Didactische handleiding

EPB-SOFTWARE
Update van versie 11.5
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1. INLEIDING
Dit document zal u erbij helpen u vertrouwd te maken met versie 11.5 van de EPB-software.
Er wordt verondersteld dat u al vertrouwd bent met de vorige versies. Indien dit niet het geval is, kunt u
de handleidingen en de nuttige wenken die bij elke nieuwe versie van de software worden meegeleverd
raadplegen, net als de didactische handleidingen van versie 2.5 en latere versies die voorhanden zijn
op de website van Leefmilieu Brussel (http://www.leefmilieu.brussels/epb)
Alle doorgevoerde wijzigingen vanaf V8.5.3 (veranderingen of incidenten) werden opgetekend in het
document "lijst met wijzigingen in de EPB-software” dat beschikbaar is op de website van Leefmilieu
Brussel. Enkel de wijzigingen die uitleg vergen of benadrukt dienen te worden, komen aan bod in deze
infofiche.

Versie 11.5 is gemeenschappelijk met het Waals en het Vlaams Gewest. De software is drietalig. Elk
Gewest dient evenwel de talen te kiezen die het wenst te implementeren en de vertalingen in verband
hiermee te verstrekken. Het BHG heeft er bijvoorbeeld voor gekozen geen Duits te gebruiken, omdat er
in deze taal geen support mogelijk was. U kunt de default-taal veranderen via het menu EPB-software
> configuratie van de software > tabblad EPB-software.
De versie 11.5 is de versie dat nu in gebruik is. Het integreert de laatste aanpassingen van de
regelgeving voor de periode 2021 en 2022, de oplossing van gekende problemen en de verbetering van
de gebruikerservaring.
We wijzen u er ook nog eens op dat u tal van documenten, waaronder de regelgevende teksten, het
vademecum, de FAQ, E-news en de infofiches, terugvindt op de EPB-pagina van onze website
(http://www.leefmilieu.brussels/epb).
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2. REGLEMENTAIRE
FORMULIEREN

AANPASSINGEN

(BWLKE / BEREKENINGSMETHODE 2021)

EN

a. DISCLAIMER
Bij het genereren van een EPB-aangifte verschijnt er een pop-up waarschuwingsvenster met betrekking
tot de eigendom van de gegevens.

b. IN-SITU MATERIALEN
De wijziging van de methode 2021 (hier bijlage TRD 2021) is beschikbaar op de website van Brussel
Leefmilieu:
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Werken_Berekeningsmethodes_2021_
NL.pdf
De wijzigingen die in de software zijn aangebracht, zijn al aanwezig sinds versie 11.0.3, maar zijn niet
beschreven in de handleiding van de updates, alleen in de volledige lijst van de wijzigingen (BugFix
versie 11.0.1). Dit document licht de aangebrachte wijzigingen nader toe.
De nieuwe factor "f_insitu" maakt het mogelijk om rekening te houden met de variabiliteit in de prestaties
van een ter plaatse ("in situ") geïnstalleerd isolatieproduct. In dit kader zijn velden toegevoegd in het
correctievenster voor bevestigingsmiddelen voor de betreffende EPBD-materialen en in het venster
gebruikersmaterialen voor de betreffende materiaalsoorten.
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Bij de invoer van een enkele laag van een In-Situ isolatiemateriaal (bv. geprojecteerd) kunt u voortaan
aangeven of de variabiliteit is opgenomen in de opgegeven lambdawaarde. De In-Situ vorming wordt
enkel getoond voor EPBD- en gebruikersmaterialen In-Situ van het type "ander".
De bibliotheek en het conversiescherm werden dienovereenkomstig aangepast.

c. VERANTWOORDING VAN BOETES
Om eventuele boetes in het kader van het project te kunnen verantwoorden, werd een nieuwe aan te
vinken zin toegevoegd in het laatste vak van de EPB-aangifte, voor alle perioden. U kunt bij uw aangifte
een document voegen en met deze zin wordt aan u gevraagd of u wenst dat de informatie in het bewuste
document in aanmerking wordt genomen bij de analyse van het totaalbedrag van de aan het project
opgelegde boetes.
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3. BOUWKNOPEN
De invoer van de lineaire en puntbouwknopen werd aangepast:
- Puntbouwknopen: het is nu mogelijk om een bepaald aantal puntbouwknopen te koppelen aan
meerdere energiesectoren of functionele onderdelen. Het aantal bouwknopen van elke energiesector of
elk functioneel onderdeel wordt nu in zijn geheel in aanmerking genomen, ongeacht de andere
energiesectoren of functionele onderdelen die ingevoerd zijn.

- Lineaire bouwknopen: de tabel "sectie" en de tabel van de energiesectoren of functionele onderdelen
werden samengevoegd tot één tabel. Het is nu mogelijk om meerdere energiesectoren of functionele
onderdelen direct te koppelen aan de "sectie".
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Er is een waarschuwingsbericht toegevoegd voor de projecten 2021 met minimaal één bouwknoop
(optie A of B); dit bericht zal verschijnen bij de conversie, via de wizard.

4. SYSTEMEN
Voor projecten vanaf de berekeningsmethode van 01/01/2019 zijn de twee temperatuurvelden op het
nominale werkingspunt geschrapt en vervangen door een keuzelijst, beperkt tot bepaalde waarden
afhankelijk van het type compressiemachine.

Er is ook een conversie ingesteld om de voorgaande temperaturen over te nemen als die
overeenstemmen met een correcte optie in de keuzelijst of om de juiste waarde op te vragen als dit niet
het geval is.

5. VENTILATIE
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Voor de berekening van het ventilatiedebiet van ruimten in niet-residentiële EPB-eenheden is een tabel
voor selectie van de ruimten gecreëerd. Deze implementatie is al in gebruik voor residentiële EPBeenheden.
Er is ook een conversie doorgevoerd om een snellere invoer van de debieten via de tabel mogelijk te
maken.

6. VERBETERING VAN DE GEBRUIKERSERVARING
a. TAPPUNTEN
Als een project meerdere exact identieke tappunten heeft, is het nu mogelijk om dit nummer rechtstreeks
in te voeren.

b. EXPORT EXCEL
Deze functionaliteit is al beschikbaar voor gebruikers in de software, maar zal nog veel worden
verbeterd. Ze wordt nader omschreven in een toekomstige versie van de handleiding van de updates.
In de tussentijd vindt u het verslag in Excel-formaat op de plaats waar het EPB-verslag in pdf-formaat
staat.
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7. HERKENNING EPB-BESTAND DOOR DE EPB-SOFTWARE
Er is een nieuwe knop toegevoegd in de software opdat het computerbesturingssysteem het EPBprogramma zou detecteren als standaardprogramma voor EPB-bestanden.
Als de computer de EPB-bestanden dus niet meer herkent (als u erop dubbelklikt, gaat de EPB-software
niet open en wordt het project niet geladen), hoeft u nu alleen maar op onderstaande knop te klikken
opdat de link opnieuw zou werken (EPB-software < Softwareconfiguratie).
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8. OMZETTING VAN EPB-BESTANDEN
Het is mogelijk om bestanden van versies 2.5 en later om te zetten. Voor elk bestand dat met deze
versies is aangemaakt wordt automatisch voorgesteld om het om te zetten wanneer ze worden geopend
in versie 11.5.

Opmerkingen:
 Met het oog op de veranderingen in de regelgeving is het noodzakelijk om aandacht te besteden
aan bepaalde ontwikkelingen.
 Eenmaal een bestand is omgezet en opgeslagen, kan het niet meer gebruikt worden in een
vorige versie, maar de software maakt automatisch een .bak-bestand aan waarmee het bestand
in zijn staat vóór de omzetting behouden kan blijven. Hiervoor dient u enkel het ".bak"-bestand
te wijzigen in ".epb" zodat dit bestand kan worden gebruikt in de oude versie van de EPBapplicatie voor de omzetting.

9. CONVERSIE VAN DE BIBLIOTHEKEN
Elke softwareversie gebruikt twee verschillende bibliotheken (een project- en globale bibliotheek). Ze
worden automatisch geconverteerd tijdens een kleine automatische update.
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De import- en exportfuncties zijn toegankelijk vanaf het element van de "bibliotheek"-menu's. Meer
details vindt u in het hoofdstuk "Exporteren en importeren van de bibliotheek" in de nuttige wenken
online.
Ter informatie: de bibliotheken van de versies 11.0.1, 11.0.2 (versie 11.0.0 was geen officiële BHGversie) blijven tijdens de automatische update naar versie 11.5.2 bewaard. Ze worden echter geüpdatet
naar versie 11.0.3 alvorens te migreren naar versie 11.5.2. Gebruikers die nog geen automatische
update hebben uitgevoerd en een versie vóór 11.0 gebruiken (bijvoorbeeld versie 10.5), moeten hun
bibliotheek vóór de automatische update exporteren, anders gaat deze verloren.
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