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Luchtgroepen: Componenten 

en werkingsprincipes 

Deze opleiding behandelt de basiscomponenten van een 

luchtgroep, de verschillende types luchtgroepen en hun werking, 

met nadruk op installaties in een medische omgeving.  

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers van het technische 

team in ziekenhuizen. Tijdens deze opleiding verwerft u de nodige 

inzichten over de verschillende componenten in een luchtgroep en 

hun werking. Door alle componenten samen te voegen begrijp je 

de totale werking van de luchtgroep. Je leert verschillende 

luchtbehandelingskasten te herkennen en begrijpt hun 

specificaties. 

Doel en doelgroep 

Inhoud 

De opleiding is modulair opgebouwd.  

In de eerste module worden alle componenten binnen een 

luchtgroep toegelicht; hoe ze werken en wat hun rol is in de 

luchtbehandelingskast. De belangrijkste componenten worden in 

andere modules van het opleidingstraject nog dieper ontleed.  

In een tweede module worden de verschillende soorten 

luchtbehandelingskasten voorgesteld en worden hun werking en 

specificaties toegelicht. 

 

Agenda 

Luchtgroepen Module 1: Componenten 

(2 uur) 

• Luchtkleppen / registers 

• Luchtfilters 

• Recuperatie warmtewisselaars 

• Batterijen 

• Bevochtigers 

• Ventilatoren 

• Geluidsdempers 

• Sensoren / voelers 

• Regelkleppen 

 

Luchtgroep Module 2: Soorten en werkingsprincipe 

(2 uur) 

• Toevoerkast 

• Double Deck 

• Side by Side 

• Inline 

 

• Met Heat recovery 

• Met HR en FreeCooling 

• Met plate HR 

• Met plate HR en FC 

• Met FC 

• Met twin coils 
 

Uw instructeur: Johan Vergaelen 
 

Johan is een engineer die al meer 

dan 20 jaar zijn strepen verdient 

binnen de HVAC wereld. Vandaag is 

hij uitgegroeid tot een ervaren Sales 

Manager BeLux voor Stulz die graag 

zijn kennis en ervaring komt delen 

via het opleidingscentrum van 

Green Energy Park. 

Opleidingstraject 
 

Deze opleiding maakt deel uit van 

het opleidingstraject Technicus 

ziekenhuis binnen het project  

Operation Room Future Proof 

Voorkennis 
 

Deze opleiding vereist geen 

specifieke voorkennis. Een 

technische basiskennis is wel vereist  

Sessies 
 

 

Open sessies najaar 2021 

Locatie 
 

Green Energy Park 

Z1 Researchpark 160 

BE- 1731 Zellik 

Deelnemers 
 

Minimum: 6 

Maximum: 8 

Prijs 
 

400€ per deelnemer excl. BTW 

Registratie 
 

opleidingen@greenenergypark.be 




