Highlights IEA Energy Conservation in Buildings and Community systems (ECBCS)
Executive Committee (ExCo) vergadering
16, 17 juni 2011
De volgende landen waren vertegenwoordigd:
Australië,Oostenrijk,België,Canada, China, Republic Chechië,Denemarken,Finland,
Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië. Japan, Korea, Nederland, N-Zeeland, Noorwegen,
Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en USA
Hoofdthema’s van de vergadering:
- technical Day (vooraf aan de 2 vergaderdagen) met presentaties van lopende annexen aan
aan Franse toehoorders en presentaties van aanpak energiebesparing in Frankrijk.
- algemene zaken over (nieuwe) lidmaatschappen, programmamanagement, nieuws van het
IEA, etc.; - presentaties van nieuwe annexvoorstellen
- discussie over strategie en de implementatie ervan van dit IA
- voortgangrapportages van de lopende annexen
- publicitaire zaken, zoals magazine, website, contacten met andere IA
Nieuwe voorstellen:
- Evaluating the overall CO2 emissions due to buildings and building Construction industry;
Nederland doet niet mee
- Reliable Building Energy performance Characterisation based on full scale Dynamic
Measurements.: wordt nieuwe annex 58: TNO heeft interesse getoond;
- Financial & technical concepts for deep retyrofits of Government / public Buildings &
buildingsclusters: USA zal eerste voorstel verder uitwerken
- Efficient Building Thermal Environment systems with low Mixture& transfer losses; komt
in november een nieuw, aangepast voorstel
Modelica – based Next generation tools for new & existing buildings and communities; ook
hier komt volgende verhadering een aangepast voorstel.
Data en locaties van de volgende vergaderingen
Future Buildings Forum ergens in 2012
AIVC congres, juli 2011, Brussel
International Conference for Enhanced Building (ICEBO) ; 18-20 oct 2011, USA
Nieuwe Publicaties
- Guide Book on Energy Efficient Electric lighting for buildings
- Commisioning overview
- Retrofit strategies design guide; advanced retrofit strategies & 10 steps to a prefab module
- Retrofit advisor (computer programma)
Volgende ExCo vergaderingen
China, 15 – 18 november 2011
Spanje , 13 – 15 juni, 2012
Italie, 14 -16 november 2012
Andere belangrijke zaken
- nieuwe voorzitter gekozen: wordt Andreas Eckmanns uit Zwitserland.
- Ook eerste plannen zijn gemaakt voor een volgende Future Building Forum (een 5 –jaarlijks
symposium (denktank) voor nieuwe onderwerpen.

