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SB Kennis is een jong en dynamisch adviesbureau gespecialiseerd in het ontwerpen en
opvolgen van speciale technieken. Met een gecombineerde ervaring van ruim 25 jaar
kunnen wij u een installatie ontwerpen die gericht is op de toekomst en tevens rekening
houdt met uw wensen en budget.

Het is algemeen geweten dat duurzaamheid en hernieuwbare technologieën meer en
meer een zeer grote rol spelen bij het ontwerpen van gebouwen. De beslissingen van de
EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn gaan dit alleen maar versterken. Hierin kunnen
wij u als studiebureel bijstaan om u de nodige expertise en ondersteuning aan te bieden. 

Make things look easy.
Techniek zit in ons DNA. We zijn hongerig naar “Kennis” en willen onze passie
verstaanbaar overbrengen. De technieken in moderne gebouwen worden complexer en
dienen op elkaar afgespeeld te zijn. Deze complexiteit trachten we begrijpbaar te
vertalen naar de opdrachtgever, ontwerper en uitvoerder. Om zo het gezamelijke doel te
bereiken: het opleveren van een kwaliteitsvolle installatie.

HVAC en sanitair
Elektriciteit
Liften
Sprinklers
EPB verslaggeving
Ventilatieverslaggeving
Blowerdoor

WAT DOEN WE:

Advies / Ontwerp

Projectopvolging

WIE ZIJN WE:

Dennis Heirman

+32 496 56 07 14

Projectmanager/bestuurder

dennis@sbkennis.be

Kevin Grandjean
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Projectmanager/bestuurder
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1. Aanvraag klant
2. Voorontwerp
  2a. Eisen klant
  2b. Haalbaarheid
  2c. Impact technieken op gebouw
3. Definitief ontwerp
  3a. Berekening vermogens
  3b. Dynamische simulatie
4. Opmaak aanbestedingsdossier
5. Werfopvolging + controle
6. Ingebruikname (voorlopige oplevering)

PROJECTFASES 

TRIAS ENERGETICA 
Een “simpele” maar zeer belangrijke regel is de Trias Energetica bij het ontwerpen
van installaties. Daarom is het ook belangrijk vòòr het ontwerpen van technische
installaties al te kijken naar hoe het gebouw in de omgeving wordt ingepast.

1. Beperk de energievraag

2. Gebruik energie uit reststromen

3. Gebruik energie uit hernieuwbare
energiebronnen

4. Gebruik eindige bronnen zo
efficiënt mogelijk

GEBRUIKTE SOFTWARE
Om kwalitatieve studies te kunnen
volbrengen is er ook rekenkracht van
software nodig, hieronder enkele
voorbeelden van programma’s die we
gebruiken.


