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CONCEPTEN TOETSEN, 
AFWEGEN EN 
GEBOUWPRESTATIES 
OPTIMALISEREN
Vabi Elements is een integraal 

gebouwprestatieplatform voor het 

simuleren van installatieconcepten. 

Onmisbaar voor engineers, adviseurs, 

installateurs en architecten die hun 

beslissingen moeten onderbouwen. De 

grootste opdrachtgevers in Nederland 

schrijven Vabi Elements voor en 

maar liefst 90% van alle utiliteitsbouw 

in Nederland is met onze modellen 

gesimuleerd. 
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Met Vabi Elements ontwerp je op interactieve wijze het gebouw. Het geometrische 3D model 

is altijd gesloten. Dit is jouw betrouwbare basis voor het simuleren van één of meerdere 

gebouwprestaties. Uiteraard doe je dit alles integraal en zo voorkom je suboptimale beslissingen.

OVER VABI ELEMENTS

BEWIJSLAST

DIMENSIONEER 
EN TOETS

COMPLEET ADVIES

Dimensioneer je concept op de warmteverlies 

of benodige koellast. Toets je concept aan 

de minimale eisen in de actuele wet- & 

regelgeving.

Stop niet bij de minimale eis en ga de dialoog 

aan met je opdrachtgever. Presenteer de 

meerwaarde van varianten i.c.m. de fi nanciële 

business case.

Vraagt jouw klant om bewijslast of garanties? 

Ontdek de modules voor bijvoorbeeld 

bewijslast bij renovatie, klachtenanalyse en 

prestatiecontracten.
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Met Vabi Elements ontwerp je op interactieve wijze het gebouw. Het geometrische 3D model is altijd 

gesloten. Dit is jouw betrouwbare basis voor het simuleren van één of meerdere gebouwprestaties. 

Uiteraard doe je dit alles integraal en zo voorkom je suboptimale beslissingen.

TOETSEN ADVISEREN BEWIJZEN

WARMTEVERLIES
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KOELLAST
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GEBOUWSIMULATIE
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EPG
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VENTILATIE
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ENERGIE & KOSTEN
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WAT WIL JIJ DOEN MET VABI ELEMENTS

GALM
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Een gebruiker denkt niet in installaties, maar in duurzaamheid of comfort. Het Performance 

Dashboard van Vabi Elements vertaalt de rekenresultaten naar een rapportcijfer per 

thema. Dit is de manier van communiceren waarop jouw opdrachtgever heeft gewacht.

VEILIGHEID

PRODUCTIVITEIT

DUURZAAMHEID

FUNCTIONEEL

TOEGANKELIJKHEID

FINANCIEEL

ESTHETICA

VAN RESULTATEN NAAR PRESTATIES
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SNELHEID EN GEBRUIKSGEMAK

Naast de koppeling met CAD en BIM is Vabi Elements ook compatible met MS Offi ce. 

Zo maak je eenvoudig een export van de resultaten naar Excel. Handige sjablonen van 

gebouwtypen of installatieconcepten, bibliotheken en klimaatfi les worden standaard 

meegeleverd. Dankzij de koppeling met ISSO digitaal en het BRIS warenhuis heb je 

altijd de meest actuele norm bij de hand. Ontdek de overzichtelijke standaard tabellen, 

grafi eken, rapportages, dashboard en ruimtelijsten die je stuk voor stuk ook naar je eigen 

hand kunt zetten.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Met Vabi Elements ben je klaar voor de toenemende markteisen zoals BREEAM-NL, 

Frisse Scholen, 0 op de meter, TCO, energieneutrale gebouwen, private kwaliteitsborging 

en toenemende aansprakelijkheidsrisico’s. Ook kun je met (ontwerp) processen zoals 

DBFMO, PPS en BIM mee.
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In je Vabi abonnement zijn standaard inbegrepen: 

nieuwe functionaliteiten in 
het platform

updates bij 
normwijzigingen

hulp op afstand van onze 
inhoudelijk experts

toegang tot de online help 
met uitleg

gratis toegang tot 
klassikale update 

trainingen 

video’s & doe-het-zelf 
trainingen

Op aanvraag kunnen dezelfde Vabi UO modules op dezelfde 

werkplekken gratis ter beschikking worden gesteld om oude projecten te 

kunnen inzien.

DE ZEKERHEDEN VAN VABI

JE TEKENTIJD TOT 
WEL 70% SNELLER
De module BIM Connect is de BIM import in Vabi Elements. 

Het programma importeert de geometrie van een gebouw direct 

vanuit het BIM model in Vabi Elements. De conversie gebeurt 

geautomatiseerd met de BIM Connect Wizard. Door de vertaling 

naar het gesloten geometrische model, heb je de zekerheid van een 

betrouwbare berekening en dus betrouwbare data in het BIM model.
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Met behulp van de CAD of BIM import heb je alle informatie 

direct beschikbaar. Maak gebruik van de bibliotheken en 

sjablonen om snel inzicht te krijgen. Zijn er wijzigingen in het 

ontwerp of tijdens de gebruikfase, dan simuleer je eenvoudig 

een nieuwe situatie. De effecten van de nieuwe en huidige 

situatie zet je overzichtelijk naast elkaar.

MEER DOEN IN MINDER TIJD
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Conservatieve berekeningen waarbij alleen een concept getoetst wordt op de 

minimale eis, informeren de opdrachtgever niet over de toegevoegde waarde van extra 

investeringen. Met minimale tijdsinvestering biedt Vabi Elements jouw de mogelijkheid 

om de dialoog aan te gaan over een compleet advies en de meerwaarde op het 

gebied van comfort, energieverbruik en niet te vergeten de terugverdientijden van de 

investeringen. Wil je klant garanties? Met Vabi Elements kun je die bieden.

ALLES DRAAIT OM FINANCIËN
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VOLDOEN AAN DE 
MINIMALE PRESTATIE 
EISEN IN DE WINTER

Met Vabi Elements Warmteverlies maak 

je een warmteverliesberekening (ook 

wel transmissieberekening genoemd) 

volgens de NEN-EN 12831 vastgelegd 

in de ISSO publicaties 51, 53 en 57. Zo 

bepaal je het te installeren verwarming- of 

installatievermogen volgens de gestelde 

eisen. Een warmteverliesberekening is 

verplicht voor een Woningborg-certifi caat. 

Vabi wordt in 90% van de bestekken 

voorgeschreven.

WARMTEVERLIES
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Met een warmteverliesberekening wordt het verwarmingsvermogen bepaald dat nodig is om de 

ruimtetemperatuur comfortabel te houden in de koudste maanden van het jaar. Er wordt berekend 

volgens ISSO publicaties 51, 53 en 57. Samen vormen ze de berekenmethode voor het bepalen 

van de warmtebehoefte in een woning of utiliteitsgebouw (laag of hoog). In een berekening wordt 

rekening gehouden met ventilatie, transmissie en opwarmtoeslag.

WARMTEVERLIES BEREKENING

ISSO 51, 53 & 57 
(2012 & 2017)

Engineers, 
werkvoorbereiders, 
architecten, 
installateurs, 
adviseurs en 
calculatoren

Verplicht voor SWK 
en Woningborg 
garantiekeurmerk

Toetsen van 
concepten
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OOK DE BOUWFYSISCHE 
EIGENSCHAPPEN OP 
EEN RIJ

Bouwfysische eigenschappen inclusief 

temperatuurgradiënt worden automatisch 

bepaald.

Per gebouwtype wordt in de methodiek een 

andere berekeningsmethode gehanteerd. 

Vabi Elements Warmteverlies ondersteunt ze 

allemaal en bepaalt automatisch met welke 

gerekend dient te worden. Je modelleert, 

visualiseert en analyseert snel of de gestelde 

prestatie eisen behaald worden.

ISSO 51, 53 EN 57 
BINNEN DEZELFDE 
MODULE
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Vabi Elements Warmteverlies geeft je middels 3D 

visualisatie optimaal inzicht, bijvoorbeeld:

in het per vertrek op te stellen vermogen 

het vermogen van de warmteopwekker

transmissieverlies 

ventilatieverlies

opwarmtoeslag

toeslag voor bedrijfsbeperking 

VOOR MEER INFORMATIE, VIDEO’S OF EEN GRATIS DEMOVERSIE BEZOEK JE ONZE WEBSITE  
VABI.NL/PRODUCT/WARMTEVERLIES OF BESTEL DIRECT IN ONZE STORE SHOP.VABI.NL.

OPTIMAAL INZICHT IN DE
WARMTEVERLIESBEREKENING

15



16

BEPAAL HET 
BENODIGDE 
KOELVERMOGEN
MET EEN 
KOELLASTBEREKENING
Met het programma Vabi Elements 

Koellast maak je een koellastberekening 

volgens de NEN 5067, de 

bepalingsmethode voor het koelvermogen 

in vertrekken en gebouwen. Voor een 

optimaal binnenklimaat in het gebouw, 

is de temperatuur van cruciaal belang. 

Om een aangename temperatuur ook in 

de zomer te kunnen garanderen, dient 

de koellast in een gebouw te worden 

gesimuleerd. Met Vabi Elements doe je dit 

eenvoudig, snel en overzichtelijk.

KOELLAST

16
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Met een koellastberekening wordt berekend hoeveel koelvermogen er nodig is om 

de ruimtetemperatuur comfortabel te houden gedurende de warmste maanden van 

het jaar. Een koellastberekening maak je volgens NEN 5067, de bepalingsmethode 

voor het koelvermogen van eenvoudige tot complexe gebouwen. Installateurs, 

adviseurs, architecten en engineers vertrouwen dagelijks op de koellastberekening 

in Vabi Elements. De extra nauwkeurige uitkomsten door het berekenen van 

beschaduwingseffecten bieden aanzienlijke fi nanciële voordelen voor de opdrachtgever.

HET KOELLASTVERMOGEN BEREKENEN

NEN 5067 Engineers, 
werkvoorbereiders, 
architecten, 
installateurs, 
adviseurs en 
calculatoren

Toetsen van 
concepten

17
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NEEM DE REGIEROL 
EN VISUALISEER JE 
VERHAAL NAAR DE 
OPDRACHTGEVER

De 3D visualisatie van je resultaten helpt je om 

de benodigde koellast in het gebouw over te 

brengen bij de klant. Het Performance dashboard 

in Vabi Elements vertaalt rekenresultaten naar de 

prestatie indicatoren van jouw klant. De manier 

van communiceren waarop de opdrachtgever 

heeft gewacht.

BIEDT EEN SNELLE 
INDICATIE TOT INZICHT 
OP DETAILNIVEAU

Met Vabi Elements Koellast biedt je in een 

vroeg ontwerpstadium al snel een indicatie 

van de benodigde koelcapaciteit. Tijdens 

de dimensioneringfase is detailniveau  

mogelijk tot het benodigde koelvermogen 

per uur en het tijdstip van optreden.
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Beschaduwing van omliggende gebouwen

eigen geveldelen

overstekken en opstanden op het dak

Voor een nauwkeuriger beeld kijkt Vabi Elements 

Koellast ook naar: 

interne (personen, apparaten, verlichting) 

externe warmtebelasting (zoninstraling) 

In de berekening wordt meegenomen:

VOOR MEER INFORMATIE, VIDEO’S OF EEN GRATIS DEMOVERSIE BEZOEK JE ONZE WEBSITE  
VABI.NL/PRODUCT/KOELLAST OF BESTEL DIRECT IN ONZE STORE SHOP.VABI.NL.

SIMULEER BESCHADUWING VOOR 
EEN NAUWKEURIGER BEELD
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ENERGIE & 
COMFORT ZIJN 
GEBOUWPRESTATIES 
DIE ONLOSMAKELIJK 
MET ELKAAR 
VERBONDEN ZIJN
Voorkom suboptimale beslissingen, maak 

een integrale simulatie van je concepten 

voor een optimale balans.

Met Vabi Elements Gebouwimulatie 

verspel je het comfort en energiegebruik 

in de werlijke situatie. Je krijgt 

inzicht in prestaties in combinatie 

met de fi nanciële businesscase. 

Bouwfysische en installatietechnische 

eigenschappen, omgevingsfactoren en 

het gebruikersgedrag breng je in balans. 

GEBOUWSIMULATIE

20
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Vabi Elements Gebouwsimulatie staat bekend om zijn nauwkeurigheid. Mede door de 

productiviteits- en comfortbepaling op elke willekeurige plaats in het gebouw. Voor de 

grootste opdrachtgevers van Nederland biedt alleen Vabi Gebouwsimulatie voldoende 

garanties en wordt daarom voorgeschreven in het bestek.

WAT WIL JIJ DOEN 
MET VABI ELEMENTS GEBOUWSIMULATIE?

OPTIMALISATIE
KALIBREREN, AFWEGEN 
& INREGELEN

COMFORT
TOETSEN & AFWEGEN

ENERGIE(KOSTEN)
VOORSPELLEN & VERANTWOORDEN

Toets het comfortniveau in en gebouw en weeg 

concepten af met behulp van bijvoorbeeld de 

ATG-methode of TO-berekening.

PAGINA 22

Voorspel of verantwoord het werkelijke 

energiegebruik met Vabi Elements 

Gebouwsimulatie Energie & kosten.

PAGINA 25

PAGINA 27

Met Gebouwsimulatie kun je de werkelijke 

comfort- en energiedata vergelijken met een 

simulatiemodel.
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Toets het comfortniveau in een gebouw en weeg concepten af met behulp van 

bijvoorbeeld de ATG-methode of TO-berekening. Vabi Elements Gebouwsimulatie is 

voorgeschreven in BREEAM, door de meeste opdrachtgevers (Rijksvastgoedbedrijf) en 

voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen in de BESTEST & ASHRAE (140).

COMFORT TOETSEN & AFWEGEN

Het programma simuleert (voor alle 

comfortanalyses) voor een jaar, van uur tot uur, 

alle optredende energiestromen en temperaturen 

op basis interne warmteproducties, bouwkundige- 

en gebouweigenschappen. Er zijn diverse 

uitvoermogelijkheden zoals stralingsasymmetrie, 

CO2 klassen en vloertemperaturen.

Comfortmethodes: 
TO, GTO, ATG 
(ISSO 74), PMV 
(NEN 7730), NEN-
EN 15251 & Frisse 
Scholen

Toetsen van 
concepten, 
compleet advies 
geven, bewijslast 
bieden

Voorgeschreven in 
BREEAM & door 
opdrachtgevers 
(Rijksvastgoedbedrijf)

Voldoet aan 
BESTEST & 
ASHRAE (140)

Engineers, 
werkvoorbereiders, 
architecten, 
installateurs, 
adviseurs en 
calculatoren

ONDERSTEUNT ALLE 
COMFORTMETHODES
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MEER INZICHT, 
SCHERPERE 
OFFERTES EN BETERE 
INSTALLATIES

Bij een warmteverlies of koellastberekening kijk 

je ook naar het comfort in een gebouw, maar 

met Gebouwsimulatie kan dit nauwkeuriger. Je 

hebt inzicht in de werkelijke situatie én toetst 

niet op een moment, maar een compleet jaar. Dit 

zorgt voor meer inzicht in de gebouwprestaties, 

scherpe offertes en betere installaties.

EEN PRODUCTIEF 
EN GEZOND 
BINNENKLIMAAT

In de beheerfase worden de comfortanalyses 

in Gebouwsimulatie gebruikt om een compleet 

advies te kunnen geven over hoe een productief 

en gezond binnenklimaat bereikt kan worden. 

Ook bij comfortklachten biedt het simulatiemodel 

uitkomst.
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Voorspel of verantwoord het werkelijke energiegebruik met Vabi Elements Gebouwsimulatie Energie 

& kosten. Deze uitbreidingsmodule is inbegrepen in Gebouwsimulatie.

ENERGIE VOORSPELLEN & VERANTWOORDEN

Oplossing voor 
de GAP tussen 
energiemethodieken 
en werkelijk gebruik

Toetsen van 
concepten, 
compleet advies 
geven, bewijslast 
bieden

Voorgeschreven in 
BREEAM & energie-
prestatiecontracten

Voldoet aan EDR 
(ISSO 54) & 
ASHRAE (140)

Engineers, 
werkvoorbereiders, 
architecten, 
installateurs, 
adviseurs en 
calculatoren

ENERGIEPRESTATIES 
KUNNEN 
VERANTWOORDEN

Met behulp van de EPA of EPG methodiek kun je 

een vereenvoudigd energieadvies presenteren. 

Met Vabi Elements Gebouwsimulatie simuleer 

je de werkelijke situatie in combinatie met het 

gebruikersgedrag, kun je ieder gewenst type 

installatie kiezen én houd je rekening met niet 

gebouw gebonden energieverbruik (catering, 

terreinverlichting, liften en roltrappen). De 

veelbesproken “Perfomance GAP” is er hierdoor 

niet.

KORTE 
TERUGVERDIENTIJD 
DOOR PRODUCTIVITEIT

Vabi Elements Gebouwsimulatie maakt de 

consequenties van verduurzaming inzichtelijk in 

combinatie met comfort. Wanneer je investeert 

in verduurzaming die óók bijdraagt aan een 

(productiviteit) comfortverbetering, dan wordt de 

terugverdientijd verkort. Kosten aan personeel 

zijn vele malen hoger dan kosten aan energie. 

Een verbetering op de productiviteit verdient zich 

sneller terug dan een besparing op energie.
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Voorspel of verantwoord het werkelijke energiegebruik met Vabi Elements Gebouwsimulatie Energie 

& kosten. Deze uitbreidingsmodule is inbegrepen in Gebouwsimulatie.

OPTIMALISEREN

Kalibratiemethode 
met werkelijke 
energiedata (IPMVP)

Engineers, 
installateurs en 
adviseurs

Compleet advies 
geven, bewijslast 
bieden

Voorgeschreven in 
prestatiecontracten

KALIBRATIEMODEL ALS 
BEWIJSLAST

Vraagt jouw klant om bewijslast, garanties of hulp 

bij klachtenanalyse? Met Gebouwsimulatie kun je 

de werkelijke comfort- en energiedata vergelijken 

met een simulatiemodel. Met het kalibratiemodel 

leg je snel de vinger op de oorzaak van eventueel 

geconstateerde afwijkingen.

OPTIMALISEREN OF 
INVESTEREN

Stooklijnen, vermogens, debieten en 

inregeling kun je opnieuw bepalen voor betere 

gebouwprestaties. Klachten die ontstaan zijn 

door verkeerd gedrag of een wijziging in het 

gebruikstype, maak je in de taal van de gebruiker 

inzichtelijk in het 3D model.

Wanneer er een investering nodig is kun je de 

huidige en een nieuwe situatie naast elkaar zetten 

in het Performance Dashboard. Zo ziet de klant 

op onderbouwde wijze de keuzes.
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Energie en comfort zijn onlosmakelijke met elkaar verbonden. In Vabi Elements simuleer je integraal 

alle indicatoren die invloed hebben op deze thema’s gedurende een heel jaar. Meegeleverde 

bibliotheken, sjablonen, profi elen, klimaatjaren, imports en wizards bieden optimaal gebruiksgemak. 

Het zorgt ervoor dat je in een vroeg stadium, met weinig inspanning, inzicht hebt.

GEBOUWSIMULATIE IN HET KORT

KLAAR VOOR NIEUWE 
MARKTEISEN

Je bent klaar voor de toenemende markteisen 

zoals BREEAM-NL, Frisse Scholen, 0 op 

de meter, TCO, energieneutrale gebouwen, 

private kwaliteitsborging en toenemende 

aansprakelijkheidsrisico’s. Ook kun je met 

(ontwerp) processen zoals DBFMO, PPS en BIM 

mee.

VAN RESULTATEN NAAR 
PRESTATIES

Het Performance Dashboard vertaalt de 

resultaten naar Kritische Prestatie Indicatoren 

(KPI’s). Ga de dialoog aan op het gebied van 

comfort, energie, productiviteit en de fi nanciële 

business case. Je weegt verschillende varianten 

naast elkaar af. De standaard grafi eken en 

tabellen voldoen aan de meest gestelde 

marktvragen. Vabi Elements biedt je ook de 

mogelijkheid om tabellen, grafi eken, ruimtelijsten 

en dashboards geheel naar eigen hand te zetten.
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BENIEUWD NAAR EEN 
KLANT CASE?
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VOOR MEER INFORMATIE, VIDEO’S OF EEN GRATIS DEMOVERSIE BEZOEK JE ONZE WEBSITE  
VABI.NL/PRODUCT/GEBOUWSIMULATIE OF BESTEL DIRECT IN ONZE STORE SHOP.VABI.NL.

DE FINANCIELE
BUSINESS CASE

Uiteindelijk draait het in de praktijk allemaal 

om de fi nanciële business case. Met 

Gebouwsimulatie Energie & kosten maak je een 

overtuigende afweging van de investeringskosten, 

terugverdientijden (ROI) in relatie tot de besparing 

op de energie- en productiviteitsgebied.

ENERGIEPRESTATIES
GARANDEREN

Het energieverbruik in een gebouw is een 

belangrijke kritische prestatie indicatoor. 

Voor het TKI-project Treco Offi ce heeft DWA 

met Vabi Elements Gebouwsimulatie het gat 

tussen de geprognotiseerde en het uiteindelijke 

energieverbruik weten te dichten.
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VOLDOEN AAN 
DE MINIMALE 
DUURZAAMHEIDSEISEN

Tijdens de bouwaanvraag toets 

je de energieprestatiecoëffi ciënt 

van jouw concept op de gestelde 

duurzaamheidseisen uit het Bouwbesluit. 

Bij oplevering van het gebouw controleer 

je als gecertifi ceerd adviseur of het 

concept ook in de bouwfase gerealiseerd 

is. Waarna je met Vabi Elements het label 

automatisch afmeldt.
EPG

32
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De energieprestatiecoëffi ciënt (EPC) wordt gebruikt om de energiezuinigheid van een woning of 

utiliteitsgebouw te bepalen. De berekening wordt gemaakt op basis van gebouweigenschappen, 

installaties en standaard gebruiksgedrag. Naast de verplichting om bij de bouwaanvraag aan te 

tonen dat een nieuw gebouw voldoet aan de EPC-eisen, geldt er voor utiliteitsbouw ook bij de 

oplevering een wettelijke verplichting om bij oplevering een geldig energielabel te overhandigen 

aan de koper of huurder. Met Vabi Elements EPG voldoe je aan de eis om met geattesteerde 

(kwaliteitskeurmerk) software te werken.

EPG OP EEN RIJ

NEN 7120 Engineers, 
werkvoorbereiders, 
architecten, 
installateurs, 
adviseurs en 
calculatoren

Toetsen van 
concepten, een 
compleet advies

BRL 9501 
kwaliteitsattest
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NU AL VOLDOEN 
AAN DE BENG 
INDICATOREN

Vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen Bijna 

Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn. In 

Vabi Elements EPG kan je nu al aan de slag met 

deze BENG-indicatoren: de energiebehoefte, 

primair fossiel energiegebruik en het aandeel 

hernieuwbare energie.

SNELHEID EN 
GEBRUIKSGEMAK

Het intelligente platform haalt zelf de 

invoergegevens, het gebruiksoppervlak en 

verliesoppervlak voor je uit het geometrische 

model. De meegeleverde bibliotheken met 

materialen en sjablonen zorgen ervoor dat je 

snel tot de juiste EPC eis komt. De resultaten 

van je EPG berekening worden gegenereerd 

in een aanpasbare MS Word rapportage en 

bieden je opdrachtgever een 3D impressie met 

plattegronden.
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Een belangrijke meerwaarde voor je opdrachtgever 

(uniek in Nederland) is dat het programma de EPC zowel 

conform de eenvoudige als de exactere methode (met 

beschaduwing en lineaire koudebruggen) berekent. Dit 

kan je opdrachtgever veel investeringskosten besparen 

en zorgt ervoor dat jij snel toegevoegde meerwaarde 

biedt.

VOOR MEER INFORMATIE, VIDEO’S OF EEN GRATIS DEMOVERSIE BEZOEK JE ONZE WEBSITE  
VABI.NL/PRODUCT/EPG-NIEUWBOUW OF BESTEL DIRECT IN ONZE STORE SHOP.VABI.NL.

EENVOUDIGE ÉN EXACTE METHODE 
VOOR SCHERPERE EPC
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TOETS DE VENTILATIE-
STROMEN MET EEN 
VENTILATIEBEREKENING

Een ventilatie berekening zorgt voor een 

goede ventilatie in een gebouw en draagt 

bij aan het comfort van de gebruiker. 

Met Vabi Elements Ventilatie maak je 

de ventilatie in het gebouw inzichtelijk 

en toets je de ventilatiedebieten 

aan de verplichte minimale eisen 

in het Bouwbesluit. De weergave 

van de natuurlijke en mechanische 

ventilatiestromen in het 3D-model, in 

combinatie met tabellen en grafi eken, 

geven je een goed overzicht.

VENTILATIE

36
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Met de ventilatieberekening worden luchtstromen in een gebouw gesimuleerd. Luchtstromen 

worden veroorzaakt door natuurlijke ventilatie, zoals het openen van ramen of af- en 

toevoerkanalen, en mechanische ventilatie waar het debiet van de luchtstroom geregeld wordt met 

een ventilator. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de ventilatiecapaciteit van een woning, waaraan 

moet worden voldoen. Vabi Elements Ventilatie geeft je inzicht in de natuurlijke en mechanische 

ventilatiestromen.

MAAK NATUURLIJKE EN MECHANISCHE 
LUCHTSTROMEN INZICHTELIJK

Engineers, 
werkvoorbereiders, 
architecten, 
installateurs, 
adviseurs en 
calculatoren

Toetsen van 
concepten

Bouwbesluit 2012

Verplicht voor 
woningen & 
utiliteitsbouw
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DIRECTE 
TERUGKOPPELING IN 
HET 3D MODEL

Wanneer je de ventilatiedebieten koppelt aan de 

ruimten zijn de diverse typen ventilatiestromen 

direct in te zien aan de hand van gekleurde 

pijlen. Je ziet in één oogopslag in welke ruimten 

er mechanische afzuigpunten aanwezig zijn of in 

welke ruimten er natuurlijke ventilatie plaatsvindt.

RESULTATEN IN 
RUIMTETABELLEN TOT 
PLATTEGRONDEN

In de ruimtetabellen vind je de ventilatiedebieten 

en resultaten per ruimte of verblijfsgebieden. Je 

ziet gelijk of je voldoet aan de gestelde eisen. Per 

verdieping kun je een plattegrond met weergave 

van de ventilatiestromen genereren. Die kun je 

exporteren in verschillende afbeeldingsformaten. 

Oftewel alles voor gefundeerde bewijslast en een 

goed onderbouwd advies naar de opdrachtgever.
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De heldere 3D visualisatie geven direct inzicht in de 

ventilatiestromen in het gebouw. Overzichtelijke tabellen 

en grafieken geven je overzicht en onderbouwen het 

advies naar de opdrachtgever. Modelleer het gebouw 

in het geometrisch 3D model en koppel eenvoudig de 

ventilatiedebieten aan ruimten en verblijfsgebieden. Je 

kunt hiervoor eenvoudig de invoer van Vabi Elements 

Warmteverlies hergebruiken.

VOOR MEER INFORMATIE, VIDEO’S OF EEN GRATIS DEMOVERSIE BEZOEK JE ONZE WEBSITE  
VABI.NL/PRODUCT/VENTILATIE OF BESTEL DIRECT IN ONZE STORE SHOP.VABI.NL.

VARIANTEN VERGELIJKEN VOOR 
HET BESTE ADVIES
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VOLDOEN AAN 
DE GESTELDE 
GELUIDSEISEN

Bij de bouwaanvraag is een 

galmberekening, ook wel geluidabsorptie 

berekening genoemd, verplicht voor 

gemeenschappelijke verkeersruimten. 

Met Vabi Elements Galm toets je de 

geluidabsorptie van een ruimte aan de 

eisen in het Bouwbesluit. Je hebt direct 

inzicht in de nagalmtijd van de ruimte. 

Heldere grafi eken en tabellen geven 

overzicht, inzicht en onderbouwen jouw 

advies voor een goede geluidabsorptie in 

de ruimten.

GALM
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De galmberekening is verplicht vanuit het Bouwbesluit. De gemeente controleert hierop. Met een 

galmberekening wordt de geluidabsorptie en nagalmtijd van een ruimte berekend. Het Bouwbesluit 

stelt eisen aan de geluidabsorptie in de NEN-EN12354-6. De nagalmtijd van een ruimte wordt 

bepaald door de grootte en het materiaal waarvan de wanden gemaakt of bekleed zijn.

GALM OP EEN RIJ

Engineers, 
werkvoorbereiders, 
architecten, 
installateurs, 
adviseurs en 
calculatoren

Toetsen van 
concepten

NEN-EN12354-6

Verplicht vanuit het 
Bouwbesluit
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VABI ELEMENTS BIEDT 
BEWIJSLAST OP 
RUIMTENIVEAU

Je hebt direct inzicht in de nagalmtijd per ruimte. 

Heldere grafi eken en tabellen zorgen voor 

overzicht en inzicht in de resultaten. Je kunt 

snel aantonen dat voldaan is aan de minimale 

wettelijke eisen.

RESULTATEN PER 
OCTAAFBAND OP 
DETAILNIVEAU

De resultaten van de geluidabsorptie en 

nagalmberekening vind je terug in het 

overzichtelijke technische dashboard. In de 

ruimtetabellen vind je de resultaten per ruimte en 

die kun je exporteren naar MS Excel. Ook wordt 

van elke ruimte een grafi ek getoond met de eis 

per octaafband én het resultaat per octaafband. 

Zo zie je in één oogopslag of je voldoet aan de 

gestelde eis. Genereer diverse 3D weergaven 

van de resultaten voor een goed onderbouwd 

advies naar jouw opdrachtgever.
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Modelleer het gebouw in het geometrisch 3D model 

en simuleer diverse ontwerpkeuzes (varianten) voor 

absorptie. Bij elke ontwerpkeuze zie je de resultaten 

voor diverse octaafbanden en weet je direct of deze 

voldoen aan de gestelde eis. Door de resultaten 

van de varianten te vergelijken, geef je jouw 

opdrachtgever het beste advies op het gebied van 

geluidabsorptie.

VOOR MEER INFORMATIE, VIDEO’S OF EEN GRATIS DEMOVERSIE BEZOEK JE ONZE WEBSITE  
VABI.NL/PRODUCT/GALM OF BESTEL DIRECT IN ONZE STORE SHOP.VABI.NL.

VARIANTEN VERGELIJKEN VOOR 
HET BESTE ADVIES
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