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Licht, lucht en aangename temperaturen
We brengen veel tijd door in een gebouw. En liefst van al willen we dat daar een perfecte
temperatuur heerst en de luchtkwaliteit optimaal is. En dat bij een laag energieverbruik en een
lage onderhoudskost.
In realiteit is dit een uitdaging. Elk gebouw heeft zijn specifieke problemen. Bij METIZ hebben we
daar oplossingen voor. Niet door vuistdikke rapporten te produceren. Wél door te luisteren, te
meten, te analyseren en in actie te schieten.

Expertise
METIZ focust zich op het aangenamer en gezonder maken van gebouwen via data. Daar ligt onze
expertise. Wij zijn een data gedreven adviesbureau met 20 jaar ervaring in het besparen van
energie. Een degelijk comfort en binnenklimaat bij een lage onderhoudskost is moeilijker. Daar
ligt onze expertise.

Kantoor, school, industrie en erfgoed
Wat goed is voor een kantoor, werkt niet voor een school en zeker niet in een labo of een
museum. Ons advies is op maat van uw gebouw. Of het nu gaat over het comfort van uw
werknemers, eeuwenoude schilderijen, een historisch gebouw of de productie van medicatie,
wij hebben een aparte aanpak voor uw specifiek gebouw.

PERFECT GEBOUWONTWERP
Het perfecte gebouw, daar droomt iedere ontwerper van. Maar dit wordt de laatste jaren een
steeds grotere uitdaging. Als ontwerper word je geconfronteerd met meer regelgeving, EPB,
GRO, BREEAM,LEED, WELL, … en bouwheren worden steeds veeleisender op het vlak van
comfort en binnenklimaat.
Daarnaast merken we dat de klimaatverandering ook bij ons voelbaar begint te worden met zeer
warme zomers wat een uitdaging vormt voor onze gebouwen.

Building simulations
Met 15 jaar expertise in het dynamisch simuleren kunnen wij op voorhand berekenen wat
bepaalde gebouwconcepten gaan doen voor het binnenklimaat, de temperaturen, vochtigheid,
CO2 concentraties, daglicht én het energieverbruik.
Een dynamische simulatie integreert het ontwerp van de architect met het voorstel van het
studiebureau technieken en levert in een voorontwerpfase essentiële informatie. Wij leveren u
de data om te beslissen welk gebouwconcept wél comfortabel gaat zijn en welk niet.
De verschillende duurzaamheidseisen waarin ontwerpers tegenwoordig moeten werken vragen
specifieke tools om het comfort en binnenklimaat te berekenen.

METIZ is specialist in het dynamisch simuleren van gebouwen en kan onder andere ingeschakeld
worden voor onderstaande berekeningen.

Daglichttoetreding
Berekening van de gemiddelde daglichtfactor (DF of sDA, Spatial Daylight Autonomy)
of verblinding (ASE, Annual Sunlight Exposure) voor verschillende lokalen in een gebouw.

Thermisch comfort
Simulatie van het thermisch comfort volgens ISO7730. Berekening van PMV/PPD waarden,
overschrijdingsuren, modellering van "Adaptief zomercomfort" of visualisering van de lokale
thermische behaaglijkheid.

Luchtkwaliteit en natuurlijke ventilatie
Nauwkeurige berekeningen van de relatieve vochtigheid in winter of zomer. Opmaak van een
gedetailleerd CO2 profiel van lokalen met een variabel ventilatievolume of bij het openen van
ramen (simulatie natuurlijke ventilatie).

SMARTMONITORING
Via onze “Smartmonitoring” kan u de prestaties van uw gebouwen online opvolgen. Op een
overzichtelijk dashboard zetten wij ruwe data om in nuttige informatie.

Oplevering van gebouwen
Aan ontwerp- en studiebureaus leveren wij de mogelijkheid om tijdens de opleveringsfase het
gebouw online op te volgen. Onze smartmonitoring toont en analyseert automatische de
gebouwprestaties.

Online beheren
Aan gebouwbeheerders leveren wij een dashboard om hun portfolio van gebouwen in real-time
te beheren. Het binnenklimaat wordt automatisch becijferd en gevisualiseerd, inclusief alarmen
en maandelijkse rapportage.
Ook temperaturen van koeling of verwarming en de werking van de luchtgroep kunnen zo in
real-time gevolgd worden.
Smartmonitoring geeft objectieve informatie en kan transparant gedeeld worden met uw
huurders, onderhoudsfirma, preventieadviseur, vakbondsafgevaardigde,…

EXPERTISE OP MAAT
METIZ is sterk in het meten en monitoren, maar we zijn en blijven een ingenieursbureau. Wij
laten u dus niet alleen met een hoop onbegrijpelijke data. U krijgt degelijk advies, gebaseerd op
berekeningen en analyses.
Correct meten, de data omzetten naar informatie én toetsen aan de relevante normen: dat is
onze corebusiness.
Wij stellen onze expertise beschikbaar aan iedereen die gebouwen beheert of ontwerp. Wij zijn
veel gevraagd als onafhankelijke partij in discussies of conflicten.
U kan beroep doen op onze expertise voor korte termijn of langere begeleidingen. Geen
bandwerk, wel maatwerk.

CORRECT METEN
METIZ is dé expert in België op het vlak van comfortklachten en binnenklimaat
in gebouwen. Als data gedreven adviesbureau zijn wij uw partner voor
eenvoudige klachten of complexe situaties tot en met gerechtsexpertises.

Comfortklachten
Bij comfortklachten zoals tocht of oververhitting zorgen wij voor snelle
analyses en oplossingen.
Bij langdurige klachten over het binnenklimaat meten wij een aantal weken
tot een jaar om correcte oplossingen te verzekeren.

Complexe metingen
Meten is weten, maar correct meten is een vak apart. Zwarte bol
temperatuur, WBGT, luchtsnelheid, contacttemperaturen of vluchtige
organische stoffen zijn geen onbekende voor ons.
U krijgt de data of het rapport dat u nodig heeft, wij zorgen voor de juiste meetapparatuur op de
juiste plaats in uw kantoor, school, museum, kerk of magazijn.

OPTIMALISEREN
De vinger op de wonde
Als adviesbureau bekijken wij uw gebouw of installaties integraal. Wat goed is voor het
binnenklimaat is soms nefast voor het energieverbruik. En omgekeerd. Dit is een kwestie van
een goede balans te vinden.
METIZ werkt op maat en is de partner voor uw gebouw- of installatieproblemen. Door inzicht te
geven in uw gebouw lossen wij uw problemen vaak al snel op vlak na de start van de monitoring.
Daarna zorgen we voor een behoud van de prestaties.
Iedereen heeft zijn rol. Eigenaar, huurder, studiebureau, installateur, onderhoudsfirma. Als
onafhankelijke partij begeleiden wij u met data, informatie, inzicht én advies. Wij brengen
neuzen in dezelfde richting met maar één doel: een gezond én energiezuinig gebouw.

“Al onze kennis komt voort
uit onze waarnemingen”
Leonardo Da Vinci, Italiaans schilder en ingenieur, 1452 – 1519

Ervaren ingenieurs
“Making buildings better” is onze missie. Gebouwen beter maken door te meten, te monitoren
en te simuleren is onze visie.
Gepokt en gemazeld in het optimaliseren van gebouwen hebben wij als oprichters van METIZ
resoluut gekozen voor een onafhankelijke, integrale aanpak. En die loont voor u als
opdrachtgever.
Onze referenties spreken hopelijk voor zich. Onze aanpak staat open voor iedereen. Als kleine
speler zijn wij groots in resultaten.
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