ELEMENTS WARMTEVERLIES ISSO 2012 VS ISSO 2017

Bij het opstarten van de software verschijnt automatisch een melding dat er een nieuwe versie beschikbaar is. Deze kunt u
downloaden en hierna of op een ander tijdstip installeren.

Elements versie 3.2.0 is gebaseerd op ISSO 2012. Vanaf Elements 3.2.1 is er een keuze aanwezig met welke ISSO norm de
warmteverliesberekening uitgevoerd dient te worden.

ELEMENTS WARMTEVERLIES ISSO 2012 VS ISSO 2017
Overzicht gewijzigde invoervelden
Scherm

Versie 3.2.0

Versie 3.2.1

Projectgegevens,
Projectinstellingen

Standaard rekenmethodiek 2012

Keuze voor rekenmethodiek ISSO 2012 of ISSO 2017

Hulpmiddelen, luchtbehandeling

Opgegeven WTW wordt standaard meegenomen, er wordt
gerekend met de opgegeven temperatuur na terugwinning

Opgegeven WTW wordt enkel meegenomen indien voor vorstbeveiliging “voorverwarming
buitenlucht wordt gekozen. Alleen dan verschijnt een invoer veld voor temperatuur na
terugwinning

Hulpmiddelen, luchtbehandeling
Sjablonen, ruimte-eisen

De VLA methodiek kan toegepast worden onder luchtbehandeling wanneer
een vraaggestuurd ventilatiesysteem toegepast wordt.
Opwarmtoeslag kan opgegeven worden of bepaald uit ISSO,
waarbij berekende waarde direct te zien is. Opwarmtoeslag geldt
voor alle op te warmen oppervlakken.

De opwarmtoeslag wordt nu opgegeven (of bepaald) per vierkante meter vloer.

Sjablonen, gebruik

Hier wordt aangegeven of de ruimte binnen of buiten de thermische schil valt. Dit heeft o.a.
effect op de tijdconstante van het gebouw.

Sjablonen, ventilatie

In de ISSO 57 zijn richtlijnen opgenomen met betrekking tot de inhoud van de ruimte,
het circulatievoud in de ruimte en de reductiefactor. De reductiefactor kan automatisch
bepaald worden of in het ventilatiesjabloon ingegeven worden;

Sjablonen, afgifte

Afgifteapparaattype “Stralingsplafond of –paneel” is gesplits in twee losse typen.
Een ventilatorgedreven radiator kan nu ingevoerd worden.

Sjablonen, gebouweisen

Er is een invoerveld voor de equivalente U-waarde van een vloer
indien deze aan grond grenst.

Toegevoegde invoervelden om de warmteinhoud van het gebouw te bepalen,
koudebrugtoeslagen te laten bepalen en om te rekenen met hoger ingestelde
ruimtetemperaturen.
Equivalente U-waarde van de vloer hoeft niet meer separaat ingevoerd te worden, deze
wordt automatisch bepaald.

Eigenschappen, gebouwen

De hoogte van het gebouw kan hier opgegeven worden.

Alle afmetingen van het gebouw kunnen als eigen waarde worden ingevoerd.

Eigenschappen, zones

Voor appartementen of rijwoningen kan hier een ligging opgegeven worden.

PROJECTGEGEVENS - projectinstellingen

Elements 3.2.0

Elements 3.2.1

In het scherm projectinstellingen kiest u voor
warmteverlies. Bij rekenmethode staat standaard 2012
ingevuld.

In het scherm projectinstellingen kiest u voor
warmteverlies. Bij rekenmethode kunt u kiezen voor
2012 of 2017

HULPMIDDELEN - luchtbehandeling
Elements 3.2.0

Elements 3.2.1

SJABLONEN – ruimte eisen

Elements 3.2.0
De opwarmtoeslag wordt op een andere wijze bepaald
en toegewezen.

Elements 3.2.1

SJABLONEN – gebruik

Elements 3.2.0

Elements 3.2.1

Hier kan worden aangegeven of de ruimte wel of niet binnen de
thermische schil valt (effect op tijdconstante van het gebouw).

SJABLONEN – ventilatie

Elements 3.2.0

Elements 3.2.1
De reductie op het ventilatievoud voor een hoge ruimte
(hoger dan 4 meter) kan bepaald worden op basis van
ruimte-inhoud of gekozen uit waarden uit een gewijzigde
tabel.

SJABLONEN – afgifte

Elements 3.2.0

Elements 3.2.1
Extra apparaten: onderscheid in stralingspaneel en plafond. Bij
Radiator de mogelijkheid om deze ventilatorgedreven te kiezen.

SJABLONEN – gebouweisen

Elements 3.2.1

Elements 3.2.0

Setpoint 2K hoger dan standaard

Keuze voor gedetailleerd of forfaitair. Bij
forfaitair zijn er 3 keuzes: zwaar,
gemiddeld of licht. Bij de keuze
gedetailleerd wordt de warmte-inhoud
bepaald aan de hand van de
toegepaste constructies

EIGENSCHAPPEN – gebouwen

Elements 3.2.0

Elements 3.2.1
De gebouwgegevens worden
standaard uit de geometrie bepaald.
Bij eigenschappen gebouwen
kunnen deze ook ons eigen invoer
aangegeven worden. Met deze
waarden wordt dan gerekend.

EIGENSCHAPPEN – zones

Elements 3.2.0

Elements 3.2.1

