleur

SNC/XXX (kleur)
gelakt

RMN merbau
RMV gevernist

RON eik
ROV gevernist

RBN beuk
RBV gevernist

Aluminium roosters oprolbaar Speciale roosters

RNA
natuurkleur

RBL
zwart

RDB
donkerbruin

RBR
messingkleur

RSS
roestvast staal

ANA
alu. natuurkleur

PNC
gietaluminium

Bestel unit 
zonder rooster 
pag. 370 én een 
los PNC rooster 
pag. 375.
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Bijlage J. Drinkbaar water



®

De 2 à 1000 mètres cubes par jour

Osmoseurs

eau saumâtre



Le skid de base

Le dessalement des eaux saumâtres par

osmose inverse

Les équipements supplémentaires

Fonctionnement

Il est assemblé dans un châssis de tôle 
mécano soudée qui regroupe la pré-filtration
5µ, le groupe pompe HP, le module d’OI avec
ses tubes et membranes, les instruments de
contrôle et de sécurité, l’armoire électrique et
tableau de commande, le circuit de nettoyage
des membranes.

• Démarrage et arrêt automatiques sur 
détection de niveau.

• Contrôle en continu de la qualité de 
l’eau produite. 

• Rinçage automatique des membranes.
• Gestion des sécurités fonctionnelles de la 

machine.

Les osmoseurs SLCE® des gammes BW sont constitués d’un skid de base 

auquel on peut adjoindre un filtre multi-média ainsi que de nombreux 

équipements complémentaires.

L’osmoseur SLCE® BW intègre tous les

équipements lui permettant de fonctionner de

manière autonome. De nombreux équipements

complémentaires peuvent être associés à 

la machine de base, afin d’effectuer un 

traitement additionnel sur l’eau brute ou sur

l’eau produite.

L’osmoseur SLCE® BW est équipé d’une 

armoire électrique automatique qui assure 

les fonctions suivantes :

Il est alimenté en eau brute claire, non chlorée,

par un réseau sous pression.

• Le filtre multi-média et sa pompe :

Cette option se justifie lorsque le skid doit
être alimenté à partir d’un forage, d’un
puits, d’une rivière…
Le filtre multi-média renforce l’efficacité de la
pré-filtration, notamment lorsque l’eau brute
est très chargée en matières en suspension.
La pompe BP alimente le skid à partir d’un
réservoir tampon dans lequel l’eau brute 
a été pompée.

• Coagulation d’une eau brute chargée en      

matières colloïdale.

• Chloration d’une eau brute polluée.

• Adoucissement sur résines d’une eau dure.

• Stérilisation de l’eau produite par Ultra

Violets ou par chloration.

• Neutralisation de l’eau produite.

• Filtration sur charbon actif, etc.



®

CBW

Module très compact et facile à installer dans un

local exigu, faible consommation d'énergie, 

complet, il possède les mêmes fonctionnalités que

les gammes de forte capacité : démarrage et arrêt

automatiques sur détection de niveau, rinçage 

automatique des membranes, circuit de nettoyage

membranes intégré…

Il dispose en série d'un filtre charbon actif 

de sécurité. 

Disponible en standard avec une pompe alternative

à piston, certains modèles sont également 

disponibles avec une pompe centrifuge 

multicellulaire, Type G (**).

Principales applications

• Potabilisation d’eau

À partir d’un réseau d’eau de ville, quand celle-ci n’est pas conforme aux normes.
À partir d’eau de forage, sur des bases vie, dans des régions dépourvues d’eau potable.

• Production d’eau de process

Secteur médical : eau stérile ou de dialyse en milieu hospitalier, industrie pharmaceutique…
Lavage : véhicule (VL, poids lourds, ferroviaire), blanchisserie, vaisselle en restauration…
Industrie : peinture, traitement de surface, industrie mécanique, cosmétique, électronique…

Exécutions spéciales

• CBW1500

• CBW-BI

(*) Production donnée à +/-10% à partir d’eau brute à température 25°C et salinité telle que précisée.
Les performances doivent être confirmées au vu d’une analyse complète de l’eau à traiter et en fonction
des conditions précises d’utilisation du matériel.
(**) Modèles équipés d’une pompe centrifuge multicellulaire.

Capacité (*)

m3/24h
Type

Puissance

installée

kW

Masse 

kg

Salinité 2g/l Salinité 5g/l

2 1,5 CBW50

0,5

65

3 2 CBW100 70

4 3 CBW200
75

4 3 CBW200 G (**)

7 5 CBW300  

1

100

9 7 CBW400 
110

9 7 CBW400 G (**)

12 10 CBW500 
120

12 10 CBW500 G (**)

Jusqu’à
12 m3/24 h

Module en châssis monobloc intégrant l’osmoseur CBW et son prétraitement, 
le réservoir de stockage 1500 litres, l’hydrophore de distribution sous pression, tous autres
équipements tels UV, chloration, selon le besoin de l’utilisateur.

Module intégrant deux étages d’osmose, permettant de garantir une eau produite de très
faible conductivité, pour le secteur médical, l’industrie pharmaceutique…



EBW

Capacité (*)

m3/24h Type

Puissance

installée

kW

Masse

kg

Dimensions

mm

Salinité 2g/l Salinité 5g/l A B C D

14 14 EBW 202

4

120 1300

500 1100 1000

20 20 EBW 203 120 1300

26 25 EBW 204 130 2500

34 31 EBW 206 150 2500

47 33 EBW 209 180 3360

58 50 EBW 409

7,5

230 3360

600 1100 130073 60 EBW 412 260 3360

80 68 EBW 415 290 3360

Principales applications

• Potabilisation d’eau

À partir d’eau de forage, sur des bases de vie, dans les régions dépourvues d’eau potable.

• Production d’eau de process

Industrie mécanique, peinture, traitement de surface, industrie pharmaceutique...

(*) Production donnée à +/-10% à partir d’eau brute à température 25°C et salinité telle que précisée.
Les performances doivent être confirmées au vu d’une analyse complète de l’eau à traiter et en fonction
des conditions précises d’utilisation du matériel.

Utilisation facile grâce à son tableau de 

commande simple et clair, entretien peu

contraignant et facile à exécuter, grâce à 

la conception en châssis ouvert. 

Il dispose en série d'un circuit de nettoyage

complet avec réservoir de préparation 

des produits chimiques.

Exécutions spéciales

• Version intégrée

Les osmoseurs SLCE® de la gamme EBW peuvent être dotés de multiples 
équipements complémentaires et options, qui permettent de les adapter aux 
spécificités de chaque application et de chaque utilisateur. 
Ces options peuvent être intégrées sur un châssis commun qui facilitera
l’installation et la mise en œuvre sur le site ou en conteneur.

• Version Bi-Osmose, EBW-BI

Module intégrant deux étages d’osmose, permettant de garantir une eau 
produite de très faible conductivité, pour le secteur médical, l’industrie 
pharmaceutique…

Jusqu’à
70 m3/24 h



GBW

Fonctionnement entièrement automatique, piloté par un automate programmable, 

entretien peu contraignant et facile à exécuter, grâce à la conception en châssis

ouvert, matériel très complet disposant notamment d'un prétraitement 

chimique de l'eau brute et d'un circuit de nettoyage membranes intégré, 

avec réservoir de préparation des produits chimiques. 

(*) Production donnée à +/-10% à partir d’eau brute à température 25°C et salinité telle que précisée.
Les performances doivent être confirmées au vu d’une analyse complète de l’eau à traiter et en fonction
des conditions précises d’utilisation du matériel.

Exécutions spéciales

Les unités de la gamme GBW peuvent être dotées d’équipements 
complémentaires divers permettant de répondre à une spécification 
particulière. Ils peuvent en outre être assemblés en conteneur.

Principales applications

• Potabilisation d’eau

À partir d’eau de forage, sur des bases de vie, des hôtels, dans des régions dépourvues d’eau potable.

• Production d’eau de process

Industrie mécanique, peinture, traitement de surface, industrie pharmaceutique et cosmétique.
Industrie agroalimentaire et municipalités.

Capacité (*)

m3/24h
Type

Puissance

installée

kW

Masse

kg

Dimensions

mm

Salinité 2g/l Salinité 5g/l A B C

90 85 GBW 803

10

1500

3600 1300 1750160 130 GBW 806 1800

180 150 GBW 809 2100

275 230 GBW 1610
18

2400

6020

1500

2100

340 280 GBW 1615 2900

440 380 GBW 3015

25

3100

1500530 410 GBW 3020 3600

600 500 GBW 3025 4100

650 550 GBW 6024

55

5200

7500 1750800 700 GBW 6036 6400

100 800 GBW 6048 7600

Jusqu’à
1000 m3/24 h



®

149 rue Salvador Dali
ZA de Kergouaran - Caudan
CS 8002
56607 LANESTER Cedex
France

Votre distributeur

tél.

fax

e-mail

internet

+33 (0) 297 838 333

www.slce.net

+33 (0) 297 838 888

slce@slce.net
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Bijlage K. Kleine WaterZuiveringsInstallatie



INDIVIDUELE
WATERZUIVERING

BELLEAQUA SAF®



Ligt uw woning in een straat waar geen riolering is en er
in de toekomst ook geen riolering komt? Dan moet u
een individuele waterzuiveringsinstallatie plaatsen. De
gemeentelijke zoneringsplannen geven hierin uitsluitsel.
Ongezuiverd afvalwater lozen is immers verboden en
een septische put volstaat niet. U moet die aansluiten op
de waterzuiveringsinstallatie.

Vele gemeenten subsidiëren de aankoop en/of het
onderhoud van de individuele waterzuiveringsinstallatie.
Ook het Vlaams Gewest subsidieert in dat geval.

Zelfzuiveraars informeren dus best bij de gemeentelijke
milieudienst.

FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN

WAT MET HET WATER NA ZUIVERING?WELK AFVALWATER ZUIVEREN?

Een kwalitatief product, een correcte plaatsing en een verzekerd

onderhoud zijn dé sleutelfactoren voor een goedwerkende individuele

waterzuivering. Met de ervaring uit het proefproject in de gemeente

Bierbeek ontwikkelden we de BelleAqua Saf®. Deze individuele

waterzuiveringsinstallatie verwerkt het huishoudelijk afvalwater van

1 tot 500 personen. De werking is gebaseerd op het principe van de

ondergedompelde beluchte bacteriefilter.

De BelleAqua Saf® is een BENOR-gekeurde installatie die voldoet aan

alle kwaliteitsnormen. Het systeem onderscheidt zich door zijn zeer

hoge zuiveringsrendement, zijn uitstekende duurzaamheid, zijn

onderhoudsvriendelijkheid en zijn innovatief foutdetectiesysteem dat

de betrouwbaarheid van de installatie garandeert.

Als ‘zelfzuiveraar’ moet u enkel het huishoudelijke
afvalwater zuiveren. Dat is het afvalwater van uw
toiletten, de douche, het bad, de wastafels, de keuken
en de was- en vaatwasmachine. Let op:
hemelwater mag niet in de zuiveringsinstallatie.

Het gezuiverde water loost u rechtstreeks in een
waterloop of gracht. Indien dit niet mogelijk is, kunt u
het water in de bodem laten infiltreren of verpompen.
Ook hier stelt BelleAqua u de gepaste oplossing voor.

WAT ZEGT DE OVERHEID?

OVER WATER 
ZUIVEREN

OVER WETGEVING 
EN SUBSIDIES
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WAT IS DE BELLEAQUA SAF®? DE BELLEAQUA SAF® IS ‘BENOR’-CE
GEKEURD.

BelleAqua Saf® is een individuele waterzuiverings -
installatie van het type ‘ondergedompelde beluchte
bacteriefilter’. Door haar robuuste betonnen bekuiping
en het gebruik van de meest duurzame materialen, is
deze installatie niet alleen zeer betrouwbaar, maar
garandeert zij een lange levensduur.

Bij de installatie krijgt u een BENOR-attest. Dit attest
bevestigt dat de installatie voldoet aan de Vlarem II-
wetgeving en de Europese richtlijnen conform PTV 114 /
TR 114 / NBN EN 12566-3.

Tijdens de testprocedure werden de
zuiveringsefficiëntie, de duurzaamheid van de
materialen en de structurele kenmerken van de
installatie geëvalueerd.

HOE WERKT 
DE BELLEAQUA SAF®?

De BelleAqua Saf®is een drietrapszuiveringsinstallatie met
buffersysteem.

1) De eerste trap: De voorbezinkkamer
Deze kamer scheidt de vaste bestanddelen van de
vloeibare. Ze houdt ook drijvende en bezinkbare
stoffen, oliën en vetten tegen. Tevens zorgt het
buffervolume van 400 liter voor het afvlakken van de
pieklozingen.
2) De tweede trap: De beluchtingskamer
Een debietregelaar voert een constante
hoeveelheid afvalwater naar de beluchte
bacteriefilter. In de filter bevindt zich een
ondergedompelde bacteriedrager, waarop de
micro-organismen groeien die voor de afbraak van
de organische vervuiling zorgen. Vier discontinu
werkende bellenbeluchters zorgen voor een
noodzakelijke en optimale hoeveelheid opgeloste
zuurstof.
3) De derde trap: De nabezinkkamer
Door bezinking worden slib en gezuiverd afvalwater
van elkaar gescheiden. Het slib wordt periodiek
gerecirculeerd naar de voorbezinkkamer.

BELLEAQUA SAF®:   UW INDIVIDUELE 



WAARIN IS DE BELLEAQUA SAF®
UNIEK?

WAAROM HEEFT DE BELLEAQUA SAF®
EEN BETONNEN BEKUIPING?

De BelleAqua Saf® heeft volgende uitzonderlijke
eigenschappen:

• een zeer hoog zuiveringsrendement
• een zeer hoge duurzaamheid en stabiliteit
• onderhoudsvriendelijk
• een innovatief foutdetectiesysteem voor een

gegarandeerde werking

 ZUIVERINGSINSTALL ATIE

• Omdat beton een veel grotere bovenlast kan verdragen,
bijvoorbeeld verkeerslast.

• Omdat betonnen kuipen niet gevoelig zijn voor hogere
grondwaterstand. Ze weerstaan aan opwaartse en zijwaartse
waterdruk en gaan niet opdrijven.

• Omdat beton een neutraliserende werking heeft op het
afvalwater.

KARAKTERISTIEKEN VAN DE BEKUIPING 1-6 IE

• HSR-cement
• Wanddikte 8-12 cm 
• Standaard klasse B-125 kN. Uitbreidbaar naar klasse D -

400 kN
• Waterdichte verbinding d.m.v. SBR dichting tussen

putlichaam en dekplaat
• De influent- en effluentopeningen zijn voorzien van SBR-

ringen Ø 110
• Het mangat is toegankelijk en heeft een vrije opening van

70 x 70 cm
• Gewicht put 4.328 kg

Gewicht dekplaat 1.162 kg
• Brutoinhoud 5.000 liter

FUNCTIE VAN DE BESTURINGSKAST

• Volledige besturing van de installatie
• Controle op de werking van de installatie

Systeembesturing:
•• Sturing van de blower
•• Sturing van de debietregeling
•• Sturing van de slibretour
•• Eventuele sturing in pompput
•• Zelfcontrole

• Druk in leidingen
• Componenten in sturingskast

Mogelijkheid tot aansluiting van telemetrie.
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Eén kuip met 3 kamers.

Alle materialen zijn gekozen voor een levensduur
van minimum 30 jaar.

De behuizing is gemaakt van zelfverdichtend, gewa-
pend beton van 8-12 cm dikte en voldoet aan de
stabiliteitseisen van de PTV 114. De behuizing is stan-
daard geschikt voor personenwagenverkeer.

Eénmaal per jaar is beperkt nazicht nodig, om de
3 à 5 jaar slibruiming. Alle onderdelen zijn toegan-
kelijk en vervangbaar via het mangat.

Het innovatieve ingebouwde foutdetectiesysteem
controleert de volledige werking van de installatie. 

De compressor met stroombeveiliging is geluids-
arm.

Een correct geplaatste en goedwerkend biolo-
gisch concept zorgt voor een geurvrije installatie.

Grotere hoeveelheden afvalwater (piekdebieten)
worden afgevlakt met een ingebouwd buffersys-
teem en een debietregelaar. Via de uitloopcon-
structie in de nabezinkkamer kan men stalen
nemen van het gezuiverde water.

De zuurstofbeluchting werkt niet continu maar
met tijdsintervallen.

De installatie is volledig ondergronds opgesteld,
dus u ziet enkel één deksel.

Er gebeurt geen toevoeging van voedingsstoffen.

Er is geen netspanning in de tank. 

ÉÉN-PUT-SYSTEEM
DUURZAAM

STABIEL

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

BEDRIJFSZEKER

GELUIDSARM

GEURVRIJ

KWALITATIEF HOOGSTAAND 
EN ZUIVER

ZUINIG

ONDERGRONDS

AUTONOOM
VEILIG

TECHNISCHE GEGEVENS
Type Verkeers- Afmetingen kuip + Gewicht Gewicht Wand- Hoogte Hoogte Mangat(en) Aansluiting Voorbezink- Beluchtings- Nabezink- Vermogen

klasse dekplaat + flens kuip dek dikte inlaat uitlaat Ø kamer kamer kamer beluchter
(mm) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm) (cm) (mm) (liter) (liter) (liter) (watt)

1-6 IE
Klasse B Ø 2160-2280 x H 2115 4.328 1.162 80-120 1730 1690 70x70 110 1580 1590 1540 56

Klasse D Ø 2280 x H 2245 5.711 1.866 120 1780 1740 70x70 110 1580 1590 1540 56

7-12 IE
Klasse B Ø 2800 x H 2400 9.465 2.926 150 1935 1895 70x70 110 3042 2181 2974 135

Klasse D Ø 2800 x H 2400 9.465 2.926 150 1935 1895 70x70 110 3042 2181 2974 135

13-20 IE
Klasse B Ø 2280 x H 2320 (2x) - 3.971-8.452- 1.162-1.652- 80-120-160 1920 1840 70x70 125 5718 4264 5466 237

Klasse D Ø 2280 x H 2450 (2x) - 5.358-10.380- 1.866-1.818- 120-200-120 1970 1890 70x70 125 5718 4394 5466 237

21-30 IE Klasse B 3240 x 5530 x H 2420 25.034 7.986 160 2000 1900 70x70 160 8820 6426 8330 275

Klasse D 3320 x 5610 x 2420 28.833 8.330 200 2000 1900 70x70 160 8820 6426 8330 275

31-40 IE Klasse B 3240 x 7030 x 2420 29.864 10.157 160 2000 1900 70x70 160 11592 8330 10948 550

Klasse D 3320 x 7110 x 2420 34.323 10.579 200 2000 1900 70x70 160 11592 8330 10948 550

41-50 IE Klasse B 3240 x 8730 x 2420 35.338 12.927 160 2000 1900 70x70 160 14616 10710 13804 550

Klasse D 3320 x 8810 x 2420 40.545 13.299 200 2000 1900 70x70 160 14616 10710 13804 550

I.E.: Inwoner Equivalent = aantal permanente inwoners 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1140 x 3040 x H 2480 3.971 1.162 80-120

1520 x 3120 x H 2480 5.358 1.866



EEN FOUTDETECTIESYSTEEM 
VERWITTIGT BELLEAQUA
Om uw installatie bedrijfszeker te houden, kunnen we in optie
een telemetriesysteem plaatsen. Dit stuurt bij een foutmelding 
een alarmsignaal door naar BelleAqua.

ONDERHOUDSCONTRACT EN 
DIENST NA VERKOOP
BelleAqua verzorgt uw individuele waterzuivering van A tot Z.
Van ontwerp tot en met de plaatsing en het onderhoud van
de installatie. Bij uw onderhoudscontract krijgt u een
zuiveringsgarantie: wij garanderen een jarenlange perfecte
werking van uw zuiveringsinstallatie.

Het onderhoudscontract omvat:
• jaarlijkse staalnames
• jaarlijkse controle van alle onderdelen
• gratis herstelling of vervanging van onderdelen
• opvolging met het onderhoudsboekje
• preventief vervangen van onderdelen

WAARBORG
Wij garanderen:

• 30 jaar op de debietregelaar/recirculatie
• 30 jaar op de bekuiping
• 30 jaar op de bacteriedrager
• 2 jaar op de elektrische onderdelen

TIPS VOOR EEN CORRECT GEBRUIK
U hoeft geen eco-producten te kopen, maar sommige
producten zijn schadelijk voor de bacteriën die uw water
zuiveren. Loos ze nooit in de installatie:

• bacteriedodende producten
- dettol
- bleekwater
- antibiotica
- …

• chemische producten
- ammoniak
- aceton
- verven
- white spirit
- thinner
- …

• hygiënische artikelen
- maandverbanden
- ...

• agressieve reinigingsproducten
- product voor frituurpan
- ontstopper
- ...

• biologisch niet-afbreekbare stoffen
- olie
- plastiek
- …

© Copyright BelleAqua; All Rights Reserved

Wat doet BelleAqua?

BelleAqua is fabrikant van kleinschalige

waterzuiveringsinstallaties (IBA’s- en KWZI’s). Deze

worden gefabriceerd onder de strengste controle.

De naam van ons bedrijf zegt het helemaal: wij bieden

oplossingen aan naar een zuiver waterbeheer. Dit doen

we van A tot Z: van analyse, over ontwerp, tot installatie

en onderhoud.

Wie zijn onze klanten?

Diverse particulieren en bedrijven

doen een beroep op ons:

- Eigenaars van woningen

- Landbouwbedrijven

- Horecazaken

- KMO’s

- Openbare besturen

- …

Welke producten biedt BelleAqua aan?

BelleAqua’s productengamma bevat hoogkwalitatieve

systemen voor:

- Individuele waterzuivering (IBA en KWZI-systemen)

- Gebruik van hemelwater

- Infiltratie van hemelwater en gezuiverd afvalwater

- Afscheiding van olie, benzine, vet, zetmeel, …

- Pompinstallaties

- …
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Nijverheidsstraat 6-8
B-2990 Wuustwezel
Tel:+32(0)3 666 53 03
Fax:+32(0)3 666 55 03 
info@belleaqua.be
www.belleaqua.be



Bijlage L. Opbouw waterzuiveringsstation



Famitec produceert al meer dan 35 jaar systeemtanks in prefab beton voor 
zowel de communale als de industriële markt. 
MST II systeemtanks worden opgebouwd van voorgespannen elementen 
met een standaardbreedte van 2,40 m en een dikte van 170 - 200 mm. 
De hoogtes variëren van 2 tot 8 meter. 

De MST II elementen  worden inwandig gekoppeld door middel van 
horizontale voorspanning (Dywidag-systeem) en een ingenieus waterdicht 
hol-dol systeem. 
De verticale voegen worden aangegoten met een krimpvrije injectiemortel.
Door de elementen worden horizontaal corrosievrije staalkabels in een 
vetstreng met 2 mm dikke PE-ommanteling getrokken, die met precisie-
apparatuur op een eindspanning van > 135 kN gebracht. De exacte 
eindspanning volgt uit de berekening.

Een waterdichte oplossing van de wand/vloer constructie wordt verkregen 
door middel van spramexbeton aan weerszijden van de wand en het 
toepassen van een zwelband.

Dankzij de hoge betonkwaliteit, het toepassen van voorspanning, 
de beproefde detailleringen en onze jarenlange ervaring met de productie en 
installatie van prefab elementen voor systeemtanks garanderen wij u een 
duurzame constructie en waterdichte oplossing.

MST II Tank Famitec,

van ontwerp tot

realisatie, alles

onder één dak!

 

 

 

Postbus 168, 9200 AD Drachten
Loswal 12, 9206 AH Drachten
 

Muleby systeemtank II

0512-58 90 60
0512-53 17 19

Waterzuiveringen    Slibopslag
Industriewater   Drinkwaterbuffers
Nabezinktanks   Calamiteiten opslag
Voorbezinkers   Buffertanks        

Website: 
E-mail: 

Famitec Prefab Betonsystemen
 

Toepassingsgebieden

Afmetingen

!

!

!

!

!

!

!

!

Telefoon: 
Fax: 

www.famitec.nl
info@famitec.nl 

Muleby Systeem Tanks onderscheiden zich met overtuiging door de 
volgende kenmerken:
Veilige, inwandige horizontale voorspanning
Duurzaam door hoge en constante betonkwaliteit
Snelle productie in modern geoutilleerde fabriek
Moderne vormgeving met houtnerfstructuur
Korte bouwsnelheid door modulair bouwsysteem
Lange levensduur, nagenoeg onderhoudsvrij
Zeer gunstige prijs-kwaliteit verhouding 
Engineering en realisatie in eigen beheer

!

!

!

!

!

!

!

!

Kenmerken

Met de MST II Tanks kunnen volumes worden gerealiseerd van 750 m"  tot 
± 35.000 m" bij een hoogte van 2 tot 8 meter. Voor kleine volumes verwijzen 
wij u naar de MST I- en/of IA tank



Technische informatie MST II

 

 

 

Postbus 168, 9200 AD Drachten
Loswal 12, 9206 AH Drachten
 

0512-58 90 60
0512-53 17 19

Website: 
E-mail: 

Famitec Prefab Betonsystemen
 Telefoon: 

Fax: 
www.famitec.nl
info@famitec.nl 

Ons bedrijf is VCA* gecertificeerd

* De inhoud is ca. en exclusief eventuele kegel in de vloer

Muleby Systeem Tank II Productblad

wandelement
type: MST II

steltegel

afdichting materiaal

werkvloer

wandelement
type: MST II

steltegel

afdichting materiaal

werkvloer

spramex - beton

wandelement
type: MST II

steltegel

afdichting materiaal

werkvloer

spramex - beton

Element specificatie MST II

Inhoudstabel* in m! 

www.famitec.nl

Voor een volledig overzicht, 
referenties, details en exacte 
afmetingen bezoekt u onze 
website www.famitec.nl.

Werkende breedte:  Ca. 2,40 m1 

Dikte wandelement:  170 - 200 mm   

Dikte spanelement: 170 - 370 mm 

Hoogtes:  2.00 tot 8.00 m1. 

Elementgewicht: Wandelement: 1.072 kg/m1 
Spanelement: 1.570 kg/m1 

Tankdiameters:    
 

! ca. 18 m (24 elementen) 
" ca. 72 m  (94 elementen) 

Betonkwaliteit    C35/45 

 

Aantal 
elementen 

Diameter 
m1 

Hoogte 
3,5 m1 

Hoogte 
6 m1 

Hoogte 
8 m1 

24 18,22 913 1.565 2.086 

28 21,30 1.247 2.138 2.851 

32 24,37 1.633 2.799 3.733 

36 27,44 2.070 3.549 4.732 

40 30,51 2.559 4.388 5.850 

44 33,58 3.100 5.314 7.086 

48 36,65 3.692 6.329 8.439 

52 39,71 4.336 7.433 9.910 

56 42,78 5.031 8.624 11.499 

60 45,85 5.778 9.904 13.206 

64 48,91 6.576 11.273 15.030 

68 51,97 7.426 12.730 16.973 

70 53,51 7.870 13.491 17.988 

72 55,04 8.327 14.275 19.033 

74 56,57 8.797 15.081 20.108 

76 58,10 9.280 15.909 21.211 

78 59,63 9.776 16.759 22.345 

80 61,17 10.284 17.631 23.507 

82 62,70 10.806 18.525 24.700 

84 64,23 11.341 19.441 25.921 

86 65,76 11.888 20.379 27.172 

88 67,29 12.448 21.340 28.453 

90 68,83 13.021 22.322 29.763 

92 70,36 13.607 23.327 31.102 

94 71,89 14.206 24.353 32.471 
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Bijlage M. Padoek



Fiche Houtsoorten / 
Padoek Afrikaans

1

Belgian WOODFORUM

Pterocarpus soyauxii Taub.

Leguminosae - Fabaceae

Midden- en West- Afrika

Spinthout: crème 
Kernhout: koraalrood tot paars-

bruin

Matig fijn

Soms kruisdraad

(H = 15 %)
van 650 tot 900 kg/m2
gemiddeld : 750 kg/m2

Buiten: hoog
Binnen: hoog

Familie

Wetenschappelijke naam

Herkomst

Nerf

Draad

Volumieke massa

Stabiliteit in gebruik

© Bekefi Alexandre

© Bekefi Alexandre

BUITEN

schrijnwerk
betimmeringen

terrassen
tuinmeubels

grond- en watercontact

BINNEN

schrijnwerk
meubilair

fineer
betimmeringen
beeldhouwwerk

parket

Toepassingen

Houtbeschrijving
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Houtbeschrijving

Het kernhout is fraai koraalrood tot
paarsbruin (cfr. toepassingen als
kleurstof in ondermeer de textielnij-
verheid) en verkleurt onafgewerkt
snel aan het licht tot bruin. Het spint-
hout heeft een crème kleur.

Afrikaans padoek

Pterocarpus
soyauxii Taub.

Afrikaans padoek is een uitzonder-
lijk stabiele houtsoort met een zeer
hoge natuurlijke duurzaamheid, bij-
zonder geschikt voor hoogwaardige
toepassingen als buitenschrijnwerk.
Het is tevens geschikt voor allerlei
andere buitentoepassingen als ter-
rassen, tuinmeubels, buitenbetimme-
ringen, met inbegrip van toepassin-
gen in grond- en/of watercontact.
Zijn fraaie koraalrode tot paarsbrui-
ne kleur maken Afrikaans padoek
tevens zeer geliefd voor binnen-
vloerbekledingen en binnendecora-
tie.

Groeigebieden

Afrikaans padoek is de commercië-
le naam voor de botanische soort
Pterocarpus soyauxii Taub., voorko-
mend in Midden - en West - Afrika.
Deze in het immergroene tropische
regenwoud solitair voorkomende
lichtboomsoort heeft gevleugelde
zaadjes die zich met de wind ver-
spreiden.
De verjonging gebeurt gemakkelijk
en op natuurlijke wijze.  
Het optimale groeigebied is Gabon
en Kameroen.

Boombeschrijving

De bomen bereiken een hoogte van
ongeveer 50 m en hebben een tak-
vrije stam van ongeveer 30 m. De
schors scheidt spontaan roodachtige
inhoudsstoffen af. De kruin is sterk
vertakt.
Aanloopwortels komen typisch voor,
zijn zeer smal (5 à 7 cm) en tot 6 m
hoog

De nerf is matig fijn. Kruisdraad
komt soms voor.
Afrikaans padoek is over het alge-
meen gelijkmatig van structuur zon-
der uitgesproken tekening.
In het optimale groeigebied is de
kleur koraalrood met zwarte strepen
(Gabon) overgaand naar homo-



geen rood in Kameroen. Aan de
rand van het groeigebied (Congo,
Congo-Brazaville) komen in het
kernhout ontsierende witte vlekken
voor, die echter geen invloed heb-
ben op duurzaamheid of mechani-
sche eigenschappen.

Kwaliteiten,
vochtgehalte, drogen

Afrikaans padoek wordt door de
Belgische houtinvoer en handel
altijd als ruw gezaagd hout van de
bijzondere kwaliteit FAS (First &
Second) ingevoerd.

De partijen komen "Shipping dry"
binnen en laten zich in functie van
de toepassing  zonder noemens-
waardig risico op  vervorming  dro-
gen. Het drogen dient wel zorgvul-
dig te gebeuren gezien het risico op
droogscheuren.
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© Bekefi Alexandre
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Afmetingen,
duurzaamheidsklasse,
toepassingen

De aangevoerde commerciële afme-
tingen bedragen :

1. 65 x 90 mm 
in lengtes van 185 cm 
en meer voor buiten - en binnen
schrijnwerk

2. 26 x 155 mm 
26 x 180 mm
26 x 205 mm
in lengtes van 155 cm tot 305 cm
voor bijvoorbeeld terrasplanken

3. 26 x 80 mm 
in lengtes van 60 cm 
en meer als vloerbekleding

Het kernhout bevindt zich in natuur-
lijke duurzaamheidsklasse I. 
Afrikaans padoek is zowel voor bui-
tentoepassingen (buitenschrijnwerk,
tuinmeubels, buitenbetimmeringen,
terrassen,...) als voor binnentoepas-
singen (schrijnwerk, meubelen,
lijsten, vloeren, fineer, houten scul-
puren, draaiwerk, ...) geschikt.
Het is tevens geschikt voor toepas-
singen in water - en/of grondcon-
tact, hoewel dient opgemerkt dat het
hout, niettegenstaande zijn hoge
elasticiteitsmodulus, bros is en wei-
nig resistent tegen schokken.
Afrikaans padoek heeft gunstige
resonantie-eigenschappen (zeer zui-
vere metallische resonantie), wat het
zeer geschikt maakt voor het bou-
wen van orgels, piano of andere
muziekinstrumenten.

Bewerking, bevesti-
ging, afwerking

Afrikaans padoek laat zich gemak-
kelijk zowel machinaal als met de
hand bewerken. Het ontstaan van
inspringsel kan bij schaven van
kruisdradig hout worden tegenge-
gaan door een bewerkingshoek van
20 ° toe te passen. Vooral de grote-
re afmetingen zijn splijtbaar.
Een goed functionerende stofafzui-

© Dupont/Tertre
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ging is noodzakelijk gezien het
houtstof irriterend werkt. Voorboren
is aangeraden.
De uitharding van afwerkingspro-
ducten op basis van alkydharsen
kan bij deze houtsoort plaatselijk
problemen geven. De aangewezen

voorbehandeling is ontvetten met
alcohol of thinner, wat meestel goed
resultaat oplevert. Watergedragen
producten (acrylaten) kunnen een
oplossing bieden.
De oppervlakteafwerking dient
mede omwille van de snelle verkleu-

ring aan het licht snel te gebeuren
maar kan verder als goed worden
beschreven. De afwerkingsproduc-
ten worden over het algemeen zeer
goed opgenomen.

© Bekefi Alexandre
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Het Belgian WOODFORUM werd gesticht door de Belgische houtsector met als
specifieke missie het promoten van hout en de producten op basis van hout. Hierbij
onderlijnt het de talrijke redenen die de keuze voor hout rechtvaardigen en stelt het
de informatie nodig voor zijn correcte toepassing ter beschikking.
www.woodforum.be

Met dank aan Mr Vanpoucke en Mr. P. De Wagheneire voor het verstrekken van informatie en het nalezen van de tekst.

FYSISCHE EN MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN VOOR PADOEK AFRIKAANS
Fysische eigenschappen

Volumieke massa bij 15 % houtvochtgehalte in kg/m3 750

Radiale krimp in %
- van 60-30 % relatieve vochtigheid 0,4
- van 90-60 % relatieve vochtigheid 0,3

Tangentiale krimp in %
- van 60-30 % relatieve vochtigheid 0,5
- van 90-60 % relatieve vochtigheid 0,5

Werken in %
- van 30-60 % relatieve vochtigheid 0,9
- van 60-90 % relatieve vochtigheid 0,8

Mechanische eigenschappen

Buigsterkte in N/mm2 121

Elasticiteitsmodulus in N/mm2 13000

Druksterkte evenwijdig aan de vezel (in N/mm2) 63

Schuifsterkte in N/mm2 12,2

Hardheid volgens Janka/ in N
kops -
langs 6860

65x90mm

in lengtes van 185 cm en meer voor buiten- en binnenschrijnwerk

26x155mm

26x180mm

26x205mm

in lengtes van 155 cm tot 305 cm voor bijvoorbeeld terrasplanken

26x80mm

in lengtes van 60 cm en meer als vloerbekleding

GANGBARE COMMERCIELE AFMETINGEN VOOR RUW GEZAAGD HOUT:
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®
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Algemene eigenschappen van FOAMGLAS
®

Omschrijving : FOAMGLAS® bestaat uit gerecycleerd glas (≥ 60 %) en minerale grondstoffen
die in de natuur vrijwel onbegrensd voorhanden zijn, zoals zand, dolomiet,
kalk, … Het is een anorganisch product opgeschuimd zonder cfk’s, hcfk’s of
andere gassen. Het is onbrandbaar, bevat geen brandwerende producten en
geeft geen schadelijke rookgassen vrij.

Brandreactie (EN 13501-1) : Kernmateriaal Euroklasse A1, onbrandbaar, geen schadelijke gassen.
Gebruikstemperatuur : Van - 260 °C tot + 430 °C
Dampdiffusieweerstand (EN ISO 10456) : µ = ∞
Hygroscopiciteit : nul
Capillariteit : nul

Waterdicht Bestand tegen
ongedierte

Drukbestendig Zuurbestendig Gemakkelijk te
verwerken

Onbrandbaar Waterdampdicht Maatvast Ecologisch

FOAMGLAS®-eigenschappen

FOAMGLAS® PERINSUL S is een buitengewoon drukvast product om koude -
bruggen in het metselwerk uit te sluiten. Alle zijden zijn afgewerkt met 
bitumen. De boven- en onderzijde zijn extra voorzien van een glasvlies en
een polyethyleenfilm, compatibel met mortel.

Verpakkingsgegevens: Lengte 450 mm x dikte 50 mm

Breedte [mm] 90 110 115 140 175 190 240 300 365
Aantal blokken / pak 35 30 28 23 16 14 12 10 9
Lopende meter / pak 15.75 13.50 12.60 10.35 7.20 6.30 5.40 4.50 4.05

Verpakkingsgegevens: Lengte 450 mm x dikte 100 mm

Breedte [mm] 90 190
Aantal blokken / pak 15 7
Lopende meter / pak 6.75 3.15

Verpakkingsgegevens: Lengte 450 mm x dikte 120 mm

Breedte [mm] 140 175 190 240
Aantal blokken / pak 11 8 8 6
Lopende meter / pak 4.95 3.06 3.06 2.70

Andere afmetingen zijn op verzoek verkrijgbaar 
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1. Producteigenschappen volgens EN 13167
1)

en ETA
2)

Volumemassa (± 15 %) (EN 1602) : 165 kg /m3

Dikte (EN 823) ± 2 mm : 50, 100 en 120 mm
Lengte (EN 822) ± 2 mm : 450 mm
Breedte (EN 822) ± 2 mm : van 90 tot 365 mm
Warmtegeleidingscoëfficient (EN ISO 10456) : D ≤ 0.050 W/(m·K)
Brandreactie (EN 13501-1) : Euroklasse F (Kernmateriaal Euroklasse A1) 
Weerstand tegen puntlast (EN 12430) : PL ≤ 1.0 mm
Druksterkte (EN 826-A) : CS  ≥ 1.6 MPa

1) Het CE-merk van conformiteit is een verklaring van conformiteit met de verplichte essentiële eisen van CPD, zoals vermeld in EN 13167. Binnen het
CEN Keymark certificaat werden alle vermelde eigenschappen gecertificeerd door een goedgekeurde, genotificeerde en geaccrediteerde derde partij.
2) ETA in aanvraag en verwacht in 2012

2. Bijkomende materiaalkenmerken

Smeltpunt (DIN 4102-17) : > 1000 °C
Lineaire uitzettingscoëfficiënt (EN 13471) : 9 ·10-6 / K
Soortelijke warmte (EN ISO 10456) : 1 kJ / (kg·K)
Thermische diffusiviteit op 0 °C : 3.5 x 10-7 m2 / sec

3. Specifieke nationale productgegevens

Buigingsmodulus van elasticiteit : E = 1500 MN / m2

BRE Green Guide Rating : C
Druksterkte EN 772-1 met mortel 
capping 3) gemiddelde waarde fb = 1.8 MPa
Karakteristieke druksterkte van metselwerk 
fk 3) KZ: kalkzandsteen: 1.20 MPa

P: keramische volle steen: 0.90 MPa
SB: keramische snelbouwsteen 0.90 MPa

3) Beproefd volgens de principes van de EN 1996-1-1 (Eurocode 6 “Metselwerk”) en muurpartijen getest volgens EN-1052-1 in MPa of N /mm2.

4. Toepassingsgebied

FOAMGLAS® PERINSUL S wordt aangewend om koudebruggen te vermijden en wordt geplaatst in een mortellaag. 
Voor zwaarder belaste muren maak dan gebruik van de FOAMGLAS® PERINSUL HL.

HG-PDF-0412 B-B-nl-PDS-FG PERINSUL S



Bijlage O. Spanstaafstructuur



GEVELS

DETAN SPANSTAAFSYSTEMEN
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TOEPASSINGEN

Luifels

DEHA SPANSTAAFSYSTEEM DETAN

Detan geeft de statisch noodza-
kelijke windverbanden in daken en
wanden een elegante, esthetische
vorm.

Windverbanden

Het Detan systeem laat toe met zeer
dunne spanstaven te werken.

Er ontstaan lichte constructies die tot op
heden nauwelijks mogelijk leken. Detan
vindt onder andere zijn toepassing bij
luifels.

Onderspanningen

Dankzij het Detan systeem is het
mogelijk om, bij staal- en hout con-
structies, te werken met geringere
secties.

Met kleine doorsneden kan men grote
overspanningen verwezenlijken.
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Standaardsystemen

DEHA SPANSTAAFSYSTEEM DETAN

Vork - Spanstaaf

Verbindingsmof - Koppelschijf

Spanstaafsysteem

Detan S460

Technische gegevens

Aansluitstukken

Montagerichtlijnen

Drukstaven

Inleiding



4

DEHA SPANSTAAFSYSTEEM DETAN

In de huidige architectuur winnen de
spanstaafsystemen steeds meer aan
belangrijkheid. Zij worden niet langer
als iets noodzakelijks aanzien, doch
meer en meer als een esthetisch detail.

Door gebruik te maken van nieuwe
gietmaterialen en een verder ont-
wikkelde vormgeving, is een regen-
druppelvormige vork ontstaan, die
design en functionaliteit perfect
verenigt.

De tot op heden moeizame uit-
werking van details behoort definitief
tot het verleden.

Met het Detan spanstaafsysteem is het
mogelijk in een handomdraai de
meest ingewikkelde constructies te
ontwerpen.

De hogere kwaliteitsnorm is bij dit
product een noodzaak. Het Detan
systeem bezit een technische goed-
keuring en wordt gecontroleerd
volgens DIN 50049.

Tevens staat ons technisch team steeds
klaar om samen met U naar een
optimale oplossing te zoeken voor al
uw constructiedetails.

Inleiding

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Esthetisch geheel

Flexibele toepassingsmogelijk-
heden

Verschillende oppervlaktebe-
handelingen

Uitvoering in staal DT-S460 en
roestvast staal DT-E

Met technische goedkeuring

Geen tussenliggende spanners

Regelbaar systeem

Eenvoudige, snelle montage

Eenvoudige, duidelijk zichtbare
controle van de montage

Volledig beschermde draad

Zelfdragende systemen

Staven van 6 mm tot 95 mm

Maximale staaflengte tot 15 m

Maximale toelaatbare belasting
2.851 kN

!

!

Het Detan spanstaafsysteem:
esthetisch, praktisch en flexibel

INLEIDING

DETAN SPANSTAAFSYSTEEM



5

Vork

STANDAARDSYSTEMEN

Het gebruik van een verbindingsmof laat
grote overbruggingen toe.

Het gebruik van een
koppelschijf bij windverbanden.

Het Detan spanstaafsysteem bestaat
standaard uit een spanstaaf, twee
vorken, twee assen, vier veiligheids-
ringen en twee kontermoeren. De
uiteinden van de spanstaaf zijn
voorzien van respectievelijk linkse
en rechtse schroefdraad, zodat men
de juiste spanning kan verkrijgen
door eenvoudig met de trekstaaf te
draaien. Spanhulzen zijn bijgevolg
niet nodig. De montage ervan is zeer
voordelig vermits ze snel kan
gebeuren en zonder enig laswerk.

De toepassingen variëren van een-
voudige spanstaafsystemen tot inge-
wikkelde kruisverbanden, waar meer-
dere staven in één punt samenkomen.

Het standaardgamma omvat 19 ver-
schillende diameters, gaande van 6

tot 95 mm in de stalen uit
voering en 9 verschillende diameters,
gaande van

De maximale lengte van een staaf

bedraagt 15 m, afhankelijk van dia-
meter en uitvoering. Door gebruik te
maken van verbindingsmoffen kan
men deze lengte uiteraard nog ver-
groten. Om doorbuiging te voorko-
men kan men gebruik maken van de
gegoten moffen met verbindingsstuk,
die toelaten een verbinding te maken
met een verticaal systeem.

De vorken zijn zodanig ontworpen
dat, per systeemlengte, een regel-
mogelijkheid verkregen wordt.

Æ

Æmm -

6 mm tot 30 mm in
roestvast staal.

Æ Æ

Het gebruik van fijnkorrelig constructiestaal biedt een duidelijke hogere efficiëntie aan het Detan systeem. Door de hogere
kwaliteit van het staal, kunnen de staven slanker worden uitgevoerd, dikwijls kan men een diameter verkleinen t.o.v. de
vroegere Detan-S staven. Niet alleen de staafkwaliteit werd verhoogd, ook de vorken bestaan nu uit hoogwaardig gegoten
staal GS 20, zodat enerzijds hetzelfde esthetische uitzicht en anderzijds alle afmetingen van de aansluitstukken kunnen
behouden worden.

DEHA SPANSTAAFSYSTEEM DETAN

Het Detan spanstaafsysteem bestaat
slechts uit enkele componenten,
waarmee een veelvoud aan ingewik-
kelde contructies kan opgebouwd
worden. Inzake design zijn alle toe-
behoren afgestemd op de vork, zodat
ze optisch één geheel vormen.
De talrijke mogelijkheden laten de
architect toe zijn creatieve ideeën in
de praktijk om te zetten.

Onbegrensde mogelijkheden

Detan DT-S460

Het Detan spanstaafsysteem is ook verkrijgbaar in roestvast stalen uitvoering, D -E, van 6 tot 30 mm. Het systeem
bestaat uit gelijkaardige componenten en biedt dezelfde flexibele mogelijkheden dan Detan-S. De lengte van de staven is
echter beperkt tot 3 . Natuurlijk kan men met de DT-E verbindingsmoffen weer elke gewenste lengte samenstellen. Als
oppervlaktebehandeling van het Detan-E systeem biedt Halfen onbehandeld roestvast staal aan, naast electrolytisch gepolijste
uitvoering. Op aanvraag kunnen de elementen nog manueel nagepolijst worden.
In het DT-E gamma werden wel enkele maten van de vorken aangepast aan het materiaal. In de volgende tabellen vindt U de
verschillen tussen de 2 materialen DETAN-S en DETAN-E (vet afgedrukt).

ÆT

à 6 m

Æ

Roestvast staal
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Inleiding

DEHA SPANSTAAFSYSTEEM DETAN

De druppelvormige vorken gaan dankzij de kontermoeren geleidelijk over in de trekstaaf wat resulteert in een esthetisch en
elegant geheel. Tot één spanstaafsysteem behoren twee vorken met respectievelijk linkse en rechtse schroefdraad. Ze zijn
door een gekleurd kenmerk eenvoudigweg van elkaar te onderscheiden (blauw= links; geel= rechts). De vorken worden
compleet met kontermoer, vergrendelingsspil en veiligheidsringen geleverd.
Op aanvraag kunnen de vorksystemen vanaf M16 geleverd worden met een dichtingsring (corrosiebescherming).

DT-S 6 tot 12 mm : staal St 52-3

De kontermoer is vervaardigd uit automatenstaal.

- DT-S : - gegeometiseerd volgens ISO/CD 10683 - DT-E : - onbehandeld
- electrolytisch gepolijst
- manueel nagepolijst

Materiaal:

Oppervlaktebehandeling:

Æ

16 tot 95mm : gietstaal GS 20
6 tot 30mm : roestvast staal Cr/Ni/Mo

DT-S460
DT-E 22/5/3 matnr. 1.4462 volgens DIN EN10088-2

Æ

Æ

De uiteinden van de spanstaaf zijn voorzien van respectievelijk linkse en rechtse schroefdraad, zodat men de juiste spanning
kan verkrijgen door gewoon met de trekstaaf te draaien. Spanhulzen zijn bijgevolg niet nodig.

De maximale lengte van de trekstaaf in stalen uitvoering gaat tot 12 m voor diameters tot 60 mm en 15 m voor 64 mm
tot en met 95 mm, behalve in galvanisch verzinkte uitvoering, waar de maximale lengte 6 m bedraagt. In roestvast staal
bedraagt de maximale staaflengte 6 m (speciale lengtes op bijzondere aanvraag). Middels het gebuik van Detan
verbindingsmoffen kan de lengte van het spanstaafsysteem naar believen verlengd worden. De juiste leverbare lengten kan U
vinden in de tabellen op blz. 8. Het systeem kan geleverd worden in 19 verschillende doormeters, van 6 t.e.m. 95 mm, in
stalen uitvoering, in roestvast staal zijn de systemen leverbaar in 9 diameters van 6 t.e.m. 30 mm.

Als systeemlengte “l” wordt de maat tussen de middelpunten van beide vergrendelingsspillen genomen. De tolerantie in de
lengte (2 x ‘O ’) kan U aflezen uit de tabel op blz. 10.

+ +
+

Æ

Æ

Æ Æ

j

Materiaal:
DT-S 6 tot 12 mm: staal St 52-3
DT-S460 16 tot 95 mm: constructiestaal met

fijne structuur S460 N
DT-E 6 tot 30 mm : roestvast staal Cr/Ni/Mo 22/5/3

matnr. 1.4462 volgens DIN EN10088-2

- DT-S : - onbehandeld - DT-E : - onbehandeld
- galvanisch verzinkt - electrolytisch gepolijst
- warm verzinkt - manueel nagepolijst

Æ

Æ

Æ

Oppervlaktebehandeling:

SPANSTAAF

Vork met as, veiligheidsringen en kontermoer

Systeemlengte ‘l’

Vork

VORK



Koppelschijf

7

VERBINDINGSMOF

Mof met verbindingsstuk

Koppelschijf

DEHA SPANTAAFSYSTEEM DETAN

Wanneer men grotere systeemlengten
wenst te bereiken, kan men met
Detan verbindingsmoffen verschei-
dene spanstaven met elkaar ver-
binden. Deze moffen worden even-
eens uitgevoerd met linkse en rechtse
schroefdraad.
Om te grote doorbuigingen van staaf-
systemen te verhinderen biedt het
gamma moffen met een verbindings-
stuk (zie afbeelding). Hieraan kan men
een verticaal Detan systeem bevesti-
gen om doorbuigen te vermijden.

DT-S : 6 tot 95 mm : St52-3
DT-E : roestvast staal 22/5/3 matnr.
1.4462 Volgens DIN EN 10088-2

- DT-S : - galvanisch verzinkt of
- gegeometiseerd

- DT-E : - onbehandeld
- electrolytisch gepolijst
- manueel nagepolijst

Materiaal :

Oppervlaktebehandeling :

Æ

Koppelschijven kunnen worden ge-
bruikt daar waar meerdere trekstaven
in één vlak in één punt samenkomen.
Daarbij dient men erop te letten dat de
hoek tussen de staven onderling niet
kleiner wordt dan 40°.

DT-S : 6 tot 95 mm : St52-3
DT-E : roestvast staal 17/12/2
Cr/Ni/Mo matnr. 1.4571/1.4401
volgens DIN EN10088-2

Materiaal:
Æ

Oppervlaktebehandeling :
- DT-S : - warm verzinkt
- DT-E : - onbehandeld

- electrolytisch gepolijst
- manueel nagepolijst

Standaard mof

KOPPELSCHIJF
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Maximum staaflengte [mm]

Minimum systeemlengte [mm]

dichtingsring

1  gepolijst,  2  manueel gepolijst

DEHA SPANSTAAFSYSTEEM DETAN

SPANSTAAFSYSTEEM

Om de lengte van het detan systeem aan te geven
maakt men gebruik van de zogenoemde sys-
teemlengte. Hieronder verstaat men de afstand
tussen de assen van de vergrendelingsspillen in de
vorksystemen.

sys
teemlengte l

syst
eemlengte l

vergren-
delingsspil

vork

veiligheids-
ring

verbindingsplaat

kontermoer
staaf

mof m
et

verbindingsstu
k

mof

Maximum systeemlengte met één staaf [mm]

Het Detan spanstaafsysteem bestaat uit slechts weinige componenten, die op eenvoudige
wijze tot een groot aantal verschillende systemen kunnen gecombineerd worden.

Een standaard Detan systeem bestaat uit
een spanstaaf en twee vorksystemen. Deze
kleine hoeveelheid aan basiselementen
maakt de planning flexibel en de uit-
voering goedkoop. Door een combinatie
van deze basiselementen met moffen en
koppelschijven kan men de meest com-
plexe staafverbindingen of windverban-
den samenstellen.

systeemlengte l



Detan - S460 [kN]

371,2

509,5

669,6

799,0

922,7

1073,7

!
!
!
!
!36

42

48

52

56

60

Detan - S355 [kN]

302,8

372,1

486,0

570,4

661,6

759,4

Detan - S460Detan - S355

[mm]

60

[kN]

799

[mm]

52

[kN]

759

DETAN - S460

9

DEHA SPANSTAAFSYSTEEM DETAN

Het gebruik van constructiestaal met fijne structuur S460 - N in combinatie met gietstaal GS20 laat toe een nog efficiënter
spanstaafsysteem samen te stellen dan het reeds algemeen bekende systeem Detan - S355.
Door de hogere treksterkte van de spanstaven kunnen de systemen niet alleen slanker en lichter uitgevoerd worden, maar kunnen
de systemen ook leiden tot goedkopere oplossingen. Bij de juiste randvoorwaarden kan men met het nieuwe systeem dikwijls een
diameter verminderen. Dit doet zich vooral voor bij grotere diameters (> 36). De trekkracht van het S460 systeem ligt steeds in de
buurt van de juist kleinere diameter in het S355 systeem.

Detan - S460 systeem staat niet alleen een reductie van de staafdiameter toe, maar behoudt ook de kenmerkende slankheid van de
vorksystemen. Door gebruik te maken van hoogwaardig gietstaal GS20 zijn we in staat alle afmetingen van de vorken uit het S355
systeem te behouden, met uitzondering van de boorgatdiameter. Hiermee behoudt het Detan - S460 systeem zijn elegantie en
slankheid.
De gestelde eisen in de geldende staalbouwnormen i.v.m. de kerfslagsterkte worden vervuld (A > 27 bij - 20 °C).
Natuurlijk kunnen deze nieuwe systemen uitgerust worden met het gekende meetsysteem.

v

diameter
toelaatbare rekenlasttoelaatbare rekenlast

Bijvoorbeeld : vereiste draaglast 740 kN

toelaatbare rekenlast diametertoelaatbare rekenlast diameter
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TECHNISCHE GEGEVENS

Vork
Kontermoer

Spanstaaf

Ronde dichtingsring
Vlakke dichtingsringAfdichtingsstop

Deze tabel met toelaatbare beslastingen dient te worden gezien als vermelding van richtwaarden. Deze tabel is gebaseerd op de
norm NBN - B51 - 002. In de getabelleerde waarden werd een coëfficient verwerkt.
De aangegeven lasten kunnen alleen gagarandeerd worden bij gebruik van uitsluitend Halfen materiaal

gm

Een uitgedacht dichtings-
systeem beschermt het Detan
systeem tegen corrosie. Een
ronde dichtingsring be-
schermt het draadgedeelte
tegen indringend regenwater.
Het Detan afdichtingssys-
teem bestaat uit een ronde

en een vlakke dichtingsring.
Met dit systeem vermijdt
men de gekende roeststrepen
op de staven en behoudt men
een esthetisch geheel.

DEHA SPANSTAAFSYSTEEM DETAN

AFDICHTING

alle maten in mm

alle maten in mm
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7.5

21

8

5

-

9

6.5

18

6

-

50

-

83

53

151
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DT-S355

q
AANSLUITSTUKKEN

Om het Detan spanstaafsysteem te
kunnen bevestigen aan de construc-
tie dient men een aantal aansluit-
stukken te voorzien. Door de grote
verscheidenheid aan toepassingen
zijn de technische eisen, gesteld aan
deze platen, even verscheiden.

Hieronder vindt men een reeks af-
beeldingen van hoe deze aansluit-

stukken er in detail zouden kunnen
uitzien.

Bij het ontwerp van deze aansluit-
stukken dient men een aantal vaste
maten te respecteren :

- dikte van het aansluitstuk ‘b’,
- randafstand ‘r’,
- boorgatdiameter ‘j’.

Dit is noodzakelijk om een een-
voudige montage achteraf te kunnen
garanderen.

Tevens dient men een minimum
breedte ‘q’ van de aansluitplaat aan
te houden. Hierbij gaan we ervan uit
dat de aansluitplaten uit staal S355
zijn vervaardigd.

OPGELET DT-E heeft andere maten!

Voorbeelden

DEHA SPANSTAAFSYSTEEM DETAN

Aansluitstuk

alle maten in mm
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De kontermoer moet aangedraaid worden, ter blokkering van de vork. Men dient erop te
letten dat het kenteken door de moer aan beide zijden bedekt wordt..

DEHA SPANSTAAFSYSTEEM DETAN

MONTAGERICHTLIJNEN

De veiligheidsringen die-
nen steeds met een daartoe
geëigende spanringtang
aangebracht te worden.

Vanaf grootte 16 mm
dienen de kontermoeren
met de bijgeleverde haak-
sleutel aangedraaid te
worden. Voor kleinere dia-
meters kan men een klem-
tang gebruiken.

Het verdraaien van de span-
staaf dient te gebeuren met
een sleutel ter hoogte van
de uitsparing in de staaf.

Voor het verwerken van het Detan
systeem, dient men eerst de stukken
te controleren op eventuele schade
door transport. Bij zichtbare schade
mag men het systeem niet gebruiken.

Indien Halfen de aansluitstukken niet
levert, dienen deze volledig conform
onze technische opgaven worden
vervaardigd.

De Detan kontermoer wordt volledig
op de trekstang geschroefd. Ver-
volgens schroeft men de vork op de
staaf tot de gewenste systeemlengte
bereikt is. Tenslotte draait men de
kontermoer terug tot de vork volledig
geblokkeerd is.
Het merkteken op de spanstaaf mag
niet meer zichtbaar zijn. De mini-
mum inschroefdiepte is bereikt wan-
neer aan beide zijden van de staaf het
merkteken door de kontermoer
bedekt wordt.

Detail X

Bij montage van het span-
staafsysteem dient men er op te
letten dat de aansluitstukken
aan de uiteinden in de systeemas
liggen.

Een maximale afwijking van 0,5°
is toegestaan.

Detan

Systeemlengte

Linkse draad Rechtse draad

De vorken worden op de staaf gedraaid tot de gewenste systeemlengte wordt bereikt
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DEHA SPANSTAAFSYSTEMEN DETAN

Om een offerte te kunnen maken
dienen de volgende gegevens gekend
te zijn :

- Detan systeemgrootte ( DT)

Buisdiameter (

Æ

- J)

- Wanddikte (W)

- Systeemlengte, gemeten as-as van
de vergrendelingsspillen (L)

ÆAls aanvulling aan het Detan span-
staafsysteem kunnen wij ook onze
Detan drukstaven aanbieden. Qua
vorm en uiterlijk sluiten zij perfect
aan bij het spanstaafsysteem.

Zoals bij de trekstaven, wordt door de
konische overgang van het staafuit-
einde, door de vork en de konter-
moer het esthetische concept van het
Detan systeem verdergezet. Een com-
binatie van span- en drukstaven is
bijgevolg perfect mogelijk.

De vorken en kontermoeren kunnen
zowel in het spanstaafsysteem als bij
de drukstaven gebruikt worden.

Ook de drukstaven kunnen zowel in
staal als roestvaste uitvoering ver-
kregen worden.
Als oppervlaktebehandelingen kunnen
wij aanbieden :

* bij stalen uitvoering :
- blank
- galvanisch verzinkt
- warm verzinkt

* bij roestvast stalen uitvoering :
- onbehandeld
- electrolytisch gepolijst
(< 3m)

DRUKSTAVEN
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DEHA SPANSTAAFSYSTEEM DETAN

TOEPASSINGEN

Glasgevels

De stevigheid van stalen of houten
skelet-constructies kan primair door
het opspannen met Detan staven
bereikt worden.

Het materiaal voor deze constructieve
elementen, welke de statische kracht-
en moeten opnemen, kan tot een
minimum gereduceerd worden.

Draagconstructies kunnen op een in-
teressante manier uitgewerkt worden.

Draagconstructies en windverbanden
kunnen op een esthetische manier
uitgewerkt worden, met een minimum
aan materiaal, wat een grotere licht-
doorlaatbaarheid tot gevolg heeft.

Door hun hoge trekweerstand wor-
den de staven vooral gebruikt voor het
opnemen van de horizontale krachten
(wind).

Dakconstructies

Bruggen

Door hun hoge trekweerstand zijn de
staven ook perfect geschikt voor
kleinere hangbruggen.
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Bijlage P. Jacketfundering

Een voorbeeld voor de fundering van de het appartementsgebouw met een paalfundering zijn de windmolens 
van C-Power op de !orntonbank. De a"eeldingen die deze tekst verduidelijken zijn a#omstig van de site die 
het project C-Power aan het publiek voorstelt. Onderstaande tekst is een weergave van hoe de fundering op de 
!orntonbank gerealiseerd is. 

De fundering van de windmolens van C-Power zijn ontworpen volgens het ‘Jacket’-systeem. Ze bestaan uit een 
‘midsection’, een stalen structuur die de krachten overdraagt en het gebouw stabiel houdt (Main jacket part), 
en 4 ‘pilestoppers’, die de verbinding maken met vooraf aangebrachte pinpiles.

Deze pinpiles zijn vooraf gefabriceerde stalen constructies die in de zeebodem geheid worden. Om ze precies op 
de voorziene plaats en met correcte tussenafstanden te kunnen aanbrengen is herbruikbaar hulpstuk voorzien, 
dat eerst op de zeebodem geplaatst wordt. Nadat de pinpiles op hun plaats staan wordt de volledige Jacket naar 
beneden gelaten, zodat de pilestoppers in de pinpiles terechtkomen. De overgebleven plaats wordt opgestort 
met grout, zodat de volledige fundering op zijn plaats blij$ staan en er bovenaan een windmolen op gebouwd 
kan worden.
De Jacketfundering eindigt in een platform dat in dit geval altijd een stuk boven water uitsteekt. Ze houdt een 
constructie boven water die naast zijn eigen gewicht ook een groot moment overbrengt.


