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Toelichting technische termen
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Frequentie regelaar: 
Een frequentieregelaar is een apparaat dat wordt gebruikt om het toerental van 
een elektromotor te regelen. Hierdoor wordt het energieverbruik beperkt.

HFK vrije blaasmiddelen: 
HFK’s, ook wel CFK’s genoemd, zijn chloorfluorkoolstofverbindingen. Ze worden 
gemaakt door koolwaterstoffen te nemen en hiervan de waterstofatomen te 
vervangen met chloor en/of fluoratomen. Ze worden gebruikt als koelmiddel in 
koelkasten en airconditionings en als drijfgas voor spuitbussen en schuimisolatie. 
Deze HFK’s worden als milieu onvriendelijk gezien. Inmiddels zijn er fabrikanten die 
HFK-vrije schuimisolatie produceren die dus geen HFK’s bevat.

IE4 efficiency-klasse: 
De IE klasse is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor en
wordt bepaald volgens de IEC 60034-30. Het typeplaatje van de motor geeft de 
energiezuinigheid aan, zoals: IE1 = standaard rendement. IE4 = hoog rendement.

λ-waarde: De λ-waarde (lambda-waarde) geeft de warmtegeleiding van het 
materiaal aan. Hoe lager de λ-waarde, des te beter het materiaal isoleert, dus hoe 
groter de isolatiewaarde.

Plan van Aanpak Frisse Scholen: Het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen 2021 
helpt bijvoorbeeld schoolbesturen en gemeenten in hun rol als opdrachtgever van 
verbouw of nieuwbouw. Hiermee kunnen bouw- en ontwerpkosten bespaard worden 
door de eisen in een vroeg stadium te bepalen. De laatste versie is aangepast op 
basis van de eisen in het Bouwbesluit 2012 op 1 januari 2021.
(www.frissescholen.nl)

Portefeuilleroutekaart: Verschillende maatschappelijke sectoren hebben een 
routekaart opgesteld waarin beschreven wordt hoe de sector toewerkt naar de 
CO2-reductiedoelen voor 2030 en 2050. Portefeuilleroutekaarten zijn voor 
organisaties binnen die sectoren een middel om inzicht te creëren
op de te nemen maatregelen van hun eigen vastgoedportefeuille. Een 
portefeuilleroutekaart voorziet daarmee in een handelingsplan, welke gebruikt kan 
worden als onderbouwing voor maatregel A.1.
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Powerfactor: 
De powerfactor of arbeidsfactor is de verhouding tussen het werkelijke vermogen en het 
schijnbare vermogen in een wisselspanningsinstallatie. De powerfactor geeft aan in 
hoeverre er sprake is van ongewenst stroomverbruik. In een ideale situatie is de waarde 1

R-waarde: 
De R-waarde geeft (het warmte-isolerend vermogen) de warmteweerstand van een 
materiaallaag aan uitgedrukt in m2K/W, vaak gebruikt als isolerende waarde van 
niet-transparante constructies van de thermische schil zoals muren, vloeren, daken.

Riso,tot:
is de som van de warmteweerstanden van de isolatielagen die toegevoegd worden aan 
de thermische schil.

Specifieke lichtstroom (lm/W): 
Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding
tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daarvoor opgenomen 
elektrische vermogen (in Watt). De specifiek lichtstroom zegt dus iets over het rendement 
van het LED armatuur.

Thermische schil: 
De bestaande thermische schil is de isolerende laag aan de buitenzijde van het gebouw. 
Wanden, daken, beglazing en deuren, en vloeren grenzend aan de buitenlucht of grond 
zijn geïsoleerd om kou te weren en warmte binnen te houden. De thermische schil is de 
’jas’ van het gebouw. De thermische schil is één geheel. Hij wordt gevormd door de 
bouwkundige constructies, die de verwarmde ruimten omhullen en die hiermee het 
gebouw afscheiden van de buitenomgeving, bodem of aangrenzende onverwarmde 
ruimten.Ter verduidelijking: een scheidingswand tussen twee gebouwen is géén 
onderdeel van de thermische schil. Ook een verwarmd of onverwarmd bijgebouw dat los 
staat van het hoofdgebouw is géén onderdeel van de thermische schil, evenals 
onverwarmde bergingen of serres aan het gebouw. Een aanbouw die in open verbinding 
staat met een verwarmde ruimte van het hoofdgebouw valt binnen de thermische schil.

Thermische vermogen: 
De hoeveelheid afgegeven warmte van het apparaat ten behoeve van
ruimteverwarming, uitgedrukt in kiloWatt, conform EU811/2013.

U-waarde:
De U-waarde is de warmtedoorgangscoëfficiënt, uitgedrukt in W/m_K.De 
warmtedoorgangscoëfficiënt is de hoeveelheid warmte die door een constructie gaat 
per seconde (s) per vierkante meter (m2) per temperatuurverschil (K) tussen de 
omgevingen langs beide zijden van de constructie (1 Watt = 1 Joule/s).
Bij de isolatie van vloer-, wand- of dakoppervlak wordt meestal de R-waarde gebruikt, bij 
de isolatie van ramen (glas en kozijn) wordt vaak de U-waarde gebruikt.
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