
Samen voor een duurzame toekomst

De TROX oplossing voor uw 
BREEAM-certificaat
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Wat
is

BREEAM?
BREEAM (British Research Establishment  
Environmental Assessment Method) is ‘s werelds  
toonaangevende methode voor de beoordeling van 
duurzaamheid, waarbij masterplanningsprojecten,  
infrastructuur en gebouwen worden beoordeeld,  
geclassificeerd en gecertificeerd.  
Het erkent en weerspiegelt de waarde van beter  
presterende middelen gedurende de hele levenscyclus van 
de gebouwde omgeving, van nieuwbouw tot ingebruikname 
en renovatie.

De beoordeling vindt plaats aan de hand van 9  
hoofdcategorieën voor duurzaamheid, waarbij elke sectie 
een ander gewicht heeft. Deze categorieën omvatten: 
vervuiling, grondgebruik & ecologie, afval, materialen, 
transport, management, gezondheid en welzijn, energie en 
water. De vereiste rating zal afhangen van hoe belangrijk 
elk onderdeel is.

Credits worden toegekend en gewogen voor elke categorie 
om de eindscore voor het gebouw te genereren.

Outstanding (≥ 85)

Excellent (≥ 70)

Very Good (≥ 55)

Good (≥ 45)

Pass (≥ 30)

RATINGS
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CATEGORIEËN

CATEGORIE Max. 
credits

Management 
(MAN) MAN3  -  Verantwoorde bouwprakt i jken 6

MAN4  -  Inbedr i j fs te l l ing en oplever ing 4

MAN5  -  Nazorg 3

Health & 
Wel lbeing

(HEA)
HEA2  -  Binnenluchtkwal i te i t 5

HEA4  -  Thermisch comfor t 3

HEA5  -  Akoest ische prestat ies 2

Energy 
(ENE)

ENE1  -  Verminder ing van energieverbruik en 
koolstofemissies 15

ENE2  -  Energiemonitor ing 2

Mater ia ls 
(MAT) MAT1  -  Levenscyclus impact 6

MAT3  -  Maatschappel i jk  verantwoord  
aankopen 4

Waste
(WST) WST4  -  Afwerking 1

WST5  -  Aanpassing aan k l imaatverander ing 1

WST6  -  Funct ioneel  aanpassingsvermogen 1

Pol lut ion 
(POL) POL2  -  NO x ui tstoot 2

POL5  -  Verminder ing van geluidshinder 1



Wat is duurzaamheid precies? Duurzaamheid heeft alles te maken met klimaatverandering. Het 
vinden van manieren om de klimaatverandering te stoppen of op zijn minst te vertragen is in feite 
het belangrijkste aspect van duurzaamheid. De klimaatverandering is een beslissende  
concurrentiefactor geworden voor het toekomstig succes van bedrijven. Een duurzaam 
handelend bedrijf gaat echter verder.  

Zo heeft TROX zich ertoe verbonden om ten laatste in 2040 koolstofneutraal te zijn:  
koolstofneutrale productie, installatie, distributie en actie. Hoe?  
Vooral door efficiënte systemen te ontwikkelen en te verbeteren en door innovatieve oplossingen 
te vinden. Duurzaamheid gaat echter verder dan koolstofneutraal produceren. Het betekent  
producten maken die hersteld kunnen worden als ze stuk gaan, het betekent grondstoffen  
hergebruiken en de logistiek zo energie-efficiënt mogelijk organiseren.  
Tot slot betekent het tevens een leiderschapscultuur die gericht is op duurzaamheid. 

Binnenluchtkwaliteit is onze topprioriteit. Gezonde, efficiënte en schone  
luchtverdelingstechnologie zorgt voor:
• een verhoogd welzijn en hogere levenskwaliteit
• een lager infectierisico en dus minder ziektedagen
• betere prestaties dankzij minder vervuilde lucht 
• meer energie-efficiëntie dankzij intelligente systemen 
• en niet te vergeten: Ons online klantenportaal zorgt voor efficiënt ontwerpen, bestellen en sa-

menwerken op de bouwplaats en voor efficiëntere procedures in het algemeen.

We kunnen deze uitdaging alleen aangaan door samen te werken. Het is onze  
verantwoordelijkheid om oplossingen te ontwikkelen om deze allesomvattende uitdaging aan te 
gaan.

TROX Belgium
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GEANALISEERDE 
TROX PRODUCTEN

Cat. Max. 
Credits AHU VAV CAV Lucht-

roosters Koelbalken Geluid-
dempers

Filterunits & 
-Elementen

MAN3 6 1 1 1 1 1 1 1

MAN4 4 2 2 2 2 2 2 2

MAN5 3 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4

HEA2 5 2 2 2 2 2 2

HEA4 3 2 1 2

HEA5 2 1 1 1 1 1 1

5 3 3 4 5 1 2

ENE1 15 6 1 3 1

ENE2 2 1 1 1

7 1 1 1 3 1

MAT1 6 1 1 1 1 1 1 1

MAT3 4 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

WST4 1 1 1

WST5 1 1 1 1

WST6 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 3 3 1 1

POL2 2 1 1

POL5 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 2 1

Totaal 56 22 12 12 15 19 10 9
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MANAGEMENT
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Doel
Bouwplaatsen erkennen en aanmoedigen 
die op een milieuvriendelijke en sociaal 
verantwoorde manier worden beheerd

Parameters
Milieubeheer (1 credit)

• De hoofdaannemer past een  
milieubeheersysteem (EMS) toe, dat 
door een derde partij is gecertificeerd 
volgens ISO 14001/EMAS of een  
gelijkwaardige norm

• Toepassen van “Best practices” 
inzake beleid en procedures ter 
voorkoming van verontreiniging op de 
bouwplaats

Alle TROX producten voldoen aan de 
hoogste kwaliteitsnormen.We gebruiken 
betrouwbare certificeringsprocedures,  
zoals certificatie door de RLT  
fabrikantenvereniging of EUROVENT, om 
onze producten transparant vergelijkbaar 
te maken met betrekking tot hun energie-
efficiëntie. We nemen geen genoegen 
met minimumnormen, maar we gaan veel 
verder dan deze criteria. Op die manier 
kunnen we een geoptimaliseerde  
productkwaliteit en een lange en efficiënte 
levensduur garanderen.

MAN3
Verantwoorde bouwpraktijken

PRODUCTANALYSE Credits

Luchtbehandelingskasten
X-Cube 1

X-Cube Compact 1

VAV regelaars TVE 1

CAV regelaars
VFC 1

VFL 1

Luchtroosters

Airnamic 1

Xar to 1

TID 1

RFD 1

FD 1

VDW 1

PureLine 1

Actieve en passieve  
koelbalken

Induct ie-uni t  voor 
plafond 1

Geluiddempers

Coul issendempers 1

Coul issen 1

Ronde geluiddempers 1

Filter units & -elementen Fi l terelementen 1
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Doel
Bevorderen van een goed gepland  
opleverings- en ingebruiknemingsproces 
dat beantwoordt aan de behoeften van de 
gebruikers van het gebouw

Parameters
Inbedrijfstelling gebouw (1 credit)

• Voor gebouwen met complexe  
gebouwinstallaties en -systemen 
wordt een gespecialiseerde  
commissioning manager aangesteld

• Voor eenvoudige gebouwinstallaties 
kan deze rol worden vervuld door een 
geschikt lid van het projectteam

Oplevering (1 credit)

• Er wordt een gebruikershandleiding 
voor het gebouw opgesteld

• Er wordt een trainingsschema  
opgesteld voor de gebruikers van het 
gebouw

• De ontwerpintentie van het  
gebouw

• Het beschikbare serviceteam 

• Kennismaking met en  
demonstratie van de  
geïnstalleerde systemen 

• Inleiding tot de gebruikers- 
handleiding van het gebouw

• Onderhoudsvereisten, inclusief 
eventuele onderhoudscontracten 
en -regimes

MAN4
Inbedrijfstelling en oplevering

PRODUCTANALYSE Credits

Luchtbehandelingskasten
X-Cube 2

X-Cube Compact 2

VAV regelaars TVE 2

CAV regelaars
VFC 2

VFL 2

Luchtroosters

Airnamic 2

Xar to 2

TID 2

RFD 2

FD 2

VDW 2

PureLine 2

Actieve en passieve  
koelbalken

Induct ie-uni t  voor 
plafond 2

Geluiddempers

Coul issendempers 2

Coul issen 2

Ronde geluiddempers 2

Filter units & -elementen Fi l terelementen 2



We zijn er om onze klanten te helpen. 
Van het geven van technisch advies tot 
het verzekeren van de goede werking van 
onze componenten en systemen.

Klantgerichte diensten zijn een integraal 
onderdeel van de succesvolle ventilatie 
en airconditioning oplossingen van TROX. 
Ze verbeteren de kosteneffectiviteit van 
elk object gedurende de levensduur.

TROX ondersteunt haar klanten bij de 
engineering, inkoop en exploitatie van 
ventilatie- en luchtbehandelingssystemen 
gedurende de gehele levenscyclus van 
het project.
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Doel 
Het verlenen van nazorg aan de eigenaar 
van het gebouw tijdens het eerste jaar 
van ingebruikname om ervoor te zorgen 
dat het gebouw functioneert en wordt 
aangepast

Parameters
Seizoensgebonden onderhoud (1 credit)

• De seizoensgebonden  
onderhoudswerken zullen worden 
voltooid over een periode van  
minimaal 12 maanden, zodra het  
gebouw in gebruik wordt genomen

MAN5
Nazorg

PRODUCTANALYSE Credits

Luchtbehandelingskasten
X-Cube 1

X-Cube Compact 1

VAV regelaars TVE 1

CAV regelaars
VFC 1

VFL 1

Luchtroosters

Airnamic 1

Xar to 1

TID 1

RFD 1

FD 1

VDW 1

PureLine 1

Actieve en passieve  
koelbalken

Induct ie-uni t  voor 
plafond 1

Geluiddempers

Coul issendempers 1

Coul issen 1

Ronde geluiddempers 1

Filter units & -elementen Fi l terelementen 1



HEALTH & 
WELLBEING
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“De mens is de maatstaf en het welzijn 
van de mensen is ons doel”.  
Zo vatte Heinz Trox zijn levenswerk  
samen. Trox hechtte veel waarde aan het 
langdurig ondersteunen van onderzoek en 
de volgende generatie wetenschappers, 
met name op het gebied van  
klimaattechniek. 

De positieve effecten van een goede 
ruimteluchtkwaliteit staan buiten kijf: lucht 
van hoge kwaliteit bevordert het welzijn 
en verbetert de prestaties. Infecties en allergische reacties veroorzaakt door zwevende bacteriën en partikels worden op afstand 
gehouden, waardoor er minder ziektedagen zijn. Voor een maximale energie-efficiëntie worden gebouwschillen tegenwoordig 
met steeds grotere zorg afgedicht om ongewenste warmteverliezen te voorkomen. Om deze reden is mechanische ventilatie een 
essentieel onderdeel van elk modern gebouw.

Doel
Het erkennen en aanmoedigen van een 
gezond binnenmilieu door de specificatie 
en installatie van passende ventilatie,  
toestellen en afwerkingen

Parameters
Indoor Air Quality (IAQ) plan (1 credit)

Ventilatie (1 credit)

• Nationale best practices voor ventilatie

• Voldoende afstand tussen luchtinlaat 
en -uitlaat

• CO2- of luchtkwaliteitssensoren

HEA2
Binnenluchtkwaliteit
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PRODUCTANALYSE Credits

Luchtbehandelingskasten
X-Cube 2

X-Cube Compact 2

VAV regelaars TVE 2

CAV regelaars
VFC 2

VFL 2

Luchtroosters

Airnamic 2

Xar to 2

TID 2

RFD 2

FD 2

VDW 2

PureLine 2

Actieve en passieve  
koelbalken

Induct ie-uni t  voor 
plafond 2

Filter units & -elementen Fi l terelementen 2



Mensen brengen tot 90% van hun tijd binnenshuis door: wonen, werken, ... .  
Verwachtingen omtrent comfort in binnenruimtes worden steeds belangrijker.  
Bijgevolg moeten gebouwen zo worden ontworpen dat deze verwachtingen  
binnenshuis gegarandeerd blijven. Bovendien vormen de klimaatverandering 
en de vermindering van het energieverbruik bijkomende uitdagingen. 

TROX ondersteunt u bij het bieden van het meest optimale systeem.  
Onze systemen maken een vraaggestuurde, individuele ruimteregeling mo-
gelijk. U kunt alle relevante functies en zones bewaken en regelen, evenals 
zorgen voor de balancering van alle componenten.

Doel 
Ervoor zorgen dat, door het ontwerp, 
passende thermische comfortniveaus 
worden bereikt en dat regelingen worden 
geselecteerd om voor de gebruikers in 
het gebouw een thermisch comfortabele 
omgeving te handhaven

Parameters
Thermische modellen (1 credit)

• Analyse van het thermisch  
comfortniveau aan de hand van 
Predicted Mean Vote (PMV) en het 
Predicted Percentage of Dissatisfied 
(PPD)

• Thermische comfortniveaus in  
overeenstemming met de Europese 
norm EN ISO 7730:2005

Thermische zonering & regeling (1 credit)

• Zones binnen het gebouw en hoe de 
gebouwdiensten deze zones efficiënt 
en op de juiste manier kunnen  
verwarmen of koelen

• Vereiste controle voor de bewoners 
van deze zones

HEA4
Thermisch comfort 
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PRODUCTANALYSE Credits

Luchtbehandelingskasten
X-Cube 2

X-Cube Compact 2

Luchtroosters

Airnamic 1

Xar to 1

TID 1

RFD 1

FD 1

VDW 1

PureLine 1

Actieve en passieve  
koelbalken

Induct ie-uni t  voor 
plafond 2



Binnenklimaat betekent ook:  
geen geluidsoverlast.

In ventilatiesystemen is het geluid  
afkomstig van verschillende  
componenten, zoals de ventilatoren of de 
brandkleppen. Om aan een bepaald  
geluidsniveau te voldoen, worden op 
geschikte plaatsen in het  
ventilatiesysteem geluiddempers  
aangebracht. Deze geluiddempers 
moeten voldoende geluiddempend zijn, 
een lage luchtweerstand hebben en zo 
klein mogelijk zijn.

Doel
Ervoor zorgen dat de akoestische  
prestaties van het gebouw, met inbegrip 
van de geluidsisolatie, voldoen aan de 
passende normen voor het beoogde doel

Parameters
Omgevingslawaai en geluidsisolatie  
binnenshuis (1 credit)

• Alle niet-bezette ruimten voldoen aan 
de doelstellingen inzake het  
binnengeluidsniveau

• Een SQA voert omgevingsgeluid-
metingen uit

• De geluidsisolatie voldoet aan de 
privacy-index

HEA5
Akoestische prestaties
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PRODUCTANALYSE Credits

Luchtbehandelingskasten
X-Cube 1

X-Cube Compact 1

VAV regelaars TVE 1

CAV regelaars
VFC 1

VFL 1

Luchtroosters

Airnamic 1

Xar to 1

TID 1

RFD 1

FD 1

VDW 1

PureLine 1

Actieve en passieve  
koelbalken

Induct ie-uni t  voor 
plafond 1

Geluiddempers

Coul issendempers 1

Coul issen 1

Ronde geluiddempers 1



ENERGY
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Doel
Gebouwen erkennen en stimuleren die 
hun operationeel energieverbruik  
minimaliseren door een goed ontwerp

Parameters
Optie 1: Gebruik van goedgekeurde  
software voor energieberekening van 
gebouwen (15 credits)

• Bepaling van de energieprestatie van 
het gebouw met behulp van software 
voor het berekenen van de energie 
van het gebouw

• Beoordeeld gebouw vergeleken 
met fictief equivalent

• Fictief gebouw = lokale  
voorschriften of ASHRAE-norm 
(indien lokale voorschriften minder 
streng zijn)

• Energie modelstudie &  
gekwalificeerde ingenieur vereist

• Modelleringssoftware = nationale 
berekeningsmethodologie of door 
BRE goedgekeurd (landspecifiek)

• Goedgekeurde software:  
Designbuilder, TRNSYS,  
EPB-Software 3G

ENE1
Vermindering van energieverbruik en  
koolstofemissies

De klimaatverandering is een beslissende concurrentiefactor geworden voor het toekomstige succes van ondernemingen. Een 
duurzaam handelend bedrijf gaat echter verder. Zo heeft TROX zich ertoe verbonden om ten laatste in 2040 koolstofneutraal te 
zijn: koolstofneutraal produceren, installeren, verdelen en handelen. Hoe? Voornamelijk door efficiënte systemen te  
ontwikkelen en te verbeteren en door innovatieve oplossingen te vinden. Maar ook door fabrieken te bouwen waar duurzaamheid 
het leidende principe is, zodat er van meet af aan koolstofneutraal geproduceerd kan worden.

PRODUCTANALYSE Credits

Luchtbehandelingskasten
X-Cube 6

X-Cube Compact 6

Luchtroosters

Airnamic 1

Xar to 1

TID 1

RFD 1

FD 1

VDW 1

PureLine 1

Actieve en passieve  
koelbalken

Induct ie-uni t  voor 
plafond 3

Geluiddempers
Coul issendempers 1

Coul issen 1
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Het is mogelijk om meerdere TROX systemen zoals LABCONTROL, X-CUBE 
Control, X-AIRCONTROL en TROXNETCOM te integreren.  
Het gebouwinformatiemodel maakt het vervolgens mogelijk om via toegang 
op afstand alle functies en energieverbruikswaarden voor elke afzonderlijke 
ruimte in te zien, te analyseren en vervolgens te optimaliseren.

Het Remote Operations Center en de TROX Cloud maken het mogelijk om 
veel objecten en projecten tegelijkertijd te beheren vanuit een centrale  
interface. Eenvoudig en comfortabel.

Doel 
Erkenning en aanmoediging van de  
installatie van energie-meetsystemen die 
het toezicht op het operationele  
energieverbruik vergemakkelijken

Parameters
Monitoring van belangrijke  
energieverbruikende systemen (1 credit)

• Wanneer het totale verbruik van een 
bepaalde categorie eindverbruik wordt 
geschat op meer dan 10% van het 
jaarlijkse energieverbruik voor een 
bepaald brandstoftype, moet dit  
eindverbruik worden gemonitord

ENE2
Energiemonitoring 

PRODUCTANALYSE Credits

Luchtbehandelingskasten
X-Cube 1

X-Cube Compact 1

VAV regelaars TVE 1

CAV regelaars
VFC 1

VFL 1
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MATERIALS
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In commerciële omgevingen wordt in  
Europa tussen 10 en 20% van de  
elektrische energie verbruikt voor de  
aandrijving van ventilatoren in aircondi-
tioningsystemen. Terwijl het vroeger  
alleen mogelijk was om filters te  
beoordelen op basis van hoe effectief ze 
deeltjes uit de lucht verwijderen en niet in 
termen van hoe energie-efficiënt ze zijn 
in bedrijf, krijgt de energiegerelateerde 
beoordeling nu veel meer aandacht. 

TROX heeft een Life Cycle Cost (LCC) 
tool ontwikkeld om de economische  
efficiëntie van fijnstoffilters te  
berekenen op basis van de strenge  
Eurovent energie-efficiëntie classificatie. 
Met behulp van hun individuele  
gebruiksgegevens, hebben klanten de 
mogelijkheid om het filter te selecteren 
dat het hoogste niveau van economische 
efficiëntie biedt in vergelijking met andere 
filters in termen van investerings-,  
energie- en onderhoudskosten. 

De energiekosten calculator voor TROX 
filters laat u snel en eenvoudig zien welke 
energiekosten de verschillende filters in 
de loop van de tijd maken. Het grootste 
besparingspotentieel in termen van de 
levenscycluskosten komt voort uit de en-
ergiekosten waar, afhankelijk van uw 
 filterkeuze, u meer dan 60% kunt  
besparen

Doel
Erkennen en aanmoedigen van het  
gebruik van degelijke en geschikte  
instrumenten voor levenscyclus- 
beoordeling en specificatie van materialen 
met een laag milieueffect gedurende de 
volledige levenscyclus van het gebouw

Parameters
Meten van de levenscyclusimpact op het 
milieu van bouwelementen (5 credits)

• Gebouw, diensten en  
landschapsarchitectuur

• Evalueren van een reeks materiaal 
opties voor het gebouw met een  
levenscyclusanalyse (LCA) tool

MAT1
Levenscyclus impact

PRODUCTANALYSE Credits

Luchtbehandelingskasten
X-Cube 1

X-Cube Compact 1

VAV regelaars TVE 1

CAV regelaars
VFC 1

VFL 1

Luchtroosters

Airnamic 1

Xar to 1

TID 1

RFD 1

FD 1

VDW 1

PureLine 1

Actieve en passieve  
koelbalken

Induct ie-uni t  voor 
plafond 1

Geluiddempers

Coul issendempers 1

Coul issen 1

Ronde geluiddempers 1

Filter units & -elementen Fi l terelementen 1

 18  



Doel
Gebouwen erkennen en stimuleren die 
hun operationeel energieverbruik  
minimaliseren door een goed ontwerp

Parameters
Gebruik van materialen met een  
verantwoorde herkomst (3 credits)

• Milieubeheersysteem (EMS) nodig

• ISO14001 

• Output BREEAM MAT3 Calculator 
vereist

MAT3
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Onze leveranciers worden ook betrokken 
bij de duurzaamheidsbeoordeling van de 
volledige productieketen.  
Daarom letten wij er in het bijzonder op 
dat onze leveranciers voldoen aan de  
sociale, ethische en milieunormen  
waartoe wij ons verplichten.  
Met onze gedragscode verplichten onze 
leveranciers over de hele wereld zich 
ertoe om te handelen in overeenstemming 
met de TROX waarden van integriteit en 
eerlijkheid.

PRODUCTANALYSE Credits

Luchtbehandelingskasten
X-Cube 1

X-Cube Compact 1

VAV regelaars TVE 1

CAV regelaars
VFC 1

VFL 1

Luchtroosters

Airnamic 1

Xar to 1

TID 1

RFD 1

FD 1

VDW 1

PureLine 1

Actieve en passieve  
koelbalken

Induct ie-uni t  voor 
plafond 1

Geluiddempers

Coul issendempers 1

Coul issen 1

Ronde geluiddempers 1

Filter units & -elementen Fi l terelementen 1
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WASTE
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Doel
De specificatie en montage van  
afwerkingen die door de gebruiker van het 
gebouw zijn gekozen, aanmoedigen en 
aldus onnodige verspilling van materialen 
voorkomen.

Parameters
(1 credit)

• In kantoorruimten die worden  
gehuurd voordat zij volledig zijn  
ingericht, zijn tapijten, andere  
vloerafwerkingen en  
plafondafwerkingen alleen in een 
showroomruimte aangebracht

• In een kantoorgebouw dat voor een 
specifieke bewoner is ontwikkeld, 
heeft die bewoner de gespecificeerde 
vloer- en plafondafwerkingen  
geselecteerd

• Voor meervoudige woningen (waarvan 
de toekomstige bewoner niet bekend 
is) zijn de vloer-, keuken- en  
badkamerafwerkingen alleen in een 
showroomruimte aangebracht

• In een woongebouw hebben de 
toekomstige bewoners ten minste drie 
van de gespecificeerde vloer-, keuken- 
en badkamerafwerkingen gekozen

WST4
Speculative finishes

Om onze ambitieuze kwaliteitsdoelstellingen te bereiken, werken wij nauw 
samen met leveranciers om gezamenlijk specifieke apparatuur te ontwikkelen 
en te configureren die voldoet aan de eisen voor onze producten en de eisen 
van onze klanten.

De volledige waardeketen van onze producten en maatregelen ter verbetering 
van de ecologische voetafdruk vormen een aandachtsgebied van onze  
duurzaamheidsstrategie

PRODUCTANALYSE Credits

Luchtroosters

Airnamic 1

Xar to 1

TID 1

RFD 1

FD 1

VDW 1

PureLine 1

Actieve en passieve  
koelbalken

Induct ie-uni t  voor 
plafond 1
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We beschouwen “goede lucht” als een essentieel goed waar iedereen altijd 
en overal toegang toe zou moeten hebben. Daarom zetten wij ons in voor de  
ontwikkeling van intelligente ventilatie- en airconditioningsystemen, die niet 
alleen maximaal comfort, veiligheid en betrouwbaarheid bieden, maar die ook 
actief bijdragen aan de bescherming van het klimaat.  

Daartoe zijn we betrokken bij regionale en wereldwijde initiatieven en  
commissies, hebben wij in ons TROX X-Fit programma expliciete  
doelstellingen gedefinieerd met betrekking tot energiebesparing en verhoogde 
efficiëntie, en hebben wij duidelijke signalen aangegeven met onze  
duurzaamheidsstrategie.

Doel
Erkenning en aanmoediging van  
maatregelen om het effect van extreme 
weersomstandigheden ten gevolge van 
klimaatverandering tijdens de levensduur 
van het gebouw te beperken.

Parameters
Aanpassing aan klimaatverandering - 
structurele en bouwkundige  
bestendigheid (1 credits)

• Een strategiebeoordeling voor aan-
passing aan de klimaatverandering  
uitvoeren om de structurele en  
bouwkundige bestendigheid te  
verbeteren

WST5
Aanpassing aan klimaatverandering

PRODUCTANALYSE Credits

Luchtbehandelingskasten
X-Cube 1

X-Cube Compact 1

Luchtroosters

Airnamic 1

Xar to 1

TID 1

RFD 1

FD 1

VDW 1

PureLine 1

Actieve en passieve  
koelbalken

Induct ie-uni t  voor 
plafond 1
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Doel
Erkenning en aanmoediging van  
maatregelen die worden genomen om 
toekomstige veranderingen in het gebruik 
van het gebouw tijdens de levensduur 
ervan te accommoderen.

Parameters
Functioneel aanpassingsvermogen  
(1 credit)

• Een gebouwspecifieke studie voor een 
functionele aanpassingsstrategie

• Functionele aanpassingsmaatregelen 
zijn geïmplementeerd in het ontwerp

WST6
Functioneel aanpassingsvermogen

De verwachtingen van de eigenaars zijn 
vaak dezelfde: ecologische en  
economische duurzaamheid met een 
hoog comfort en lage investeringskosten. 
Geen twee gebouwen zijn hetzelfde:  
verschillende soorten gebouwen, 
verschillende toepassingen, nieuw of 
gerenoveerd. Ze vereisen allemaal een 
individuele aanpak. 

Door in een vroeg stadium van het project 
aanwezig te zijn, kunnen wij onze ervaring 
en kennis inbrengen. Op die manier  
komen we samen tot een duurzame 
oplossing op het hoogst mogelijke niveau.

PRODUCTANALYSE Credits

Luchtbehandelingskasten
X-Cube 1

X-Cube Compact 1

VAV regelaars TVE 1

CAV regelaars
VFC 1

VFL 1

Luchtroosters

Airnamic 1

Xar to 1

TID 1

RFD 1

FD 1

VDW 1

PureLine 1

Actieve en passieve  
koelbalken

Induct ie-uni t  voor 
plafond 1

Geluiddempers

Coul issendempers 1

Coul issen 1

Ronde geluiddempers 1

Filter units & -elementen Fi l terelementen 1
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Doel
Bijdragen tot een vermindering van de 
nationale Nox-uitstootniveaus door het  
gebruik van warmtebronnen in het ge-
bouw met een lage uitstoot.

Parameters
Vermindering van geluidshinder  
(1 of 2 credits)

• Waar de installatie is geplaatst om te 
voldoen aan de geleverde vraag naar 
verwarming en warm water van het 
gebouw, onder normale  
bedrijfsomstandigheden een NOx-
emissieniveau heeft als volgt is:

• ≤ 56 mg/kWh = 1 credit

• ≤ 40 mg/kWh = 2 credits

• BREEAM score- en rapportagetool: 
direct en indirect NOx-emissie 
energieverbruik afkomstig van  
systemen die zijn geïnstalleerd om te 
voldoen aan de eisen van het gebouw 
voor ruimteverwarming, koeling en 
warm water

POL2
NOx uitstoot

Elk project is een uitdaging om op een energie-efficiënte manier comfort te 
bieden in een gebouw, met een minimale impact op het milieu. Dit betekent 
dat de  
technologie steeds geavanceerder moet worden om aan de veranderende 
eisen te voldoen.  

De Ecodesign richtlijn schrijft bijvoorbeeld voor dat luchtbehandelingskasten 
een warmteterugwin-efficiëntie moeten hebben van meer dan 73%, en RAC 
systemen meer dan 68%. Een run around coil systeem van TROX met een 
TROX hydraulische unit, inclusief speciale RAC regeling, garandeert een zeer 
efficiënte  
warmteterugwinning tot wel 80%. 

Om aan deze hoge eisen te voldoen heeft TROX ook een AHU-configurator  
ontwikkeld. Met deze web-based tool kunt u op een eenvoudige manier uw  
luchtbehandelingskast configureren op basis van uw parameters. U 
specificeert het type installatie en warmteterugwinning en voert de belangrijk-
ste  
dimensioneringspunten in (volumestroom, externe drukbehoefte, lokale  
luchttemperaturen & luchtvochtigheid), de gewenste luchtfiltratie en de ver-
eiste verwarmings- of koelcapaciteit. In slechts enkele seconden bepaalt het 
systeem het best mogelijke unitontwerp en projecteert het de levenscyclus-
kosten voor de specifieke locatie.

PRODUCTANALYSE Credits

Luchtbehandelingskasten
X-Cube 1

X-Cube Compact 1

Actieve en passieve  
koelbalken

Induct ie-uni t  voor 
plafond 1
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Volgens de Wereldgezondheids- 
organisatie (WHO) vormt blootstelling aan 
lawaai een van de grootste  
gezondheidsrisico’s voor de bevolking 
van West-Europa. 

Efficiënte ventilatie waarin  
geluidsdemping is geïntegreerd, zal 
steeds belangrijker worden. Door de 
juiste producten te gebruiken en de juiste 
dialoog aan te gaan met akoestische  
adviseurs, kunnen aannemers en  
ontwikkelaars ervoor zorgen dat de  
geluidshinder tot een minimum wordt 
beperkt en dat de ventilatieniveaus aan 
de eisen voldoen.

Doel
Verminderen van de kans dat het lawaai 
van vaste installaties in de nieuwe  
ontwikkeling gevolgen heeft voor  
nabijgelegen geluidsgevoelige gebouwen.

Parameters
Vermindering van geluidshinder (1 credit)

• Voldoende lage externe  
geluidsniveaus

• Aanpassing van de installatie indien 
nodig

• Geluidshinderstudie door  
gekwalificeerde geluidsdeskundige 
vereist

POL5
Vermindering van geluidshinder 

PRODUCTANALYSE Credits

Luchtbehandelingskasten
X-Cube 1

X-Cube Compact 1

VAV regelaars TVE 1

CAV regelaars
VFC 1

VFL 1

Luchtroosters

Airnamic 1

Xar to 1

TID 1

RFD 1

FD 1

VDW 1

PureLine 1

Actieve en passieve  
koelbalken

Induct ie-uni t  voor 
plafond 1

Geluiddempers

Coul issendempers 1

Coul issen 1

Ronde geluiddempers 1

Filter units & -elementen Fi l terelementen 1
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Hoe kan TROX helpen bij jouw 
BREEAM score? 
TROX is leider in ontwikkeling, productie en verkoop van componenten, toepassingen en systemen voor 
binnenklimaat en ventilatie. Toegewijd onderzoek heeft ervoor gezorgd dat TROX een innovatieve leider in 
al deze gebieden is.

In nauwe samenwerking met klanten, ontwikkelt TROX specifieke systemen waarbij met de relevante 
criteria voor elk gebouw rekening wordt gehouden en voldaan wordt aan de eisen van de gebruikers. Deze 
nauwe samenwerking leidt tot duurzame oplossingen die het comfort verbeteren en het milieu beschermen.

U kan tot 22 BREEAM-credits behalen, wanneer u gebruik maakt van de TROX-producten die  
opgenomen werden in deze brochure. De haalbaarheid om deze credits te verkrijgen werd geanalyseerd 
via projectafhankelijke controle door een onafhankelijk en gekwalificeerd deskundig ingenieursbureau, 
ENCON, gespecialiseerd in duurzaamheidsoplossingen.

REFERENTIES MET RATING “EXCELLENT” IN BELGIË

• AGC Glass HQ

• Copernicus Building

• Cross Point

• Docks Bruxsel

• Food Excperience Center Vandemoortele

• PWC HQ

• La Toison D’Or

• Montagne Du Parc - Warandeberg
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