ORANGE CLIMATE

blijft onveranderd voor traditionele installatieconcepten de voorkeur uitgaan naar water boven lucht als hoofd energiedrager.

ing. H. Schmitz
Technisch directeur bij Orange Climate

Lucht versus water,
en Massa versus geen massa.
Sinds de oliecrises van 1973, nu meer dan 40 jaar geleden, is, mede onder druk van de Nederlandse en Europese energie wetgeving, de
gebouwschil steeds beter geïsoleerd. De afdichtingen van kieren en naden zijn verbeterd en ventilatie installaties zijn voorzien van hoog
rendement warmte terug winning (HR WTW). Kortom de transmissie, infiltratie en ventilatie verliezen van gebouwen zijn de afgelopen
jaren sterk afgenomen.
Ook het interieur van gebouwen heeft een gedaanteverandering ondergaan. Leefzones in
kantoren worden voorzien van vloerbedekking,
systeem plafonds en lichte binnenwanden. In
kantoortuinen bijvoorbeeld ontbreken de binnenwanden zelfs volledig. Niet alleen het interieur is in de loop der jaren gewijzigd maar
ook de bouwkundige constructie. Lichte sandwich buitengevels en staalconstructies in plaats
van gemetselde buitenwanden en massieve
binnenmuren. Gebouwen hebben niet alleen
een geringere thermische massa maar de nog
aanwezige massa wordt door de vloerbedekking en het verlaagde plafond, ook nog eens
afgeschermd van de te klimatiseren leefzones.
Kortom gebouwen zijn steeds meer gaan lijken
op massaloze thermosflessen waarbij een ver-
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schuiving is opgetreden van steeds minder verwarmen naar steeds meer koelen.
De twee oliecrises in de vorige eeuw hebben
niet alleen invloed uitgeoefend op de bouw
maar ook, in mindere mate, op de installatietechniek. Voor de af – en toevoer van warmte
van en naar ruimtes wordt grotendeels gebruik
gemaakt van stromende media zoals lucht, water en koudemiddelen. De traditionele installatietechniek geeft nog steeds de voorkeur aan
water, omdat water in conventionele installatieconcepten een betere energiedrager is dan
lucht. Onder verwijzing naar kader 1 en tabel
1 is bij lage temperatuur koeling (LTK) per eenheid af te voeren warmte bij toepassing van
lucht als warmte transport medium een factor

9,1 meer vermogen benodigd dan bij koelwater.
Is 1 [Wh] koelenergie benodigd dan is het elektriciteitverbruik door lucht 900 [%] meer dan
door koelwater. Omdat in de afgelopen decennia de benodigde koelenergie voor gebouwen is
toegenomen heeft een transformatie plaats gevonden van LTK naar hoge temperatuur koeling
(HTK), mede ter verbetering van de rendementen van koelinstallaties. Bij klimaatplafonds,
betonkernactivering en inductie convectoren is
niet alleen de aanvoer koelwatertemperatuur
verhoogd van 6 naar 16[oC] maar is tevens het
temperatuur verschil tussen aanvoer en retour
koelwater gereduceerd van 6 naar 2 [K]. Hoewel door de omschakeling van LTK naar HTK de
energie transport factor van lucht ten opzichte
van water licht verbeterd is van 9,1 naar 7,4,

Dynamische thermische behaaglijkheid
Mei 1970 is de publicatie datum van het thermo fysiologische behaaglijkheids model van
P.O. Fanger [2]. Wiskundig beschouwd is het
een 0-de orde stationair berekeningsmodel. Op
basis van de door Fanger gepubliceerde stationaire behaaglijkheid temperaturen worden
klimaatinstallaties nog grotendeels geregeld op
vaste setpoint temperaturen. In de loop der jaren heeft er echter een omslag plaats gevonden
in het behaaglijkheid denken van stationaire
naar dynamische binnentemperaturen. Op basis van het seizoenmatige kleding gedrag van
de mens, men kleed zich ’s winters nu eenmaal
warmer dan ’s zomers, is als eerste de zogenaamde adaptieve binnentemperatuur geïntroduceerd, waarbij de leefzones in gebouwen ’s
zomers warmer moeten zijn dan ’s winters. De
daggemiddelde adaptieve binnentemperatuur,
vormt hierbij een functie van de daggemiddelde
buitentemperatuur. De gewenste daggemiddelde binnentemperatuur wordt berekend overeenkomstig de vergelijking:

Betreft het bijvoorbeeld een winterdag waarbij de buitenlucht temperatuur rondom het
vriespunt schommelt, dat wil zeggen een daggemiddelde buitenlucht temperatuur van 0 graden Celsius (θe=0[oC]) resulteert een gewenste
adaptieve binnentemperatuur van θi = 21,5[oC].
Is het daarentegen een tropisch warme zomerse
dag met een daggemiddelde buitenlucht temperatuur van zeg 23[oC] dan mag, overeenkomstig de bovenstaande vergelijking de gewenste
adaptieve binnentemperatuur 25[oC] bedragen.
Naast een seizoensmatig kledinggedrag kent
de mens ook nog een dag – nacht bioritme.
Zo is de kerntemperatuur van de mens ’s middags 1 a 2[K] hoger dan ’s nachts. Bij dezelfde
warmteweerstand van de kleding en hetzelfde
metabolisme zal voor hetzelfde thermische behaaglijkheids bevinden ‘s middags en ’s avonds
de binnentemperatuur hoger moeten zijn dan ’s

nachts en ‘s morgens [3]. Op grond van het kleding gedrag en het bioritme zijn de thermische
behaaglijkheids criteria in de loop der jaren geëvolueerd van stationaire setpoint temperaturen
naar dynamische binnentemperaturen, waarbij
de gemiddelde binnentemperatuur ’s zomers
hoger is dan ’s winters en ’s morgens lager is
dan ’s avonds.
DE VRAAG
Samengevat zijn gebouwen de laatste jaren
steeds beter geïsoleerd. Naast een reductie van
het transmissie, infiltratie en ventilatieverlies
heeft de bouw ook wijzigingen ondergaan met
betrekking tot de thermische warmtecapaciteit.
Enerzijds wordt de bouwmassa door de vloerbedekking en het verlaagde plafond afgeschermd
van leefzones en anderzijds wordt steeds lichter
gebouwd. De combinatie minder warmteverlies
en een geringere benutbare warmtecapaciteit
heeft geresulteerd in minder verwarmen en
meer koelen, maar overall beschouwd niet tot
primaire energie besparing. Slechts een verschuiving van minder gasverbruik voor verwarming naar meer elektriciteit verbruik voor koeling is opgetreden.
De verschuiving van LTK naar HTK en van hoge
temperatuur verwarming (HTV) naar lage temperatuur verwarming (LTV) heeft weliswaar geresulteerd in wat energiebesparing, maar het
einde is in zicht. De overstap van LTK naar HTK
heeft niet geresulteerd in een aanpassing van
klimaatinstallaties waarbij water en koudemiddelen onveranderd de hoofd energiedragers
voor warmte zijn gebleven. Ook al omdat de
installatietechniek nog steeds vasthoudt aan
traditionele installatieconcepten op basis van
water als warmte transport medium.
De behaaglijkheid criteria zijn van stationair
naar dynamisch geëvolueerd. Stationaire behaaglijkheids criteria behoren tot het verleden.
Het regelen van klimaatinstallaties op een vaste setpoint instelling moet worden aangepast
aan dynamische temperaturen, waarbij het ’s
avonds en zomers warmer moet zijn dan ’s morgens en ’s winters.
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Figuur 2 - De hoofdenergie drager is buitenlucht.
De luchttoevoer vindt plaats middels thermisch
gedreven verdringingsstroming over de hele lengte
langs de plint
De wezenlijke vraag is nu echter: ‘hoe verder
met energiezuinige installatieconcepten waarbij niet alleen een verschuiving optreedt van
minder verwarmen naar meer koelen maar die
ook resulteert in een primaire energiebesparing?’ Een wezenlijke vraag omdat de komende
jaren Nederland en Europa steeds energiezuiniger moeten gaan bouwen en installeren, om
in 2020 in een bijna energieneutrale gebouwde
omgeving te voorzien. Dat ligt vast in Europees
en Nederlands overheidsbeleid. De volgende
twee paragraven beschrijven een weg naar innovatieve, betaalbare en energie neutrale installatieconcepten.
DE NIEUWE ENERGIEDRAGER BUITENLUCHT
De trend van steeds beter isoleren van de gebouwschil zal doorzetten. De verwarming- casu
quo stookgrens zal steeds meer verschuiven
naar lagere buitenlucht temperaturen. Gebouwen zullen steeds meer moeten worden gekoeld. Directe vrije buitenlucht koeling biedt
hiertoe de beste mogelijkheden. De gemiddelde buitenlucht temperatuur in Nederland is 10
a 11 [oC] . Sinds meer dan 4,5 miljard jaar is het
overdag warmer dan ’s nachts, zomers en ’s winters. Kortom de buitenlucht bevat meer dan voldoende koude om goed geïsoleerde gebouwen
nu en in de toekomst jaarlijks gratis te koelen.

teit verbruik voor koude transport door buitenlucht is dan nog maar 90[%] van het elektriciteitverbruik door HTK koelwater. Het tijdperk van
koelwater en koude middelen als hoofd energiedragers voor koude energie met de hierop
gebaseerde traditionele installatieconcepten
zullen dan tot het verleden gaan behoren en
vervangen worden door de hoofdenergie drager buitenlucht met de hierop gebaseerde innovatie installatieconcepten. Reeds in 2003 werd
dezelfde conclusie getrokken [4] met, volgens
figuur 1, een rood kruis door traditionele installatieconcepten.
Figuur 1 - In de nabije toekomst zal geen traditioneel installatiewerk meer benodigd zijn.

Wat moeten we in de installatietechniek doen
om van buitenlucht een aantrekkelijke hoofd
energiedrager te maken, zodat gebouwen energieneutraal kunnen worden gekoeld met koudere buitenlucht? Kijkende naar vergelijking
(1.8) van kader 1;
P_l/P_w =[(ρ_l/ρ_w )((c_w 〖Δθ〗_w)/〖c_l ∆θ〗_l
)]^0,5 (vl/vw)2.5
is maar één ding noodzakelijk. Het verlagen van
de luchtsnelheid v1 [m/s] van de directe vrije
buitenlucht koeling. Anders uitgedrukt. Het
energieverbruik voor luchttransport moet verlaagd worden door kortere en / of grotere luchtkanalen. Indien de luchtsnelheid van de directe
vrije buitenlucht koeling verlaagd wordt van bijvoorbeeld 8 naar 6[m/s] bedraagt de transport
factor van lucht ten opzichte van water, volgens
tabel 1, nog maar 0,9. Het benodigde elektrici-
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EEN TRADITIONEEL EN EEN INNOVATIEF INSTALLATIECONCEPT
Aan de hand van een tussenkantoor met een
netto vloer oppervlak van circa 20[m2] worden
op een rekenkundig elementaire wijze de verschillen verduidelijkt tussen een traditioneel installatie concept op basis van de hoofd energie
drager water en of een koude middel en een
innovatief installatieconcept op basis van het
nieuwe energie transport medium buitenlucht.
Het betreft, een standaard tussenkantoor
met een goed geïsoleerde sandwich buitenge-

vel met circa 30[%] raam oppervlak met HR++
beglazing en regelbare buitenzonwering met
hoofdoriëntatie zuid. De kier en naad afdichtingen zijn van een goede kwaliteit resulterend in
een klein luchtinfiltratie debiet. Het kantoor is
verder voorzien van een verlaagd systeem plafond, vloerbedekking en lichte metal stud binnenwanden. De beide installatie alternatieven
zijn elk uitgevoerd met dezelfde gebalanceerde
mechanische ventilatie installatie met zomerse
bypass en HR WTW. Het ventilatievoud bedraagt
2,8 [h-1]. Uit energetische overwegingen blijft in
de beide gevallen tijdens zomerse nachten de
ventilatie installatie in bedrijf. ’s Winters daarentegen niet. Het vergelijken van een traditioneel met een innovatief installatieconcept heeft
zodoende betrekking op verwarmen en koelen.
Het tussenkantoor wordt enerzijds verwarmd
en gekoeld door een traditioneel 2-pijps VRF
systeem geregeld op basis van een stationaire
setpoint binnentemperatuur. Een 2-pijps VRF
systeem vormt energetisch een betere oplossing dan een vergelijkbaar 4-pijps ventilator
convector systeem. Tijdens warme zomerse
dagen wordt de binnentemperatuur geregeld
op een vaste setpoint temperatuur van 25[oC].
Door de nachtventilatie koelt tijdens zomerse
nachten het kantoor extra uit zodat de mechanische koeling ’s morgens niet direct in bedrijf
hoeft te komen maar pas tegen 11.00 uur. Het
te installeren koelvermogen wordt berekend
uit energiestroom balansen tijdens een warme
zomerse ontwerpdag. De grootste koelstroom
vormt het te installeren koelvermogen in Watt.
Overeenkomstig kader 1 bedraagt het te installeren voelbare koelvermogen circa 1,0[kW(t)].
De coëfficiënt of performance (COP) is onder
vollast condities niet groter dan 5. De luchtdistributie in de leefzone vindt plaats middels turbulent rijke menglucht stroming. In combinatie
met de onderkoelde toevoerlucht is de kans op
tochtklachten reëel aanwezig.

Anderzijds wordt het tussenkantoor geconditioneerd door een innovatieve PCM klimaatwand
die geregeld wordt op basis van een dynamische
binnentemperatuur overeenkomstig het dagelijkse bioritme van de mens en het seizoensmatige kledinggedrag. De maximale luchtsnelheid
in de PCM klimaatwand is niet meer dan 1[m/s],
zodat buitenlucht geschikt is als hoofdenergiedrager. PCM is de Engelse afkorting voor Phase Change Material, in het Nederlands vertaald
als fase overgang materiaal. Het betreft de fase
overgang van vast naar vloeibaar. Is de temperatuur van de ruimtelucht hoger dan de smelttemperatuur van het PCM treedt een warmtestroom op van de binnen omgeving naar het
PCM en wordt de ruimte gekoeld. Is daar en
tegen de ruimtelucht temperatuur lager dan
de smelttemperatuur treedt juist een warmtestroom op van het PCM naar de binnenomgeving en wordt het kantoor verwarmd. Het PCM
gedraagt zich dus als een thermische massa.
Aangezien de warmtecapaciteit van 1[kg] PCM
overeenstemt met de warmtecapaciteit van
30[kg] beton, gaat voor vergroting van de thermische massa van het tussenkantoor zonder
meer de voorkeur uit naar PCM. In tegenstelling
tot traditionele installatie concepten wordt de
te installeren capaciteit niet berekend op basis
van warmtestroom balansen in Watt maar op
basis van warmte balansen in Watturen. Onder
verwijzing naar kader 2 bedraagt de te installeren PCM massa 105[kg] en een recirculatie casu
quo buitenluchtdebiet van 316[m3/h]. De COP
voor verwarming en koeling bedraagt circa 55.
Dit is een factor 5 beter dan voor traditionele
installatie concepten op basis van water en koudemiddelen. De luchtdistributie in de leefzone
vindt plaats middels turbulent arme thermisch
gedreven verdringingsstroming. Samen met de
hoge temperatuur koeling bestaat er geen kans
meer op tochtklachten.

SAMENVATTING EN CONCLUSIE
De warmteverliezen en de warmtecapaciteiten
van gebouwen zijn de afgelopen jaren sterk
verminderd. Gebouwen gedragen zich steeds
meer als massaloze thermosflessen waarbij
weliswaar een verschuiving is opgetreden van
minder verwarmen naar meer koelen, maar
geen wezenlijke primaire energiebesparing. De
traditionele installatietechniek is nog steeds
gebaseerd op water en koudemiddel als hoofdenergiedragers. De conventionele meet en
regelinstallaties zijn nog niet getransformeerd
van vaste stationaire naar dynamische setpoint
temperaturen. De toekomst is aan innovatieve
PCM installatieconcepten op basis van het nieuwe warmte transport medium buitenlucht. De
installatie wordt geregeld op basis van dynamische binnentemperaturen omdat deze eenvoudig van opzet zijn en resulteren in een factor 10
betere COP waarden dan vergelijkbare traditionele installatie concepten op basis van water en
koudemiddelen.

LITERATUUR.
[1] Klimaatregel installaties, K. te Velde, Technische
Universiteit Eindhoven, november 1990.
[2] Thermal Comfort, P.O. Fanger, 1970.
[3] ISSO publicatie 74, Thermische behaaglijkheid,
ISSO, 2014.
[4] Installatie en isolatietechniek in de utiliteit,
een voorspelling, A.H.H. Schmitz, TVVL Magazine
september 2003.

19

ORANGE CLIMATE

KADER 2. OUDE EN NIEUWE KOELLAST BEREKENING
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TABEL 1. DE ENERGIEDRAGERS LUCH EN WATER
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