
Voor een optimaal binnenklimaat 
in een gebouw is de temperatuur 
van cruciaal belang. Om een 
aangename temperatuur ook in 
de zomer te kunnen garanderen 
dient berekend te worden 

Koellast
hoeveel de koellast in een 
gebouw bedraagt. Wanneer het 
te warm wordt heeft dit direct 
invloed op bijvoorbeeld de 
productiviteit van medewerkers 
in een kantoor. 

Brochure Vabi Elements Gebouwsimulatie 

Toets de gebouwprestaties 
bij zoninstraling
Met het programma Vabi Elements Koellast 
maakt u een koellastberekening volgens de 
Koellastnorm NEN 5067. De 
bepalingsmethode voor het koelvermogen 
in vertrekken en gebouwen. 
 
U berekent de koellast per ruimte voor 
woningen of utiliteitsgebouwen in de 
zomerperiode van mei tot en met september. 

De module bepaalt de uurlijkse en maximale 
koellast in een vertrek én het tijdstip waarop 
de maximale koellast plaatsvindt, zodat de 
gewenste temperatuur gehandhaafd blijft. 

•	 Toetsing	op	de	NEN	5067

•	 Bereken	o.a.	de	uurlijkse	koellast	en	de	

maximale	koellast

•	 Uw	bewijslast	voor	comfortgarantie

•	 Snelle	indicatie	van	de	koellast

•	 Gedetailleerde	simulatie	van	het	

benodigde	koellast	per	uur

•	 Verschillende	varianten	vergelijken

•	 Het	gesloten	3D	model	maakt		

onbedoelde	openingen	onmogelijk

•	 Rapportage	met	3D	visualisatie	van		

de	resulaten	en	plattegronden

Brochure: Vabi Elements Koellast



Gebouwprestatieplatform
Vabi Elements Koellast is onderdeel van 
het Gebouwprestatieplatform. Doe meer 
met uw model en verzorg een completer 
advies met een van de andere modules. 
Bekijk het complete aanbod online of 
bestel Vabi Elements Koellast direct op:   

 
www.vabi.nl/shop

Snelheid en gemak 
Met behulp van Vabi Elements 
modelleert, visualiseert en analyseert u 
of de gestelde prestatie eisen behaald 
worden. Complexe geometrieën zijn 
daarbij geen probleem. Natuurlijk kunt u 
met Vabi Elements eenvoudig 
bestaande CAD tekeningen en gbXML 
bestanden importeren. 

Met behulp van de bibliotheek wijst u 
materialen of sjablonen toe aan uw  
geometrie. Dit bespaart u invoertijd.
Via de online help van Vabi Elements 
pakt u snel de benodige informatie erbij.

Met behulp van deze invoerhulpen biedt 
Vabi Elements in een vroeg stadium snel 
inzicht in de ontwerpkeuzes. Eventuele 
uitbreidingen of wijzigingen in het 
gebouwontwerp voert u gedurende de 
ontwerpfases eenvoudig real-time door.

Optimaal inzicht  
Vabi Elements Koellast geeft u middels 
3D visualisatie inzicht in de uurlijkse 
koellast van de individuele vertrekken en 
van het gebouw als geheel. 

De koellastberekening neemt de 
invloeden van interne warmtebelasting 
ten gevolge van personen, apparaten, 
verlichting, de externe warmtebelasting 
ten gevolge van zoninstraling en 
transmissie en accumulatie in de 
gebouwmassa mee in de berekening.
 

Beschaduwing & atriums 
Het intelligente 3D geometrische model 
biedt u optimale controle over 
beschaduwing van omliggende 
gebouwen, eigen geveldelen, 
overstekken en opstanden op het dak. 
De zoninstraling door bijvoorbeeld 
Atriums naar vertrekken kan ook worden 
meegenomen. Zo kunt u de benodigde 
koellast nauwkeurig bepalen en uw 
opdrachtgever optimaal adviseren.
 

Vabi Software        Kleveringweg 6-10        Postbus 29        2600 AA Delft        015 - 257 44 20        www.vabi.nl


