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hFd.1 INtEIDING 

In een sociale we~kplaats te Panningen. voo~heen 
een Pope-rab~iek. ziJn dageliJks ca. 250 mensen 
we~kzaam in de we~khal. hal F. die een oppe~vlakte 
van SO x 100 m2 heert. De hal is ca. 6 mete~ hoog 
en v~iJwel geheel voo~zien van ~amen met enkel 
glas. Een deel van deze we~khal is argesche~md: de 
metaalwe~kplaats.Twee zwa~e ~ubbe~en rlappen vo~men 
de doo~gang tussen de metaalwe~kplaats en de ~est 
van de we~khal. 

Aan de we~khal g~enzen twee gebouwen, t.w. gebouw C 
en gebouw B. Een b~andmuu~ scheidt we~khal F ar van 
gebouwen C en G. Twee b~anddeu~en sluiten de 
openingen in de b~andmuu~ die de ve~binding tussen 
we~khal F en ~esp. gebouwen C en B vo~men. 

In gebouw C bevinden zich de kantins. 
kantoo~~uimten. douche-, toilet-. en kleed~uimten, 
een be~ging buitenobJecten en een gang die de 
~uimten scheidt en de ve~binding tussen gebouw C en 
hal F maakt. De kantine, douche-, toilet- en 
kleed~uimten ziJn voo~zien van een ve~laagd 
plarond. Tussen het ve~laagde plarond en de 
dakconst~uctie bevindt zich een open ~uimte van ca. 
5,5 m1 hoog (waa~in st~alingspanelen aangeb~acht 
ziJn, die de ~uimte vo~stv~iJ dienen te 
houden).Deze st~alingspanelen wa~en ~eeds biJ de 
Pope-rab~iek aanwezig. Buitenlucht kan via 
Jalouzieen, die in de voo~gevel van gebouw C 
aangeb~acht ziJn, de ~uimte tussen de 
dakconst~uctie en het ve~laagde plarond (plenum) 
bet~eden. In het ve~laagde plarond van de gang in 
gebouw C ziJn ~ooste~s aangeb~acht waa~doo~ de ( 
evt. doo~ st~alingspanelen voo~ve~wa~mde) lucht uit 
het plenum het leerklimaat kan bet~eden.Gebouw C 
staat no~malite~ in open ve~binding met hal F, 
d.w.z. de b~anddeu~en tussen hal C en F ziJn 
geopend. Gedu~ende de winte~maanden ziJn de 
b~anddeu~en gesloten om hinde~ van tocht in de 
we~khal te ve~minde~en. 



In gebouw G bevinden zich het magaziJn en de 
expeditieruimte met laadkade. Evenals in gebouw C 
ziJn de branddeuren tussen werkhal F en gebouw G 
gewoonliJk geopend. In de deuropeningen bevindan 
zich vertikale kunststo~ lamellen om het transport 
vanuit het magaziJn in gebouw G naar de werkhal 
mogeliJk te maken en lucht stromingen tussen de 
twee gebouwen enigszins tegen te gaan. Gedurende de 
wintermaanden wordt, indien hinder van tocht 
ondervonden wordt, de branddeur gesloten. Het 
transport vanuit het magaziJn naar de werkhal vindt 
dan plaats via de metaalwerkplaats. 
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hFd.! PROBLEEMSTELLING 

In de we~khal (hal F) van een sociale we~kplaats te 
Panningen hebben de we~kname~s, voo~al gedu~ende de 
winte~maanden last van tochtp~obleman. De 
p~obleemgebieden beslaan hat gebied ~ond de 
toegangsopeningen van de aang~enzende gebouwen C en 
G naa~ hal F. 
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h~d. 3 SAMENUATTING EN AANBEUElINGEN 

In hal F hee~st Ben onde~d~uk ten opzichte van 
gebouw C, G, en het buitenmilieu. Dit wo~dt 
bevestigd doo~ de meet~esultaten. 
2od~a de ventiIato~en in bed~ij~ zijn, wordt lucht 
aangezogen doo~ k1e~en, spleten en aang~enzende 

gebouwen. In gebouw C bevindt zich tussen het 
plarond en de dakconst~uctie een open ~uimte van 
ca. S,S m hoog. Via jalouzieen kan lucht uit het 
buitenklimaat v~ij in deze ~uimte st~omen. Doo~ 
open ~ooste~s in het plarond kan deze lucht 
v~ijelijk het binnenklimaat bet~eden. 
Aangezien de wee~stand, die deze lucht onde~vindt 
v~ijwel nihil is, zal de buitenlucht bij voo~keu~ 
via deze weg gaan en niet via kie~en en spleten. 
Hetzelrde geldt voo~ de luchttoest~oming van het 
magazijn naa~ hal F: Doo~ d~ukve~schillen tussen 
gebouw F met ~espectievelijk C en B, ontstaan 
luchtst~omingen, die tochtp~oblemen ve~oo~zaken. 

Uit de ventilatiebe~ekeningen voIgt dat biJ 
inschakeling van vie~ van de achtien bestaande 
afzuigvent11ato~en ( ~ x S~OO m3/h) • voldaan wordt 
aan de vereiste ventilatiebehoerte. (Drie 
ventilato~en in de we~khal en een in de 
metaalwe~kplaats). Om de onde~d~uk die ontstaat 
doo~dat enkel lucht argezogen wo~dt op te herren, 
moet evenveel lucht uit hal F toegevoerd als 
argezogen wo~den op een gecont~oleerde wiJze. Om 
koude Iuchtst~oming en verstoring van de wa~mte 

balans te voo~komen, moet de toe te voeren lucht 
voorverwarmd worden. 
Een goedkope en doeltrerrende oplossing voor de 
bestaande tochtp~oblemen is het toevoe~en van lucht 
via wandluchtve~hitte~s. 
De wandluchtve~hitte~s kunnen aangeb~acht worden 
in hal F op de scheidingswand tussen hal F en 
~espectieveIijk gebouwen C en B. 2e kunnen 
waa~schiJnliJk aangesloten wo~den op de bestaande 
gas or wate~leiding. De keuze dient in ove~leg met 
de installateu~ van de bestaande gas/water 
installaties gemaakt te wo~den. Aangezien de wand 
tussen hal F en het plenum in gebouw C een 
b~andmuu~ is, mag hie~ geen luchttoevoerkanaal in 
aangeb~acht wo~den. 

De luchttoevoe~kanalen van de 
zullen de~halve door het dak 
wo~den. Om de leerzone zo 
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wandluchtve~hitte~s 

aangeb~acht moeten 
min mogeliJk te 



beinvloeden, dienen de wandluchtverhitters hoog 
aangebracht te worden. 

De hoeveelheid ar te zuigen lucht in de werkhal 
door 3 ventilatoren bedraagt 5~00 x 3 m3/h. De 
totale capaciteit van de wandluchtverhitters die 
benodigd is wordt dus 16.200 m3/h. Dit kan 
bijvoorbeeld bereikt worden met 3 KLIMA 
wandluchtverhitters type 202-56 (zie bijlage F) ( 

met elk een U -1,67 m3/sec-6000m3/h) 
In de metaalwerkplaats kan volstaan worden met een 
arzuigventilator. De natuurlijke ventilatie door 
kieren en spleten is als luchttoevoer voldoende. 

tiGl.! F 
(wc-.Ic. N Q. QIs ) 0 

. .. • & A 

Gd,o~ Gc..t.~t.4,.IoJ 
G 

Opstelling: 

De wandluchtverhitter in 
hal F Cop de 
scheidingswand F - G ) 
zuigt verse buitenlucht 
via een koker door het dak 
aan. 

De wandluchtverhitters 
hal F (op 
scheidingswand F 

in 
de 

- C) 
zuigen verse buitenlucht 
aan via kokers door het 
dak. 

De geluidproduktie van de door ons geadviseerde 
wandluchtverhitters leveren bij een U-1,67 m3/s een 
geluiddrukniveau van 55 dBCA). 
Uoor twee wandluchtvBrhitters naast elkaar bedraagt 
het geluiddrukniveau 58 dBCA). Deze 58 dBCA) ligt 
onder de grenswaarde genoemd in het rapport van de 
bedrijrsgezondheidsdienst Noord Limburg (zie 
bijlage G). 
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hFd. ~ MOGElIJKE OORZAKEN VAN DE TOCHTPROBlEMEN. 

In elke situatie geldt de luchtbalans: 
de hoeveelheid toegevoerde lucht is geliJk aan de 
hoeveelheid afgevoerde lucht. 

Het toevoeren van lucht kan zowsl natuurliJk (via 
gaten en kieren) als mechanisch geschieden. 
Ook de afvoer van lucht kan zowel mechanisch (via 
ventilatoren) als op natuurliJke wiJze geschieden 
via gaten en kieren. In het laatste geval dient 
een overdruk in (een deel van) het gebouw aanwezig 
te ziJn t.o.v. de luchtdruk buiten. Er stroomt 
lucht vanuit de omringende omgeving in dat 
gebouw(deel) indien daar esn onderdruk heerst 
t.o.v. de omringende omgeving. 

Ten tweede kunnen luchtstromen ontstaan door grots 
temperatuurverschilen binnen de ruimte: koude lucht 
is zwaarder dan warmere lucht. De warme lucht zal 
stiJgen, de koude zal dalen. Ds aldus ontstane 
luchtstromen kunnen een tochtgevoel veroorzaken. 

MOGElIJKE OORZAKEN TOCHTPROBLEMEN PROBLEEMGEBIED ~ 
(Gebied rond de verbinding tussen hal F en 
gebouw C 

De grote luchtstromingen tussen hal F en gebouw C 
kunnen veroorzaakt worden door te grote 
drukverschillen tussen de twee gebouwen en tussen 
de gebouwen en het buitenklimaat. 

M.b.v. de gegevens over de a~zuighoeveelheden van 
de ventilatoren (zie biJlage C) wordt berekend hoe 

groot het ventilatievoud (v.v) binnen de 
werkgebieden in hal F is. 
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Onder het ventilatievoud van een ruimte wordt 
het aantal keren per uur dat een ruimte van verse 
lucht wordt voorzien verstaan. 
Uoor de werkplaats met een volume van 19050 m3 en 
15 afzuigventilatoren (met elk een afzuigcapaciteit 
van 6366 m3 lucht per uur (volgens opgave van de 
fabrikant)) komt dit neer op een ventilatievoud van 
5 per uur. (zie biJlagen A, D en E) 

In de metaalwerkplaats met een volume van 5250 m3 
en 3 ventilatoren geplaatst ziJn van hetzelfde 
type, komt dit neer op een ventilatievoud va~n 3,6 
per uur. 

In de kantine in gebouw C vindt afzuiging aIleen 
plaats na het gebruik van deze ruimte. Met men 
afzuigng van ~200 m3 per uur en een volume van 1~17 
m3 is de ventilatievoud 3. 

BiJ deze ventilatievoudberekeningen is aangenomen 
dat aIle ventilatoren in zowel werkhal,kantine als 
metaalwerkplaats in werking ziJn. De plaatseliJke 
afzuiging boven de machines is hierbiJ gemakshalve 
verwaar-loosd. 

In hal F wordt dus veel meer lucht afgezogen als 
aIle ventilatoren in werking zijn dan in gebouw C. 
De luchtdruk in hal F zal dan ook lager ziJn dan 
die in gebouw C. 
Deze veronderstelling wordt bevestigd door het 
gegeven dat de tochtproblemen zich meer 
manifesteren als na afloop van de pauze in de 
kantine de ramen geopend worden. Dan heerst in de 
kantine t.o.v. het buitenklimaat een onderdruk die 
al snel wegvalt als de ramen geopend worden. 
Hierdoor zal lucht stromen naar een ander gebied 
waar onderuk heerst: dit is in dit geval de werkhal 
(hal F), waar enkel lucht a~gezogen wordt. Dit 
leidt dus tot tochtverschiJnselen. 
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Dat de we~kneme~s ook last van tochtp~oblemen 
hebben bij gesloten kantine~amen is als voIgt te 
ve~kla~en: buitenlucht ken via de jalouzieen, het 
plenum en plarond~ooste~s in de gang van gebouw C 
komen.Uia deze gang wo~dt de lucht naa~ hal F 
gezogen doo~ de daa~ hee~sende onde~d~uk. 

De toevoe~ van buitenlucht via de ~amen in hal F is 
ge~ing: de ~amen kunnen niet gecpend wc~den, en van 
de buitendeu~en in hal F wc~dt weinig geb~uik 
gemaakt. De di~ekte tcevce~ van buitenlucht naa~ 
hal F zal dus via kie~en moeten geschieden. 

Een ande~e cc~zaak van de tcchtp~oblemen kunnen 
~amen en deu~en zijn die tegenove~ elkaa~ 

openstaan, waa~doo~ Ben luchtst~oming ontstaat 
.CDit is niet erg waarschijnlijk, omdat de ramen na 
de pauze geopend worden wanneer verbindingsdeuren 
tussen de kantine en de gang gesloten zijn). 

De tweede mogelijkheid die de ocrzaak van 
tochtproblemen kan zijn, is hat cntataan van 
luchtstromen door tempe~atuu~ve~schillen. 
In de ~uimte boven het systeemplarond en onde~ hat 
dak kunnen luchtst~omen ontstaan doc~dat in het 
plenum boven de sanitair groep enkele 
st~alingspanelen de lucht (plaatselijk) ve~wa~men. 
Dit is ter voorkoming van vorst in die tussenruimte 
en tevens verhitting van de toevoerlucht van de 
gang.). 

MOGELIJKE OORZAKEN TOCHTPROBLEMEN ROND BEBIED LLL 
(De verbinding van hal F met gebouw G) 

Uit de be~ekeningen vclgt dat in de werkhal tV) 
veel lucht argezogsn wo~dt (v.v.- S/h). In het 
magazijn vlndt enkele natuu~lijke ventilatis 
plaats. In de expeditie~uimte wordt vco~ve~wa~mde 
lucht ingeblazen te~ voorkoming dat de temperatuur 
in gebouw G ste~k daalt als de openingen t.b.v. in
en uitladen van v~achtwagens niet argesloten zijn. 
In de expeditie~uimte ontstaat dan Ben ove~d~uk 
t.o.v. de buitenlucht en hal F. De lucht zal dus 

naa~ de werkhal toe st~omen. 
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De temperatuur in het magaziJn is lager dan in de 
expeditieruimte en de werkha1. Door deze 
temperatuurverschi11en ontstaan 1uchtstromingen. 
Bovendien onstaat door aen te groot verschi1 in 
stra1ingstemperatuur en tevens ean te 1age 
stra1ingstemparatuur een gavos1 van onbehaag-
1iJkheid. 

12 



hfd. 5 MEIINGEN ~ MEEIRESUlIAIEN 

De gedane metingen dienen slechts te~ indicatis 
voo~ het geste1de p~obleem. 
BiJ a11e situaties is e~ vanuit gegaan dat a11e 
ventilato~en in we~king ziJn mits ande~s is 
ve~meld. 

Bepaling d~ukve~schi11en CAp) en luchtsnelheden 
Cv) biJ de deu~openingen. 

Geb~uikte meetappa~atuu~: 

-luchtsne1heidsmete~. Wa11ac type GOA23S NO 72 0107 
-luchtd~ukmete~. Schuine buis manomete~. Econosto 

TH BB305 

De meting is uitgevoe~d op 15 mei 1986 

HtA.L F D 

B A 

G-cho..u..> WOI4V 

C Or 
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A:kunststor 1amel1en en 
sluitba~e b~anddeu~ 

Cgewoon1iJk geopend) 

B:s1uitba~e 
Cgewoon1iJk 
(hoogte:2,5 
b~eedte:2J2 

b~anddeu~ 
geopend) 
m 
m) 

D:Twee zwa~e ~ubbe~en 

r1appen Choogte:2,5 m, 
b~eedte:2,9 m) 



ventilatoren 
aan 

ventilatoren 
uit 

MEETRESUlTATEN 

A open/ 
B open 

~ pCB)-SPa 
vCB) -1,8 m/s 

ApCB)-OPa 

Pi 

A dicht/ 
B dicht 

A pCD)-10Pa , 
vCD)-3aSm/s 

ApCD)-OPa 
vCD)-Om/s 

A open/ 
B dicht 



BEREKENING VAN DE lUCHTTOEVOER IN SITUATIE III ODOR 
OEUR Q 

De spleetbreedte tussen het koziJn en de rubberen 
flappen is 6 mm. De spleetlengte is 13.3 m. 
De totale spleetoppervlakte is dus 8.0 x 10 E-2 m2. 
De luchtsnelheid door de spleten is gemiddel ~ m/s. 
De hoeveelheid ventilatie door de kieren van deur C 
in de 'wintersituatie' is dus 1150 m3/h 
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hfd.6 UENTILATIE BEREKENINGEN 

Aan een ~uimte waa~in mensen va~b!iJven wo~den 
ventilatie-eisen gesteid. 
In ve~band met het g~ote aanta! machines die in 
bed~iJf ziJn in de we~khal moet ge~ekend wo~den met 
een vantilatiebehoefte van 50 m3 pe~ uu~ pe~ 

pe~soon. Uoo~ 250 pe~sonen komt dit nee~ op een 
ve~se-lucht-toevoa~ van 12.500 m3 pe~ uu~ (n.b. biJ 
deze be~ekening is aangenomen dat pIaatseIiJk boven 
de machines de machanischa afzuiging aanwezig 
bIiJft te~ voo~koming van hinde~liJke stank- en 
stofove~last). 

De benodigda ventilatie kan zowal op mechanischa 
ais natuu~liJke wiJze ve~k~egen wo~den. De som van 
de natuu~liJka en mechanische ventilatie dient 
mintens 12.500 m3 pe~ uu~ te ziJn. 

BEREKENING MECHANISCHE UENTILATIE 

Uolgens de opgave van de fab~ikant wo~dt 6366 m3 
lucht pe~ uu~ afgezogen pe~ ventilato~. 
Uit de meet~esultaten bliJkt dat pe~ ventilato~ 
5~00 m3 lucht pe~ uu~ wo~dt afgezogen. 
(zie biJlage C) 

In nlal F ziJn in totaal 15 ventilato~en aanwezig. 
De totale maximale hoeveelheid af te zuigan lucht 
is dus 81.000 m3/h. 
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BEREKENING NATUURLIJKE UENTILATIE 

De hoeveelheid ventilatie door kieren en spleten 
wordt volgens onderstaande rormule bepaald: 

C(v)-0.6 x ~ axlxCp.t.xgxHx ~ )2.{~ 

C(v)- hoeveelheid ventilatie door kieren en spleten 
(m3/s) 
a - luchtdoorlatendheid Cm3/sxmxPa~~) 
1 - spleetlengte (m) 
PI soorteliJke massa van lucht (kg 1 m3) 
g - gravitatieconstante(M/S~ 
H - hoogte van de ruimte em) 
~T - temperatuurverschil binnen - buiten (K) 
To - buitentemperatuur (K) 

C(v)=0,6 x ((0,18 x 10E-3) x 722) x (1,2 x 9,8 x 6 
x 20/273) =O,~O m3/sec 

De hoeveelheid ventilatie door kieren en spleten in 
werkhal F is dus 1~50 m3 per uur. 

DE BENODIGDE HOEUEELHEID ~ECHANISCHE UENTILATIE 

De hoeveelheid natuurlijke ventilatie is 
toereikend om de werknemers in de werkhal en 
metaalwerkplaats van voldoende verse lucht 
voorzien. 

niet 
de 
te 

Onder de gestelde condities behoeven slechts vier 
ventilatoren ( 3 in de werkhal en een in de 
metaalwerkplaats ) met elk een capaciteit van 5~OO 
m3/h in werking te zijn. 
Tevens behoort boven de machines de lucht 
plaatselijk argezogen te worden om hinderliJke 
stank en stor overlast tegen te gaan. 
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BIJbAGE a 

INUENTARISATIE INSTALLATIES HAL E (NATUURLIJKE TOEUOER) 

a)technische dienst 
-veLwaLming: 2 luchtveLhitteLs, rabL. KLIMA, W ~62-55832 
cap 33.1 kW:~700 m3/h 
-arvoeL lucht: bestaande arzuigventilatie, rabL. ILG, 
type L-LSC-103j C-58~5 m3/h - 2 mmWK. 

Q2 weLkhal: 
-veLwaLming:stLalingspanelen (~76 kW) LadiatoLen ondeL 
de Lamen (ivm tochtpLoblemen achteL het glas) 
-arvoeL lucht: 15 bestaande arzuigventilatoLen rabL iLG, 
type L- LSC-2~3 , C = 6366 m3/h elk 6 mm WK 
-plaatselijke arvoeL bij machines:3000m3/h 

c)metaalweLkplaats 
-veLwaLming: stLalingspanelen C~76 kW) 

LadiatoLen ondeL de Lamen 
-arvoeL lucht: 3 bestaande arzuigventilatoLen rabL iLG 
type L-LSC-2~3 C-6366 m3/hCelkj,6mmWK 
-toevoeL lucht: LoosteLs in de gevel met ondeLdLuk klep 
(en natuuLlijke ventilatie) 

d)toiletten: 

e)lakhok 

peL toilet een luchtarvoeL Cniet nadeL 
gespecificeeLd) 

-veLwaLming: LadiatoLen 
-luchtarvoeL: ~ arzuigLoosteLs, rabL. WateLloo, type 

DF~1, 300 x 300 mm met adopteL, type R 
dakventilatoL , rabL. GebhaLdt, type 
DAc-180-2 900 m3/h , 10 mmWK 



INVENTARISATIE 
TOEVOER) 

a)kantine 

INSTALLATIES GEBOUW ~ 

- verwarming door radiatoren lang. de gevels 

(NATUURLIJKE 

-luchtafvoer: *2 dakventilatoren (Gebhardt, OAe-315-6 
2100m3/h 9mmWK 
*S roosters fabrikant Waterloo, type OF ~1 300 x 300 
525 m3/h pe~ stuk 
-lucht toevoer via klankdichte roosters. 

b)sanitaire groep 
-verwarming door radiatoren 
-luchtarvoer. luchtventilator rabr. Gebhardt DA e 315 S 
1000m3/h 
-herentoilet. S stuks, per toilet arvoer 25 m3 / h p.s. 
-S urinoirs en 1 douche, 3 afzuigpunten, 
-damestoiletten, 6 stuks, 25 m3 / h: 1 douche 
-wasruimten- ~ roosters, rabr. Waterloo, OF ~1, 150 x 
150 mm , V-90 m3/h 

c)westgevel vertrekken 
-verwarming: radiatoren langs de gevel 
-luchtarvoer; 5 vertrekken, elk een rooster, rabr. 
waterloo df ~1 150 x 150 75 m3 / h p.s. 

3 vertrekken elk een rooster 3 x IT 80 
25 m3/ h;6 mm wk 
-compressor, dakventilator rabr. gebhardt type DA 560 8, 
9000 m3 / h 10mm wk 

d)circulatieruimte 
-verwarming, radiatoren 
-luchttoevoer, 7 roosters, rabr. waterloo, type dr ~1 
375 x 375 mm, SOO m3/h per stuk 

~ buitenoblecten 
-verwarming, doorstralingspanelen, 5 stuks, elke 1~ m , 
type 7505 
-luchtarvoer- dakventilator, rabr. gebhardt, type da e 
~50.6 3000 m3/h, 12mm wk 
-dakventilator rabr. ilg, type L-LSC 2~3 1,72 m3/s 



r)kantoorvertrekken 
-verwarming door radiatoren onder het glasvlak 
-luchtarvoer 
kantoren; arvoerroosters geliJk aan 
inblaasroosters, rabr. waterloo, type DF ~l, l50x 
150 mm met inblaas/retourplenum CKDIKR) en 
volumeregelaar D.L. 
toiletblokken; a arvoerroosters, elk 25 m3/h , type 
ITaO, dakventilatoren, rabr. Gebhardt, type DAe-laO 
~/~, 200 m3/h, 6mm wk 



INVENTARISATIE INSTALLATIES GEBOUW ~ 

expeditie 
-klimaatj 2 pla~endluchtverhitters, ~abr. klima w. s~2-
55827 

1 wandluchtverhitter ~abr. klima w. 133-
~5638 

-ventilatie 
deuren, grete epeningen veer vrachtwagens in en 
uitladen.Claadruimte I expeditie) 

magazi.1 n 
-klimaat, 6 pla~. luchtverhitters ~abr. klima w. ~s2-
55827 

kantoor 
-klimaat, lradiator, 2~00-I-sOO 

f'abrikant JAGA 

toiletruimte 

I 

-verwarming, 1 radiator, 1200 -500 

trappehuis 
-klimaat, 1 radiator, 800-1-500 I 

v/1/2' 'Ll/8" 

I v 1/2"L 1/8" 

v 1/2" L liB" 



INUENTARISATIE CENTRALE INSTALLATIES 

1)ketelhuis 

1 stuks b~enswe~k 3~ m2 vc cap B72 kW, max we~kd~uk 12 
ato, uitge~ust met een gecombinee~de aa~dgas lichte
elieb~ande~ , rab~. stockunie type SGD BOO met een hcog
laag ~egeling van 5i1 

1 stuks b~cnswe~k kweke~sketel type 650 27 m2 ve cap 
650.000 kcal/h max we~kd~uk 2 ate, uitge~ust met een 
aa~dgasb~ande~, rab. steckunie type sg BOO met een 
hooglaag~egeling van 5i1 

de ketelinstallatie is vec~zien van een shunt pemp (wile 
d 80) met een cap. van 15 m3/ h welke vco~al 
tiJdens het epsteken zo~g d~aagt voo~ voldeende 
ci~eulatie in de ketels. 

De gegevens van de pomp g~eepen ziJn aIleen aanwezig van 
hal C in oo~sp~onkeliJke staat (Pope-rab~iek). 

~ machine kame~j eomp~esso~installatie 

-2 stuks atlas eepeo eomp~esso~en, type DR 2E a~~. 970 
cap 11,1 m3/min, biJ 7 ato 
-2 stuks wate~gekeelde nakeele~s, rab~. Atlas, cepeo 
type H011 (0,9 m3 wate~/ h) 
-1 stuk d~ukvat inhoud 0,75 m3 
-1 stuk pe~sluehtrilte~ rab~. Schumaehe~, type 75-1 cap. 
350 bed~ijrs m3/h 
vacuuminstallatie 
-2 stuks wate~~ingvaeuumpompen. Sto~k type I 125 h 
gas~edueee~station (gas, meet, ~educee~staticn) 

-Aan de noc~dzijde van hal C is langs de st~aat deeL 
KLIMA een gas-, meet- en ~egelinstallatie geplaatst in 
een pclyeste~ kast. De cap. van daze installatia ia 250 
m3/h biJ een d~uk van 1.000 mm wk. Uanar deze kast wcrdt 
via een Oe" g~cndleiding van het ketelhuis gevoed. 



BIJLAGE ~ 
INVENTARISATIE GEVELOPBOUW 

Dak: 
-dakp1aten, durox, Scm dik 
-dakbedekking, timeroid glasasra1t, 3 1agen, 
-1 1aag rijn grind 

Geve1s: 
-borstwering:onder de ramen 
buitenzijde, baksteen 
binnenzijde, klamp ka1kzandsteen 

bovenkant onderramen, onderkant bovenramen: 
1/2 steens kalkzandsteenmuur 
binnenwerk, schoonwerk 

buitengevels 
arwering robertson wandplaten (type ,box rib ~) 
tussen metselwerk en wandp1aten, tempex platen, 2 cm 
dik. 

Ramen, puien en deuren, 
allen gemaakt van staal 

Ramen bovenlicht, oost-zuidgevel 
zonwerend glas, riltrasol groen ~ 1/2-5 
rest: blank glas (vensterglas, ~ mm dik) 



BIJLAG£ C: 

M£CHANISCH£ U£NTILATI£ Cpraktilkwaarde) 

Doorsnede van de ventilator is 0,6 ml 
oppervlakte van de ventilator is 0,3 m2 
luchtsnelheid door de ventilator is 5 m/s 
De hoeveelheid afgezogen lucht is CCprakt)-5~00 m3/h 

Er ziJn in hal F 15 ventilatoren aanwezig. Per 
ventilator wordt 5~00 m3/h afgezogen. De totale, 
maximale hoeveelheid af te zuigen lucht is dus 81000 
m3/h. 



BIJl.AGE Q 

MOGELIJKE OORZAKEN TOCHTPROBLEMEN I 

Gegevens over de ruimten: 

v-volume 
Q-hoev. argevoerde lucht per tiJdseenheid 
vv-ventilatievoud 

- werkplaats 
v-190S0 m3 
Q-1S x 6366-9S~90 m3/h---------------------vv-S,O I h 

- metaalwerkplaats 
v-S2S0 m3 
Q-3 x 6366 -19098 m3/h---------------------vv-3,6 I h 

- kantine 
v=1~17,S m3 
Q-~200 m3/h--------------------------------vv-3,O I h 



123 

163 

183 

213 

243 

303 

type 
L-SRQ 

163 

183 

213 

303 

technische gegevens 

afzuigventilatoren type L-LSQ 

920 0,08 0,26 32 
1425 0,12 0,33 45 

700 0,12 0,50 32 
920 0,12 0,44 40 

1425 0,25 0,64 55 

700 0,12 0,50 36 
920 0,17 0,44 44 

1425 0,50 1,10 60 

700 0,17 0,60 41 

920 0,25 0,66 50 
1425 0,50 1,10 65 

460 0,15 0.90 36 
700 0.25 0,83 48 
920 0,50 1.15 57 

460 0,25 1,15 45 
700 0,75 2,00 57 
920 1,50 3,10 65 

20 
20 

24 
23 
24 

26 
26 
28 

34 
34 
36 

37 
36 
37 

46 
50 
54 

850 
1330 

1850 
2430 
3770 

2720 
3580 
5550 

4080 
5370 
6770 

3930 
6000 
7900 

7750 

j
' 11800 

,15500 

590 
1175 

1100 
1930 
3510 

2140 
3140 
5280 

3280 
4800 

6520 

2630 
5280 
7400 

6380 
11000 
15000 

265 
1015 

680 
1300 
3190 

1450 
2640 
5000 

2520 
4200 
6230 

1420 
4450 
6820 

4700 
10050 
14350 

825 

1000 
2850 

2160 
4660 

1870 
3570 
5890 

3500 
6200 

3300 
8840 

13600 

185 

560 

725 
2390 

1650 
4330 

1350 
3020 
5530 

5430 

7820 

1940 

4000 

2540 
5140 

4610 

6850 

1775 

3700 

4820 

5950 
12650 '11700 ; 11000 

3410 3110 

4540 

5000 
10200 9550 

toevoerventilatoren type L-SRQ 

vollast 
toeren

tal 
omw./ 
min. 

motor 
vermo

gen 
in pk 

stroom- * 
sterkte geluid 

In (zie 
ambij,e pag, 2) 

380 V, 

700 0,12 0,50 
920 0,12 0,4.4 

1425 0,25 0,64 

700 0,12 0,50 
920 0,17 0,44 

1425 0,50 1,10 

700 0,17 0,60 
920 0,25 0,66 

1425 0,50 ,1,10 

460 0,15 0,90 
700, 0,25 ,0,83 
920· 0,50 1,15 

460 0,25 1,15 
700 0,75 2,00 
920 1,50 3,10 

37 
47 
61 

41 
51 

65 

44 
52 
66 

37 
52 
61 

46 
60 
69 

gewicht 
in 

kg, 
ca. 

Luchtverplaatsing in m3/h - statische druk in mm w.k. 

o 

24 1730 
23 2260 
24 i 3520 

26 
26 
28 

34 
34 
36 

37 
36 
37 

2570 
3390 
5260 

3700 
4880 
6350 

3580 
5500 
7200 

2 

1230 
1925 
3325 

2080 
3030 
5040 

3210 
4500 
6120 

2640 
4920 
6820 

4 

800 
1500 
3090 

1570 
2650 
4810 

2570 
4050 
5880 

4210 
6360 

7200 6000 4700 

6 

1160 
2840 

1160 
2220 
4560 

1940 
3600 
5630 

5840 

8 

930 
2580 

1860 
4300 

3020 
5400 

1 1 1 00 10300 9450 8700 7920 

10 

2300 

4020 

5150 

46 
50 
54 14600 14000 13350 12730 12100 11500 

12 

3760 

14 16 

'oor afwijkende kapaciteiten zie Q-H-N krommen on pag. 6 en 7 
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4 

afmetingen 

type L-LSQ83 tIm 123 

381 224 220 83 223 

584 562 234 355 122 270 

584 562 301 355 122 316 

type L-LSQ en L-SRQ 163 tIm 303 

type A B C .0 

163 726 I 877 416 490 

183 726 877 438 490 

213 810 11114 I 497 I 575 , I i 
I 

243 . 810 1114 525 I 575 

303 1003 1372 635 765 

afmetingen dakdoorvoerkokers 

) 

type 

L-LSQ L-SRQ 

83 

103 

123 -
163 163 

'; 183 183 

213 213 

G 243 

•. ,303 ,._._ 303 
-~, 

E 

195 

! 
330 

i 

'. I i 330 
i I 
! 465 i 

465 

550 

550 

740 

maatwUzigingen voorbehouden 

K 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

G H 

I 
171 I 424 

171 I 496 

i I 
215 I 569 

j \ 
I i 

215 I 636 
1 

257 I 784 I 

o 

M8 

MID 
I 
! 
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! MIO 
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Klima 

INLEIDING 

UITVOERINGEN 

KLIMAFLUX WANDLUCHTVERHITTERS 

De KLiMAFLUX wandluchtverwarmer is een kwaliteitsprodukt uit onze serie 
luchtverwarmers en vormt samen met de KLIMAFOR de meest ideale verwar
ming van industri~le ruimten zoals werkplaatsen, garages, magazijnen enz. 
Bij vele bedrijven zijn deze luchtverwarmers tientallen jaren in gebruik, wat 
duidt op een hoge bedrijfszekerheid en een lange levensduur. 
KLIMA biedt een kompleet programma, uit voorraad leverbaar tot 105 kW. 
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1. Deze ultvoering toont de KLiMAFLUX wandluchtver
warmer voor het verwarmen van aileen ruimtelucht. De 
lucht wordt aan de achterkant doorde ventilator aange
zogen en in het ingebouwde verwarmmgselement 
opgewarmd. waarna deze aan de voorzijde. door het 
instelbaar rooster. de rUlmte wordt ingeblazen. 

2. De luchtverwarmer kan worden uitgebreid met een 
aangebouwde luchtfilter. Het filter IS ultschuifbaar 
gemonteerd en dus eenvoudig weg te nemen voor remi
ging of vervanging. Op verzoek kan een drukverschll
meter (vervuilingsindicator) worden gemonteerd. die 
aangeeft wanneer de luchtweerstand over het filter tot 
een bepaald maximum is toegenomen. 

3. Ook kan de KLiMAFLUX worden uitgebreid met een 
wisselkast. Hiermede kan naar keuze cirkulatie. verse of 
menglucht worden aangezogen. De opgebouwde 
kleppen zi]n geschikt voor zowel hand-als servomotor
bediening. Zonder kleppenregisters kan deze kast 
worden geleverd als luchtaanzuigkast voor aileen 
verse- of cirkulatielucht. De aanzulgopening(en) zljn 
standaard voorzien van een flexlbele verbinding. 

4. Afbeelding 4 toont een kombinatle van 1.2 en 3. Ais 
regel zullen deze delen afzonderlilk worden geleverd . 
doch kunnen echter eenvoudig aan elkaar worden 
gekoppeld door gebrulkmakmg van de oversChull
randen en de meegeleverde bevestlglngsschroeven. 



Klima 

KONSTRUKTIE 

KLIMAFLUX WANDLUCHTVERHITTERS 

1. Omkasting uit 2 delen, is vervaardigd uit verzinkte staalplaat (sendzimir). 80-
venop de omkasting zijn 4 ophangogen aangebracht. 

2. Beschermrooster is in kombinatie met de motorophanging vervaardigd uit 
5 mm verzinkte staaldraad. 

3. Achterwand met geforceerde ventilatorring, is evenals de omkasting vervaar
digd van sendzimirplaat en heeft een dikte van 1,5 mm. 

4. Ventilator. De axiaalwaaier is zorgvuld ig gebalanceerd en direkt op de motoras 
gekoppeld. De geheel gesloten draaistroommotor is met 3 motorsteunen tril
lingsvrij op de achterwand bevestigd. De KLiMAFLUX is ook leverbaar met pool
omschakelbare, regelbare en 1-fa8e motoren. 

5. Verwarmingsbatterij. Uitvoering: koperen buizen, aluminium lamellen en sta
len verdelers is geschikt v~~r toepassing van: - warm water 901700 C - stoom:;;; 7 
bar effektief, en heetwater 160/120°C. 
Uitvoering: stalen buizen, stalen lame lien en stalen verdelers, thermisch verzinkt 
vindt zij n toepassing bij: - heet water180/140°C - stoom met een werkdruk boven 
7 bar effektief - thermische olie. 

De proefdruk voor Cu/AI-elementen bedraagt: 1Y2 x de werkdruk: min 10 bar 
De proefdruk voor stalen elementen bedraagt:1Y2 x de werkdruk: min 15 bar 
Om luchtzijdige vervuiling van het element, het z.g. "dichtslaan", te voorkomen, 
vervaardigt KLIMA elementen met een uitgekiende lamellenafstand, t.w.: - bij Cui 
AI-elementen 3,3 mm hart op hart - bij StiSt-elementen 4 mm hart op hart. 

6. Uitblaasrooster dubbel instelbaar door horizontaal en vertikaal geplaatste, 
aerodynamische gevormgde vinnen. Hierdoor is het mogelijk de uitstromende 
lucht in vertikale en horizontale richting te spreiden. 
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Klima 

OPSTELLING 

BELANGRIJK 
BIJ DE KEUZE 

KLIMAFLUX WANDLUCHTVERHITTERS 

o j,."" ',11 :~~ I 
1 2 3 

~ ~ 
4 

1
1-_11-_110 

5 6 

BD- c=J--I 1-
-I -I 

7 

" ., 

" .. 

10 

-I 
1-

-I 
1-

-I 
1-

-I 

8 

11 

-I 
1-

-I 
1-

-I 
1-

-I 

9 

0' -~ - -. 
1- -

12 

Het meest gunstige effekt bij de wandluchtverwarmers 
wordt verkregen als deze z6 worden opgesteld, dat de 
luchtstroom van de eerste verwarmer door de tweede 
wordt aangezogen en verder de luchtstroom van de 
tweede verwarmer door de derde wordt verwerkl enz .. 
zodat een gesloten kring ant staat. Voor grate rUlmten IS 

he! gewenst deze luchtcirkulatie in meerdere knngen 
onder te verdelen, zle fig. 2. 5. 10, 11 en 12. 
In het algemeen geldt als regel dat de koudste vlakken 
zoveel mogelij k door de warme lucht dienen te worden 
afgeschermd. 8ij de uitwerking van het projekt dient 
men ook rekening !e houden dat de opstellmg en 
lengte van he! leidingnet zo gunstlg mogellik IS, lie 
hiervoor de fig. 2, 3, 6. 7. 9, 10 en 11. 

- Om vooreen bepaald projekttotdejuiste keuzevanaantalentypevande lucht
verwarmers te komen, dient men eerst de warmtebehoefte van de ruimte te 
berekenen, door het maken van een z.g. transmissieberekening. Op deze 
warmtetransmissie wordt met het oog op een korte aanwarmtijd voor bedrijfs
onderbreking 20 tot 30% toeslag in rekening gebracht. 

- De luchtverwarmers dient men in het algemeen z6 te kiezen, dat een 4- tot 6-
voudige cirkulatie van de lucht in de te verwarmen ruimten plaatsvindt. Voor 
zeer goed ge"lsoleerde ruimten kan met een geringere luchtcirkulatie worden 
volstaan. Voor ruimten met een groot warmteverlies verdient het aanbeveling 
een grotere cirkulatie te kiezen. 

- Om tot het gewenste en een goede opsteliing van luchtverwarmers en daar
mede tot een doelmatige luchtverwarming te komen, dient de door KLIMA in de 
kapaciteitstabelien aangegeven waarden als uitgangspunt. 

- De werkingssfeer is in sterke mate afhankelij k van de luchtuitblaassnelheid en 
de temperatuurvan de uitgeblazen lucht. V~~r een grote luchtuitblaassnelheid 
en Jage luchtuitblaastemperatuur zijn deze waarden in vergelijking met een 
geringe luchtuitblaassnelheid en hoge luchtuitblaastemperatuur het grootst. 

- In verband met het bovenstaande raden wij aan de luchtuitblaastemperatuur 
niet veel hoger dan 50°C te kiezen, doch ook niet lager dan 40°C. Bij een lagere 
temperatuur kunnen tochtverschijnselen optreden. 

- Indien, om welke reden dan ook, bij wandluchtverwarmers een lage uitblaas
snelheid en hoge luchtuitblaastemperatuur is gekozen, verdient het aanbeve
ling de cirkulerende lucht door een vertikale aanzuigkoker, die tot 50 cm van de 
vloerreikt, naardeverwarmerterug tevoeren, waardoorde lucht boven devloer 
mee cirkuleert. 

3 



Klitlla 

KLiMAFLUX EN 
VENTI LATI E 

KLIMAFLUX WANDLUCHTVERHITTERS 

• 
In vele bedrijven is het 
gewenst regelmatig te ven
tileren. Om koude luchtstro
mingen en verstoring van de 
warmtebalans te voorko
men, is het noodzakelij k de 
eventueel van buiten 
komende ventilatielucht te 
verwarmen. De reeds bere
kende warmtebehoefte dient 
om die reden vermeerderd te 
worden met de warmtehoe
veelheid benodigd om de 
verlangde hoeveelheid bui
tenlucht op ruimtetempera
tuur te brengen. 

Om het aanzuigen van bui
tenlucht, menglucht of cirku
latielucht mogelijk te maken 
levert Klima passend op de 
Klimaflux de volgende 
accessoires: 
- filterkast 
- aanzuig/wisselkast met 

flexibele aansluiting 
- buitenmuurrooster 
- verselucht aanzuigkoker 

met polyester regenkap 
- cirkulatiekoker 
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Klima @ 

ACCESSOIRES 

KLIMAFLUX WANDLUCHTVERHITTERS 

A FILTERKAST 
Wanneer stoffige lucht wordt aangezogen kan de luchtverwarmerworden uit
gebreid met een luchtfilter. Het filter is uitschuifbaar in de kast aangebracht. 

B LUCHTAANZUIGKAST 
Indien de luchtverwarmeralieen metverse-ofcirkulatieluchtwerkt, waarbij een 
verseluchtaanzuigkanaal, regenjaloezie of cirkulatieluchtaanzuigkanaal 
wordt gebruikt, dient de luchtaanzuigkast am een verbinding tussen de 
genoemde delen en de luchtverwarmer te verkrijgen. Deze luchtaanzuigkast 
is geheel gelijk aan de wisselkast. zij het zander kleppen terwijl twee deksels 
worden medegeleverd am twee van de drie openingen af te sluiten. 

C WISSELKAST MET KLEPPEN 
Met behulp van deze kast kan naarverkiezing cirkulatie-, verse-of menglucht 
door de luchtverwarmer worden aangezogen. Hiertoe is de wisselkast voor
zien van twee met elkaar doorverbonden kleppenregisters. De kleppen zijn 
geschikt voor handbediening, maar kunnen oak geleverd worden met een 
servo-motor. De openingen hebben een flexibele aansluiting met flensrand 
am de eventueel benodigde kanalen aan te sluiten. 

o REGENJALOEZIE 
Ais de buitenlucht door de muur wordt aangezogen, dan kan am regeninslag 
en het binnenkomen van bladeren etc. te voorkomen, een thermisch verzinkt 
regenjaloezie met gaasrooster worden geleverd. 

E VERSELUCHTAANZUIGKOKER MET POLYESTER REGENKAP 
Wordt de buitenlucht door het dak aangezogen, dan gebruikt men de ver
seluchtaanzuigkoker die uit twee delen bestaat, het z.g. binnendeel en buiten
deel. 
Het binnendeel wordt gekoppeld aan de flensrand van de wisselkast en met 
een flens tegen hetplafond. Het buitendeel, bestaande uit een verzinkte voet
plaat met koker en een polyester regenkap, wordt op het dak gemonteerd. 
Voor het weren van vogels en bladeren etc. kan in de kap een rooster worden 
aangebracht. 

F CIRKULATIELUCHT-AANZUIGKANAAL MET GAASROOSTER 

5 

De cirkulatielucht wordt in bepaalde gevallen, zoals op pag. 3 vermeld, ± 50 cm 
vanaf de vloer door een kanaal aangezogen. Oit kanaal is te leveren in elke 
gewenste lengte. Om een zo gering mogelijke luchtsnelheid aan de mond van 
het kanaal te verkrijgen is deze afgeschuind. Bovendien is hier een gaasroos
ter geplaatst am het aanzuigen van papier etc., te voorkomen. 

OPMERKING: 
In verband met de optredende luchtweerstanden bij toepassing van de acces
soires en daarmee samenhangende kapaciteitsvermindering, adviseren wij 
de definitieve kapaciteitsberekening van de Klimaflux door onze technische 
stat te laten uitwerken. 



Klima 

KAPACITEIT 
WW90170°C 
STOOM~7BAR 

KLIMAFLUX WANDLUCHTVERHITTERS 

KAPACITEIT KLiMAFLUX 
met koper/aluminium verwarmingsbatterij 

WARMWATER 90!70°C STOOM S,7 BAR EFF. 

ta - 15"C ta -15°C 
tw GEM. 800C STOOMDRUK 0.5 BAR EFF. 
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6 tu 

kW °C 

17.9 54 
19.3 47 
24.5 42 

30,9 55 
36,4 50 
44,8 44 

42.3 50 
48,4 45 

60,5 40 

58 51 
66.6 46 
83.8 41 

20.6 66 
24.2 60 
30.6 53 

162-40 0,57 2050 25.7 52 1.2 37.9 70 
0,75 2700' 30.5 48 1,66 44,4 64 
1.14 4100 40,6 44 2,9 56.5 56 

162-50 0.92 
1,22 

I 1,83 

1_202-561~:~~ 
I I 25 l 
1 123-35 I 0.3 

t 0.4 
0,61 

163-40 0,53 
0,71 

1.06 

163-50 0,86 
1,14 
1,72 

203-56 I 1,11 

i 1,5 
2.22 
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3300 
4400 
6600 

4500 
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9000 

1100 
1450 
2200 

1900 
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4100 
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4000 
5400 
8000 

I 

34.7 
42,3 
56 

52,4 
65 
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31.8 
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53.3 

45,6 

56.2 
74,7 

63,1 
78.8 
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46 
43 
40 

50 
47 
43 

63 
59 
55 

64 
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56 
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55 
50 
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58 
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5.38 
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829 

53.2 63 
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79.8 51 

72,5 63 

1 86.6 58 
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23 
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58 40 
64 46 
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14 61 43 
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19 67 49 
29 76 58 

23 
31 
47 

25 
34 
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53 
62 

49 
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i 11 57 39 
14 63 45 
21 72 54 
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18 66 48 
27 75 57 

22 64 46 

29 70 52 
44 79 61 

23 66 48 
30 72 54 
45 81 63 

G 

kg 

28 
28 
28 

40 
40 
40 

41 
43 
43 

56 
56 
59 

38 
38 
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n 
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Pm 

kW 

0.03 
0.07 
0.12 

0.03 
0.07 
0.18 

0,07 

0.16 
0,55 I 

0.1 
0,25 
0,75 

0.03 
0,07 
0,12 
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54 1000 0,07 
54 1500 0.18 

55 
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57 
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81 
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48 
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68 
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71 
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750 
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1000 
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0.25 
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0.03 
0.07 
0.12 
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AFMETINGEN 

KLIMAFLUX WANDLUCHTVERHITTERS 

315 35 

AxA B 
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1 2 3 I .... u.. 
)C )C 

.... u.. 
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..t------------;. , , 
I , ..1.. _________ .... 

B ( 0 ~51OO 

VOORBEELD TYPE 162·50·1000 

16: Bepaalt het type aanduiding en tevens het aantal piipen in 
een rii. Biibehorende maten A, C, D, E, F 

2: Het laatste ciifer van de eerste ciifergeoep bepaalt het 
aantal rijen achter elkaar 

50: De tweede cijfergroep geeft de diameter aan van de venti· 
lator in em. 

1000: Het toerental van de motor in omw/mln. 

VERSELUCHT AANZUIGKOKER 

12 

TYPE 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
M 
N 

1 KLiMAFLUX 
2 FILTERKAST 

12 16 

495 655 
355 355 
340 530 
535 695 
400 560 
455 615 

835 950 
707 725 
450 560 
730 880 
500 650 
700 850 
390 550 

3 AANZUIGIWISSELKAST 

AANSLUITING: SOKKEN ~4' 
HIJSOGEN: M10 

REGENJALOEZIE 

20 
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845 
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775 
975 
700 

CIRKULATIELUCHTAANZUIGKOKER 

F F 
Elnw. Elnw . 

.... 

i 
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i 
I 
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3. Fysische arbeidsomstandigheden. 

Geluid. 

Op de afdeling is een afwisselend geluidniveau, er zijn geen con

tinue ge1uidbronnen aanwezig. Behalve de ge1uidbronnen op de C.V.

montcge afdeling komt er ook ge1uid van de andere afdelingen. 

Ter bepalin; van het gemidde1de geluidniveau werd gedurende drie 

maal een uur met de geluiddosismeter gemeten. 

18-04-1985 

05-06-1985 

11.00 12.00 uur 

14.45 15.30 uur 

74 dB(A) ~ 

80 dB(A). 

Op deze d~ stond de F"-adiC;'\TrJj~ard aan. 

13.00 - 14.00 uur 72 dB(A). 

Tijdens deze meting stond geen radio aan. 

De verschi11ende ge1uidbronnen in de afde1~ng die afwisselend 

hoorbaar zijn werden af~onder1ijk gemeten;-

Onroepen via de radio 

Luchtschroevendraaier 

Kabe1knip-machine 

Zagen van P.V.C.-pijpen 

82 

80 

75 

84 dB(A). 

86 dB(A). 

86 dB(A). 
._ .. _------

onbe1ast 92 dB(Ai} ". 
. - y)leL../We 

be1ast 95 dB(A). 

De grenswaarde, waarboven sprake is van;~ef1.?:~~·: ge1uid in werk

plaatsen voor mont~e is een gem1dde1d ge1uidniveau van fO~dB(A), 

voor het voeren van gesprekken en telefoneren is er al sprake van 

hinder bij 60 dB(A). 

Verlichting • 

De verlichtingssterkte op de werkplekken werd bepaald (zie bijlcge 2). 

De verlichtingssterkte is over het a1gemeen 450 - 600 lux. Dit is 

redelijk binnen de norm van 500 - 1000 lux, die voor montage werk 

geldt. 

Bij twee montcge tafels is de verlichting wat te laag, namelijk 

300 - 425 lux. Dit wordt veroorzaakt door schaduwvorming. 
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