Type ruimte?

Bestemd voor menselijke bezetting

Niet bestemd voor menselijke bezetting

KB 02/05/2019

EPB

Bezetting vastgelegd door bouwteam

Renovatie

Nieuwbouw

Speciale ruimte

WC?
Functie?

KB 08/05/2014
Vloerbedekking

Ja

Bouwvergunning
NA 2015

Bouwvergunning
VOOR 2015

Oppervlakte per
persoon

Berekende
bezetting

Voldoet aan
KB 08/05/2014

Nee
Andere normen?

Aantal WC’s
gekend?

1,3 m³/h/m²

25 m³/h per WC

15 m³/h per m²

Vloerbedekking

Ja
CO2 < 1200 ppm

Nee

Max.

CO2 < 900 ppm
Roken?

25 m³/h per persoon

40 m³/h per persoon
VKB (m³/h/p)

43 m³/h
per
persoon

22 m³/h
per
persoon

VEPB (m³/h/p)
Hoogste debiet

Debiet
volgens
die normen

Debiet volgens
andere
specificaties

Contacteer
productmanager / engineering

Vloeroppervlakte per
persoon
(m²/pers)
Horeca
restaurants, cafetaria, snelbuffet, kantine, bars,
cocktailbars
keukens, kitchenettes
Hotels, motels, vakantiecentra
slaapkamers in hotel, motel, vakantiecentra, …
slaapzalen in vakantiecentra
lobby, inkomhal
vergaderzaal
ontmoetingsruimte, polyvalente zaal
Kantoorgebouwen
kantoor
ontvangstruimten, receptie, vergaderzalen
hoofdingang
Publieke ruimten
vertrekhal, wachtzaal
bibliotheek, mediatheek
Publieke verzamelplaatsen
kerken en andere religieuze gebouwen, regeringsgebouwen, gerechtszalen,
musea en galerijen
Detailhandel
verkoopruimte, winkel (behalve winkelcentra)
winkelcentrum
kapsalon, schoonheidssalon
winkels voor meubilair, tapijten, textiel, …
supermarkt, grootwarenhuis, dierenspeciaalzaak
wasserettes, wassalon
Sport en ontspanning
turnzaal
sporthal, sportterrein/speelterrein
toeschouwerruimte, tribunes
discotheek / dansgelegenheden
sportclub : aerobicruimten, fitnessruimte, bowlingclub
zwembad, sauna, wellness
cinemazaal, concertzaal

1.5
10
10
5
2
3,5
2
15
3.5
10
2
10
2.5

7
5
4
20
10
5
10
3.5
1
1
3.5
2
1

Werkruimten
fotostudio, donkere kamer, …
apotheek (bereidingsruimte)
lokettenzaal in banken / kluizenzaal voor publiek
kopieerruimte / ruimte voor printers
computerruimte (zonder ruimte voor printers)
Onderwijsinstellingen
leslokalen
lesateliers, leslaboratoria
auditorium
leraarskamer
kinderopvangruimten, speelkamers
polyvalente zaal
Gezondheidszorg
ziekenzaal
behandeling- en onderzoekskamers
operatie- en verloskamers, ontwaakzaal en intensieve zorgen,
kinesitherapiezaal, fysiotherapie
Correctionele instellingen
cellen, dagverblijf
bewakingsposten
inschrijving / registratie / wachtruimte
Overige ruimten
Overige ruimten
Opslagmagazijn
Casco ruimten (onbekend)

10
10
20
10
25
4
4
2
4
4
2
10
5
5

4
7
2
15
100
10

