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1 INLEIDING 

Dit verslag beschrijft het afstudeerproject ter afronding van de masteropleiding Architecture Building and 
Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het afstudeerproject heeft plaatsgevonden bij de 
capaciteitsgroep Building Technology binnen de unit Architectural Design and Engineering. Inhoudelijk en 
thematisch is het afstudeerproject gekoppeld aan het onderzoek van de leerstoel Design and Development. 
De doelstelling van dit afstudeerproject is: 'Het ontwikkelen van een totaalconcept voor een gevel met 
geïntegreerde klimaatinstallatie voor hoogbouw kantoorgebouwen inspelend op het gedachtegoed van 
Slim bouwen®'. Zo worden twee hightech systemen gecombineerd die het raakvlak vormen tussen binnen en 
buiten en gezamenlijk de prestaties van het gebouw bepalen. 
Het afstudeerproject is gecombineerd met een stage bij Oskomera Group B.V., een bedrijf o.a. 
gespecialiseerd in geveltechniek. Het afstudeerproject is deels begeleid vanuit de Research & Development 
afdeling. Op deze manier sluiten afstudeerproject en stage uitstekend op elkaar aan. 

1.1 AANLEIDING 
De projectomschrijving is ontstaan naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen in de bouwwereld. Met dit 
project wordt getracht in te spelen op de volgende ontwikkelingen: 

Slimbouwen'": Met dit strategische concept wordt gedoeld op een visie op bouwen, die dienst kan doen als 
vertrekpunt voor nieuwe samenhangende ontwikkelingen in de bouw. Slimbouwenlil is gebaseerd op drie 
kemwaarden: 'Industrieel', 'Flexibel' en 'Reductie van maatschappelijke overlast'. Slimbouwenlil is een 
belangrijk onderzoeksgebied binnen de leerstoel Design and Development en vindt steeds meer aansluiting 
in de bouwpraktijk. 

Personeelstekort in de bouw: Al geruime tijd klagen bouwbedrijven en installatiebedrijven over het 
probleem van gebrek aan mankracht. Er is vooral een gebrek aan productiemedewerkers en vaklieden. Dit 
probleem is te verklaren door de lage status die het bouwvak op de sociale ladder heeft. 

Innovatieve geve/concepten: De laatste jaren zijn er door verschillende partijen een aantal innovatieve 
gevelconcepten ontwikkeld met geïntegreerde klimaatinstallatie, zie BijlageD.Een daarvan is de 'Smartbox 
energy façade' ontwikkeld door ECN. Er is een duidelijke trend waar te nemen naar een geïntegreerd 
ontwerp van gevel en klimaatinstallatie. 

1.2 MOTIVATIE 
De gevel is een complex bouwdeel waar veel disciplines samenkomen: bouwtechniek, uitvoeringstechniek, 
bouwfysica, constructie, installatietechniek. Een afstudeerder bij Building Technology heeft over het 
algemeen een brede interesse en vindt het een uitdaging om deze disciplines samen te brengen. Verder heeft 
de gevel een sterke invloed op het functioneren van het gebouw en het welzijn van de gebruikers. Wanneer 
de gebouwinstallatie in de gevel wordt geïntegreerd zal deze invloed nog sterker zijn. Verder bepaalt de 
gevel voor een groot deel de verschijningsvorm van een gebouw. De gevel is daarom een veelzijdig 
bouwdeel. Dit maakt het interessant bij te dragen aan verdere ontwikkelingen binnen de gevelbouw. 
Oskomera ervaart het toevoegen van aanvullende functies aan de gevel als een duidelijke trend. Oskomera 
wil meegaan en liefst vooroplopen in deze ontwikkeling en op deze manier meerwaarde toevoegen aan de 
gevel. Verder erkent Oskomera de voordelen van Slimbouwenlil en denkt dat dit project goed aansluit op de 
ontwikkelingen binnen deze visie. 

H1 Inleiding 3 P.J.M. Derks 
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1.3 AFSTUDEERCOMMISSIE 
De afstudeerbegeleidingscommissie bestaat uit twee leden van het wetenschappelijk personeel van de 
capaciteitsgroep Building Technology. Het derde lid is, gezien het onderzoeksveld, afkomstig van de 
opleiding Installatietechnologie. Verder bevat de afstudeercommissie een lid van het stagebedrijf Oskomera 
Group B.V .. 

Voorzitter: 
e 

1 begeleider: 
e 

2 begeleider: 
e 

3 begeleider: 

H1 Inleiding 

Prof Dr. Ir. JJN Lichtenberg, 

Ir. A. WC. Timmermans, 

Prof Ir. W Zeiler, 

Ing. N Dijkstra, 

4 

Leerstoel Design and Development 

Building Technology 

Installatietechnologie 

C.T.O. Oskomera Group B.V. 

P.J.M. Derks 
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2 ONDERZOEK 

2.1 PROBLEEMSTELLING 
De probleemstelling van het afstudeeronderzoek luidt: 

Hoe kan integratie van de klimaatinstallatie in de gevel bijdragen aan Slimbouwen"? 

2.2 DOELSTELLING 
De doelstellig van het afstudeeronderzoek luidt: 

Het ontwikkelen van een totaalconcept voor een gevelmet geïntegreerde klimaatinstallatie voor hoogbouw 
kantoorgebouwen inspelend op het gedachtegoed van Slimbouwen ". 

2.3 ONDERZOEKSVRAGEN 
De onderzoeksvragen van het afstudeeronderzoek luiden: 

I. Wat is met betrekking tot de klimaatinstallatie het optimale niveau van integratie in de gevel? 

2. Welke bestaande geveltypologie biedt de beste mogelijkheden om te dienen als basis voor de 
ontwikkeling van het totaalconcept? 

3. Hoe wordt totaalconcept technisch uitgewerkt? 

2.4 DEEL VRAGEN 
De deelvragen van de onderzoeksvragen luiden: 

1.1 Uit welke componenten is een klimaatinstallatie opgebouwd? 
1.2 Welke niveaus van integratie in de gevel kunnen worden onderscheiden? 
1.3 Wat zijn de eigenschappen van de verschillende niveaus van integratie? 
1.4 Op basis van welke criteria moeten de verschillende niveaus van integratie worden beoordeeld? 

2.1 Welke geveltypologieën zijn er? 
2.2 Wat zijn de eigenschappen van de verschillende geveltypologieën? 
2.3 Op basis van welke criteria moeten de verschillende geveltypologieën worden beoordeeld? 

3.1 Hoe wordt de gevel technisch uitgewerkt? 
3.2 Welke eisen worden er gesteld aan de in de gevel geïntegreerde klimaatinstallatie? 
3.3 Hoe wordt de klimaatinstallatie geïntegreerd in de gevel? 

2.5 INKADERING 
In onderstaande tekst wordt aangegeven op welke disciplines binnen de bouwkunde dit afstudeerproject zich 
zal concentreren. Verder wordt een inkadering van het afstudeerproject toegelicht. 

In het afstudeeronderzoek ligt de nadruk op de conceptuele uitwerking van de klimaatinstallatie, integratie 
van de klimaatinstallatie in gevel en de bouwtechnische uitwerking van het gevelconcept Er zal op een veel 
algemener niveau worden ingegaan op het constructief ontwerp en de bouwfysische en uitvoeringstechnische 
uitwerking van de gevel. 

H2 Onderzoek 5 P.J.M. Derks 
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Slimbouwen00 richt zich op de leidingproblematiek in zijn algemeenheid. Bij dit afstudeerproject ligt de 
nadruk echter op de klimaatinstallatie. Dit is het geval omdat de klimaatinstallatie een sterke samenhang 
vertoont met de gevel. De gevel en de klimaatinstallatie bepalen samen in belangrijke mate het 
binnenklimaat van een gebouw. 
Ten tweede heeft de klimaatinstallatie vanwege de volumineuze leidingen een groot aandeel in het ontstaan 
van deze leidingproblematiek. 
Verder is de klimaatinstallatie in een kantoorgebouw grotendeels uniform over het gebouw verdeeld, dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de riolering en tapwatervoorzieningen die in een kantoorgebouw veelal 
geconcentreerd worden rond standleidingen t.p.v. voorzieningen voor verticaal transport. Door deze 
uniforme verdeling leent de klimaatinstallatie zich beter voor een geïntegreerde systeemoplossing met de 
gevel. 

2.6 RANDVOORWAARDEN 
Voor de ontwikkeling van het totaalconcept voor een gevel met geïntegreerde klimaatinstallatie zijn de 
volgende randvoorwaarden opgesteld: 

1. Ontwikkeling gericht op kantorenmarkt 
Het afstudeerproject richt zich op het ontwikkelen van een gevel met geïntegreerde klimaatinstallatie voor 
kantoorgebouwen. Bij kantoorgebouwen is een relatief groot budget voor gevel en klimaatinstallatie 
beschikbaar, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de woningbouw. Verder kennen kantoorgebouwen een grote 
mate van maatstandaardisatie [2]. 

2. Uitvoering als geprefabriceerde elementengevel 
Het streven naar een industriële manier van bouwen is één van de speerpunten van Slimbouwen00

• Om de 
reden wordt de gevel opgebouwd uit geprefabriceerde verdiepingsoverspannende elementen. De 
gevelelementen kunnen worden geproduceerd onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek. 
Hierdoor kan efficiënter worden gewerkt en ontstaat een kwalitatief hoogwaardiger eindproduct. De volledig 
afgewerkte en beglaasde gevelelementen worden op de bouwplaats gemonteerd. Hierdoor is een verdieping 
snel wind- en waterdicht, waarna aan de binnenzijde onder geconditioneerde omstandigheden kan worden 
verder gewerkt. De gevelelementen kunnen just-in-time worden aangeleverd. Hierdoor kan worden volstaan 
met een kleine bouwplaats. Dit alles kan resulteren in een kortere bouwtijd en een aanzienlijke reductie van 
de bouwkosten. 

3. Geschikt voor hoogbouw 
Het totaalconcept wordt ontwikkeld voor hoogbouw kantorengebouwen. Dit betekent dat de gevel wordt 
blootgesteld aan hoge windbelastingen. Omdat de gevelelementen verdiepingsoverspannend zijn worden er 
hoge eisen gesteld aan de sterkte en stijfheid van de gevelelementen. 
Bij hoogbouw kan veel tijd en geld worden bespaard door een steigerloze montage van de gevel. Dit 
betekent dat de buitenzijde van de gevel niet bereikbaar is tijdens de montage. Voorwaarde voor een 
steigerloze montage is dat de gevel een systeemoplossing heeft voor de wind- en waterdichting tussen de 
elementen. 

4. Grote mate van vormgevingsvrijheid 
Er wordt gestreefd naar een totaalconcept met een groot toepassingsgebied. Om deze reden moet de gevel 
een grote architectonische vormgevingsvrijheid kennen. De verschijningsvorm van de gevel wordt onder 
andere bepaald door het materiaal, de structuur en de afwerking van de gevelbekleding van de niet 
transparante delen van de gevel. Verder is het glaspercentage van de gevel van grote invloed op de 
verschijningsvorm van de gevel. Er is een duidelijke trend waarneembaar naar gebouwomhullingen met een 
hoog glaspercentage. 
Om een hoge mate van vormgevingsvrijheid te bereiken moet de gevelbekleding vrij te kiezen zijn en een 
hoog glaspercentage (tot ca. 80%) haalbaar zijn. 
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2.7 ONDERZOEKSPLAN 
Het onderzoeksplan, zie figuur 2.1, vonnt een overzichtelijk schema van het verloop van het 
afstudeeronderzoek. Van boven naar onder volgen de stappen die doorlopen moeten worden om de 
doelstelling van het afstudeeronderzoek te bereiken. 
Vanuit de doelstelling zijn een drietal onderzoeksvragen gefonnuleerd. Aangegeven is hoe het antwoord op 
deze onderzoeksvragen wordt verkregen. Te zien is dat de Kesselringmethode hierbij een belangrijk 
instrument is. Hierover meer in hoofdstuk 3. 
Verder is te zien dat de resultaten van onderzoeksvraag 1 en 2 input vonnen voor onderzoeksvraag 3. Bij 
onderzoeksvraag 3 is een opsplitsing te maken naar installatietechnische en bouwtechnische vraagstukken. 
Voordat twee bouwtechnische vraagstukken kunnen worden opgelost moet eerst de klimaatinstallatie verder 
worden uitgewerkt. 

H2 Onderzoek 

DOELSTELLING 
Het ontwikkelen van een totaalconcept voor een gevel met geïntegreerde klimaatinstallatie 

voor hoogbouw kantoorgebouwen inspelend op het gedachtegoed van Slimbouwen® 

0 
Onderzoeksvraag 1 

Wat is het optimale niveau van integratie ? 

Niveau's integratie 
klimaatinstallatie in gevel 

Selectie m.b.v. 
Kesselringmethode 

0 
Onderzoeksvraag 2 

Wat is de meest geschikte geve/typologie? 

Inventarisatle geveltypologleên 

Selectie m.b.v. 
Kesselringmethode 

Onderzoeksvraag 3 
Hoe wordt het totaalconcept technisch uitgewerkt? 

1. Installatietechniek 

Varianten 

:0 
Selectie m.b.v. 

Kesselringmethode 

2. Bouwtechniek 

Varianten 

D 
Selectie d.m.v. toetsing aan 

randvoorwaarden 

Unitized Climate-Control Façade 

Figuur 2.1: Onder:: oe lesplan 
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2.8 OPBOUW AFSTUDEERVERSLAG 
De diverse stappen uit het onderzoeksplan worden behandeld in specifieke hoofdstukken van het 
afstudeerverslag. In hoofdstuk 3 en bijlage A wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag I. Hoofdstuk 4 
geeft in combinatie met bijlage B en C antwoord op onderzoeksvraag 2. De installatietechnische 
vraagstukken van onderzoeksvraag 3 worden behandeld in hoofdstuk 5 t/m 7. De twee bouwtechnische 
vraagstukken worden behandeld in hoofdstuk 8 en 9. De uitwerking van de Unitized Climate-Control Façade 
wordt behandeld in hoofdstuk I 0. 

H2 Onderzoek 8 P.J.M. Derks 
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3 KLIMAATINSTALLATIE, CENTRAAL VS. DECENTRAAL 

De doelstelling van dit afstudeerproject is het ontwikkelen van een totaalconcept voor een gevel met 
geïntegreerde klimaatinstallatie voor kantoorgebouwen inspelend op het gedachtegoed van Slimbouwen®. In 
dit hoofdstuk wordt met behulp van de Kesselringmethode onderzocht welk deel van de klimaatinstallatie 
decentraal in de gevel wordt geïntegreerd. Wordt de totale klimaatinstallatie van het gebouw decentraal in de 
gevel opgenomen of ligt de meest optimale oplossing tussen dit en de traditionele centrale opstelling in? De 
traditionele klimaatinstallaties worden hierbij ook beschouwd en dienen als referentiepunt bij de beoordeling 
van de decentrale klimaatinstallatie. 

1 2 3 4 5 

Cooling + Heating Cooling + Heating Cooling + Heating 

Fresh air Fresh air Fresh air 

Cooling + Heating Wasteair Waste air 

Fresh air Fresh air Heat recovery Heat recovery 

Waste air Wasteair Cold +heat gen. 

Heat recovery Heat recovery Heat recovery 

Cold +heat gen. Cold + heat gen. Cold + heat gen. Cold +heat gen. 

Figuur 3.1 : lijf niveaus van integratie in de gevel 

In dit hoofdstuk worden vijf mogelijkheden bekeken, genaamd installatietypologieën, variërend van een 
centrale opstelling van de klimaatinstallatie tot een decentrale opstelling van de klimaatinstallatie. De vijf 
installatietypologieën zijn in bovenstaand figuur weergegeven. In onderstaande paragraaf worden de vijf 
typologieën beschreven. 

3.1 INSTALLATIETYPOLOGIEËN 
De klimaatinstallatie is opgebouwd uit een viertal systemen: verwarming, koeling, verse luchttoevoer en 
luchtafvoer. Deze bestaan op hun beurt weer uit een drietal subsystemen: opwekking, distributie en afgifte. 
De vijf installatietypologieën verschillen ten opzichte van elkaar met betrekking tot de plaats van de 
opwekking en afgifte van alle vier de systemen. Deze kunnen enerzijds centraal plaatsvinden in één of enkele 
grote installatieruimtes en anderzijds decentraal plaatsvinden in of aangrenzend aan de gevel. De opwekking 
en afgifte kunnen plaatsvinden door een diversiteit aan apparaten en eindornamenten. Deze zijn niet 
bepalend voor de indeling van de installatietypologieën. Verder verschillen de vijf installatietypologieën ten 
opzichte van elkaar met betrekking tot de distributie. Het gaat hierbij om het distributiemedium voor warmte 
en koude. Dit kan lucht of water zijn. 
Hieronder volgt de omschrijving van de vijf installatietypologieën: 

3 Klimaatinstallatie, centraal vs. Decentraal 9 P.J.M. Derks 
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Installatietypologie 1: Centraalluchtsysteem 
De klimaatinstallatie bestaat uit een centraal opgestelde 
luchtbehandelingkast en centraal opgestelde warmte- en 
koudeopwekking. De luchtbehandelingkast verzorgt de 
verse luchttoevoer, luchtbehandeling en luchtafvoer en 
staat met behulp van ventilatiekanalen in verbinding met 
de te conditioneren ruimtes. De warmte of koude wordt 
centraal aan de ventilatielucht afgegeven. De 
ventilatielucht dient als transportmedium voor warmte en 
koude. De verwarming en koeling kan worden geregeld 
door het veranderen van de hoeveelheid of de temperatuur 
van de verse lucht. 

Installatietypologie 2: Centraallucht/watersysteem 
De klimaatinstallatie bestaat uit een centraal opgestelde 
luchtbehandelingkast en centraal opgestelde warmte- en 
koudeopwekking. De luchtbehandelingkast verzorgt de 
verse luchttoevoer, luchtbehandeling en luchtafvoer en 
staat met behulp van ventilatiekanalen in verbinding met 
de te conditioneren ruimtes. Warmte en koude wordt met 
behulp van een waterleidingnetwerk getransporteerd naar 
de te conditioneren ruimte en aldaar afgegeven met behulp 
van watergevoede eindornamenten. Het aantal beschikbare 
eindornamenten is zeer divers. Denk aan radiotoren, 
inductie-units, ventilatorconvectoren, betonkernactivering 
en klimaatplafonds. Voor een overzicht van de 
beschikbare watergevoede eindornamenten zie Bijlage E. 

Installatietypologie 3: Centraal watersysteem met 
centrale luchtafvoer en decentrale gevelventilatie-units 
De klimaatinstallatie bestaat uit een groot aantal 
decentraal opgesteld gevelventilatie-units, een centrale 
luchtafvoer en een centrale warmte- en koudeopwekking. 
De gevelventilatie-units halen de verse lucht rechtstreeks 
van buiten waarna deze wordt gefilterd, verwarmd, 
gekoeld en eventueel kan worden bevochtigd of 
ontvochtigd. De gevelventilatie-units staan door middel 
van een waterleidingnetwerk in verbinding met de centrale 
warmte- en koudeopwekking. Koeling en verwarming van 
de ruimte vindt hoofdzakelijk plaats met behulp van 
watergevoede eindornamenten. Deze zijn net als de 
luchtbehandelingkasten met behulp van een centraal 
waterleidingnetwerk aangesloten op de centrale warmte
en koudeopwekking. Ook hier is het aantal beschikbare 
eindornamenten zeer divers. De afgewerkte lucht wordt 
door middel van een centraal kanalenstelsel afgevoerd. 
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Figuur 3.2: Installatietypologie I 

Figuur 3.3: Installatietypologie 2 

Figuur 3 . ./: lnstallatief)pologie 3 
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Installatietypologie 4: Centraal watersysteem met 
decentrale gevelventilatie-units 
De klimaatinstallatie bestaat uit een groot aantal 
decentraal opgesteld gevelventilatie-units en een centrale 
wannte- eri koudeopwekking. De gevelventilatie-units 
halen de verse lucht rechtstreeks van buiten waarna deze 
wordt gefilterd, verwannd, gekoeld en eventueel kan 
worden bevochtigd of ontvochtigd. De gevelventilatie
units verzorgen ook de luchtafvoer. De gevelventilatie
units staan door middel van een waterleidingnetwerk in 
verbinding met de centrale wannte- en koudeopwekking. 
Koeling en verwanning van de ruimte vindt hoofdzakelijk 
plaats met behulp van watergevoede eindornamenten. 
Deze zijn net als de luchtbehandelingkasten met behulp 
van een centraal waterleidingnetwerk aangesloten op de 
centrale wannte- en koudeopwekking. Ook hier is het 
aantal beschikbare eindornamenten zeer divers. 

Installatietypologie 5: Elektrisch gevoede decentrale 
klimaatinstallatie-units 
De klimaatinstallatie bestaat uit een groot aantal 
decentraal opgestelde klimaatinstallatie-units. De 
klimaatinstallatie-units verzorgen de luchttoevoer en -
afvoer, de luchtbehandeling, de verwanning en koeling 
van de ruimte en de wannte- en koudeopwekking. De 
klimaatinstallatie-units worden elektrisch gevoed en in de 
klimaatinstallatie-units bevindt zich een elektrisch 
apparaat voor wannte- en koudeopwekking. Toepasbaar 
zijn een omkeerbare wanntepomp met 
buitenluchtaansluiting of een combinatie van een 
elektrische ventilatorconvector voor verwanning en een 
split-unit voor koeling [12]. Wannte en koude wordt 
afgegeven door middel van convectie. Naast verse lucht 
kan aanvullend ruimtelucht worden gerecirculeerd door de 
klimaatinstallatie-unit 

3.2 RANDVOORWAARDEN 

~ TU/e 

Figuur 3.5: Installatietypologie 4 

Figuur 3.6: Installatietypologie 5 

Bij het beoordelen van de verschillende installatietypologieën zijn een aantal randvoorwaarden gehanteerd 
die betrekking hebben op dit project. Dit maakt het mogelijk om de verschillende installatietypologieën op 
een eenduidige wijze te vergelijken. 

Bedieningsgebied decentrale klimaatinstallatie 
Dit onderzoek is toegespitst op een ontwikkeling voor hoogbouw kantoorgebouwen. De meest toegepaste 
kantoorindeling is het tweebeukig type. Karakteristiek is de plaats van de kantoorruimte aan de gevel en een 
middencorridor voor de ontsluiting. Het bedieningsgebied van de decentrale klimaatinstallatie bestaat uit de 
aan de gevel grenzende ruimtes. Inpandige ruimtes zijn geen verblijfsruimten omdat er een gebrek is aan 
daglichtoppervlakte. Wanneer inpandige ruimtes moeten worden geconditioneerd worden deze voorzien van 
een separate mogelijk centraal opgestelde klimaatinstallatie. Deze kan variëren van alleen een luchtafzuiging 
tot een volledige airconditioning. Bij inpandige"ruimtes moet gedacht worden aan toiletten, plotterruimte en 
archiefruimte. 

Installatieconcepten 
De hier beoordeelde installatietypologieën kunnen in een groot aantal variaties voorkomen. Uit het oogpunt 
van comfort en flexibiliteit zijn er een aantal voorwaarden gesteld waaraan de geschikte installatieconcepten, 
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vallend onder deze installatiecategorieën, moeten voldoen. Zo moeten de klimaatinstallaties voorzien in 
zowel verwarming als koeling van de ruimte. Verder worden alleen systemen met lokale naregeling van 
verwarming en koeling meegenomen. Hierbij is de voorwaarde gesteld dat in naast elkaar gelegen ruimtes 
afwisselend kan worden verwannd of gekoeld. Dit komt ten goede van de flexibiliteit van het gebouw en het 
gebruikerscomfort 

3.3 KESSELRINGMETHODE 
Eén van de technieken om de waardering van een bepaald concept te visualiseren is het opsplitsen van het 
eisenprogramma in groepen van verwante eisen (criteria). Kesselring heeft hiertoe de eerste aanzet gegeven 
door onderscheid te maken tussen de eisen met betrekking tot het 'realiseren' van het concept en de eisen 
met betrekking tot het 'functioneren' van het concept. Met behulp van de Kesselringmethode wordt de 
keuzeproblematiek teruggebracht tot het invullen van twee keuzetabellen, waarin respectievelijk de eisen met 
betrekking tot het 'realiseren' en het 'functioneren' zijn opgenomen. Doordat op deze manier in feite de 
appels van de peren worden gescheiden, wordt een meer nauwkeurig inzicht verschaft in de prestaties van 
het onderhavige concept. De begrippen ' realiseren' en 'functioneren' kunnen als volgt worden omschreven: 

realiseren: alle aspecten die niet direct aan de gebruiker of aan de gebruiksfase zijn gerelateerd; 

functioneren: alle aspecten met betrekking tot het gebruiksproces. 

De criteria waarop, in dit geval, de installatietypologieën worden beoordeeld dienen zorgvuldig te worden 
gekozen. Het kan voorkomen dat een bepaald criterium zowel in de groep 'realiseren' als in de groep 
'functioneren' kan worden ondergebracht. In dat geval moet een keuze worden gemaakt. Hiernaast is het van 
belang uitsluitend primaire criteria te formuleren die elkaar onderling niet overlappen. Criteria die geen 
verschillen tussen de diverse installatietypologieën blootleggen, hebben geen meerwaarde en dienen 
achterwege te worden gelaten. 

3.3.1 Criteria 
Hieronder worden de criteria beschreven waarop de installatietypologieën worden beoordeeld. Er wordt 
onderscheid gemaakt naar criteria met betrekking tot realiseren en criteria met betrekking tot functioneren. 

Criteria in de groep 'realiseren'; 

Uitvoering 
Bij de uitvoering van de klimaatinstallatie is een snelle en efficiënte montage van belang. Een snelle montage 
is economisch interessant. De montagetijd kan worden beperkt door het aantal handelingen op de bouwplaats 
terug te dringen. De efficiëntie van de montage van de klimaatinstallatie en het bouwproces als geheel kan 
worden verbeterd door terugdringing van het aantal keren dat de installateur op de bouwplaats moet 
terugkomen. 

Ruimtebehoefte 
De klimaatinstallatie neemt ruimte in het gebouw in beslag. Deze ruimte kost geld. Door het beperken van de 
ruimtebehoefte van de klimaatinstallatie kan het gebouwvolume worden verkleind of kan het bruikbare 
gebouwvolume worden vergroot. 

Capaciteit 
Bij de beoordeling van de capaciteit wordt gekeken naar de mogelijke verwarmings-, koel- en 
ventilatiecapaciteit van de klimaatinstallatie. Een grotere capaciteit betekent een groter toepassingsgebied 
van de installatietypologie. 

Investeringskosten 
Het gaat hier om de investeringskosten van de complete klimaatinstallatie bij de verschillende 
installatietypologieën. 
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Criteria in de groep 'functioneren'; 

Flexibiliteit 
De flexibiliteit van de ruimte bediend door de klimaatinstallatie. Flexibiliteit geeft de veranderbaarheid in 
ruimtelijke zin weer. De flexibiliteit van een ruimte wordt o.a. bepaald door de aansluitmogelijkheden op 
ventilatievoorzieningen en eindornamenten voor warmte- en koudeafgifte. 

Aanpasbaarheid 
Aanpasbaarheid heeft betrekking op de veranderbaarheid van de klimaatinstallatie in tennen van prestaties. 
Het gaat hierbij om de aanpasbaarheid van de ventilatie-, verwannings- en koelcapaciteit. 

Gebruikerscomfort 
Het gebruikerscomfort wordt bepaald door een groot aantal parameters. De keuze tussen de vijf 
installatietypologieën is hoofdzakelijk van invloed op het thermisch comfort en het hygrisch comfort. 

Onderhoudskosten 
Kosten voor het preventieve onderhoud van -de klimaatinstallatie. 
Wanneer de klimaatinstallatie in de gevel wordt geïntegreerd neemt het aantal te onderhouden componenten 
toe en vinden de onderhoudswerkzaamheden verspreid over het gebouw plaats. 

Opwekki11gsrendement 
Het realiseerbare opwekkingsrendement van de, in combinatie met de installatietypologie toepasbare, 
warmte- en koude-opwekkingsinstallatie. Het opwekkingsrendement van de warmte- en koude
opwekkingsinstallatie is van grote invloed op het energiegebruik van een gebouw. 

Systeemrendement 
Het systeemrendement is een maat voor de energieverspilling die optreedt door gelijktijdig verwarmen en 
koelen en de optredende energieverliezen door warmte- en koudetransport. Het systeemrendement is 
afhankelijk van de installatietypologie. 

Energiegebruik water- en luchffransport 
Het energiegebruik van ventilatoren en pompen. Het energiegebruik voor transport van lucht en water 
bedraagt ongeveer eenderde van het totale energiegebruik van klimaatinstallaties die voorzien in volledige 
airconditioning [24]. 

Rendabiliteit warmteterugwinning uit ventilatielucht 
Door toepassing van warmteterugwinning uit ventilatielucht kan aanzienlijk worden bespaard op het 
energiegebruik voor de conditionering van verse lucht. Warmteterugwinning is echter niet in alle gevallen 
economisch rendabel [19]. 

3.3.2 Weegfactoren 
De gestelde criteria kunnen sterk uiteenlopen in belangrijkheid. Hierbij wil men het zwaarste criterium ook 
het zwaarste laten wegen. Dit kan worden bereikt door het invoeren van weegfactoren. Bij de toepassing van 
de Kesselringmethode zijn geen weegfactoren nodig als het aantal criteria groter dan I 0 tot 12 is. 
Gevoelsmatig hecht men echter grote waarde aan weegfactoren. In werkelijkheid is de invloed van 
weegfactoren doorgaans gering. De invloed van weegfactoren is te verwaarlozen als het aantal eisen groter is 
dan de grootste weegfactor. Een invloed van weegfactoren is alleen aantoonbaar als het aantal eisen kleiner 
is dan de grootste weegfactor. 
In het algemeen wordt een weegfactor gevoelsmatig bepaald. Om bij het bepalen van de grootte van de 
weegfactor rationeler te werk te kunnen gaan kan gebruik gemaakt worden van de paarsgewijze vergelijking 
van de criteria. De criteria worden in een matrix opgenomen en onderling vergeleken. Als een criterium uit 
de bovenste horizontale rij in vergelijking met een criterium uit de linker verticale kolom belangrijker wordt 
dit in de matrix aangegeven met een score 1. Als de vergelijking in het nadeel van het eerstgenoemde 
criterium uitvalt wordt een 0 gescoord. Het optellen van de scores levert een volgorde van belangrijkheid op. 
[ 18] 
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Weegfactoren 'realiseren' 
Om inzicht te krijgen in het belang van de verschillende criteria is geïnventariseerd welke partijen belang 
hebben bij ieder criterium: 

1. Uitvoering klimaatinstallatie 
• Installateur: Een efficiënte uitvoering van de klimaatinstallatie leidt tot lagere montagekosten en 

lagere faalkosten. Faalkosten zijn 'kosten die ontstaan door vermijdbare oorzaken. 
• (Opdrachtgever: Een efficiënte uitvoering kan leiden tot lagere investeringskosten voor de 

klimaatinstallatie) 

2. Ruimtebehoefte klimaatinstallatie 
• Opdrachtgever: Een kleinere ruimtebehoefte van de klimaatinstallatie kan leiden tot lagere 

bouwkosten. 
• Architect: Een kleinere ruimtebehoefte van de klimaatinstallatie leidt tot grotere ontwerpvrijheid. 

3. Capaciteit klimaatinstallatie 
• Installateur: Een klimaatinstallatie met een grote capaciteit heeft een groter toepassingsgebied dan 

een klimaatinstallatie met een kleine capaciteit. 

4. Investeringskosten klimaatinstallatie 
• Opdrachtgever: De opdrachtgever wil tegen zo laag mogelijke kosten een kwalitatief goed 

eindproduct verkrijgen. 

Voor het bepalen van de weegfactoren bij de criteria met betrekking tot 'realiseren' is gebruik gemaakt van 
de methode van paarsgewijze vergelijking. Om een aantoonbare invloed van de weegfactoren te bereiken is 
de hoogste weegfactor groter dan het aantal criteria. 

Tabel3.1: Bepaling weegfactoren criteria 'realiseren' 
Het belang van In vergelijkin met criterium Totaal Rang Weegfactor 
criterium 1 2 3 4 
1. Uitvoering - 0 I I 2 2 3 
2. Ruimtebehoefte I - I I 3 I 5 
3. Capaciteit 0 0 - 0 0 4 1 
4. Investeringskosten 0 0 I - I 3 4 

Weegfactoren 'functioneren' 
Bij het bepalen van de weegfactoren bij de criteria met betrekking tot 'functioneren' zijn de criteria 
opgedeeld in vier groepen: 

1. Flexibiliteit en aanpasbaarheid klimaatinstallatie, 
2. Gebruikerscomfort, 
3. Onderhoudskosten klimaatinstallatie, 
4. Rendement k/imaatinstallatie. 

Dit is gedaan om een beter overzicht te krijgen van de onderlinge samenhang tussen de criteria. De criteria 
krijgen per groep een weegfactor toegekend. Deze weegfactor wordt vervolgens over de criteria binnen de 
groep verdeeld. Zo wordt voorkomen dat een groep van criteria, waarbinnen veel criteria vallen, als totaal te 
zwaar weegt. 
Om het belang van de verschillende groepen van criteria te bepalen is geïnventariseerd welke partijen 
belang hebben bij iedere groep van criteria: 
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1. Flexibiliteit en aanpasbaarheid klimaatinstallatie 
• Gebruiker: Een klimaatinstallatie met een hoge mate van flexibiliteit en aanpasbaarbeid maakt het 

mogelijk de kantoorruimte tegen beperkte lasten aan te passen aan de vigerende behoefte van de 
gebruiker. 

• Opdrachtgever: Een gebouw met een flexibele en aanpasbare klimaatinstallatie heeft een langere 
functionele levensduur. 

2. Gebruikerscomfort 
• Gebruiker: Een hoge mate van gebruikerscomfort leidt tot kwalitatief hoogwaardige werkomgeving 

en een hoge arbeidsproductiviteit. 
• Opdrachtgever: Er is op dit moment behoefte aan kwalitatiefhoogwaardige kantoorruimte [2]. 

3. Onderhoudskosten klimaatinstallatie 
• Gebruiker: Lage onderhoudskosten leiden tot lagere huisvestingskosten. 
• Opdrachtgever: Door een kantoorgebouw te voorzien van een klimaatinstallatie met lage 

onderhoudskosten wordt een kwalitatiefhoogwaardiger kantoorgebouw verkregen. 

4. Rendement klimaatinstallatie 
• Architect en installateur: Een kantoorgebouw moet voldoen aan de EPC-norm 

( energieprestatiecoëfficiënt). Door een gebouw te voorzien van een energie-efficiënte 
klimaatinstallatie wordt het eenvoudiger het gebouw te laten voldoen aan de EPC-norm. 

• Gebruiker: Een klimaatinstallatie met lage energiekosten leidt tot lagere huisvestingskosten. 
• Opdrachtgever: Door een kantoorgebouw te voorzien van een energie-efficiënte klimaatinstallatie 

wordt een kwalitatief hoogwaardiger kantoorgebouw verkregen. Er is op dit moment behoeft aan 
kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte [2]. 

Hieruit valt op te maken dat er niet één bepaalde groep van criteria uitspringt waaraan meer of juist minder 
belang moet worden gehecht. Binnen het kader van dit project wordt daarom aan elke categorie van criteria 
een gelijke weegfactor toegekend. 
De weegfactor van de groep wordt vervolgens over de criteria binnen de groep verdeeld. Bij groep 1 wordt 
een gelijke weegfactor toegekend aan het criterium 'flexibiliteit' en het criterium 'aanpasbaarheid'. Groep 2 
en 3 kennen beiden één criterium. De verdeling van de weegfactoren over de criteria binnen groep· 4 is 
bepaald aan de hand van de invloed die de criteria hebben op het energiegebruik van de klimaatinstallatie als 
geheel. Dit leidt tot de weegfactoren zoals opgenomen in onderstaande tabel. 

Tabel 3.2: Be1 aling weegfactoren criteria ' functioneren' 
Categorie Criterium Weegfactor Totaal categorie 

1 
Flexibiliteit 5 

10 
Aanpasbaarheid 5 

2 Gebruikerscomfort 10 10 
3 Onderhoudskosten 10 10 

Opwekkingsrendement 5 

4 
Systeemrendement 1 

10 
Energiegebruik water- en luchttransport 2 
Warmteterugwinning uit ventilatielucht 2 
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3.3.3 Beoordeling installatietypologieën 
Als waardering voor elk van de criteria kan in de zogenaamde keuzetabel een getal ingevuld worden. Er is 
gewerkt met een waardering van 1 tot 4, waarbij I de laagste waardering is en 4 de hoogste. Een grotere 
differentiatie suggereert een nauwkeurigheid die niet gehaald kan worden. Door het even aantal 
waarderingsmogelijkheden is het niet mogelijk een neutrale waardering toe te kennen. 

Tabel3.3: Overzicht betekenis c ijferwaarderin~ 

Cij ferwaardering I l I 2 I 3 I 4 
Waardeoordeel I zeer slecht I slecht I goed I zeer goed 

Voor een uitgebreide motivering van de beoordeling wordt verwezen naar Bijlage I: beoordeling 
installatietypologieën. 

Tabel3.4: Keuzetabel Installatietypolo~ieën 

... 
e e 8 -~ e "' .-::: 

V <i: C V c V V I 

~ e ~ .s :;s - V 
V ::1 oo·- ~ 

I 

"' V ~..c -~ ~] V 
~ ~ ~g.E .... - ~ :Ë - "' .s= ..c >. G,) -·- V "<; .. (.) "' t;:lvë «< V OI} = .a ... 

~ "<; ~ ~~ -.... V ..C:: V ril 
u - _t;_ -V ~ ~ ·.Ê ] - «< ~ ~~ «< C V ~ ~ 
1:111 ~ V > ·.s ~ ~ 
41 t:..c:: (.) V t: OI} "' ~ 8.§ 41 § c (.) c - OI} a= t) ·-= 
~ ~.a V V C ~ e § - v-u u e v tl.l"O..>o: 

lnstallatietypolostie Nr. 1 2 3 4 s 

Realiseren 
Uitvoering 3 2 l 2 3 4 
Ruimtebehoefte s l l 2 4 4 
Capaciteit 1 2 4 4 4 3 
!nvesterinJ!,skosten 4 3 4 3 2 l 

TOTAAL 25 28 32 41 39 

PercentaJ!,e (max. 52) 48% 54% 62% 79% 75% 

Functioneren 
Flexibiliteit s 3 3 3 2 2 
Aanpasbaarheid s l 2 2 3 3 
Gebruikerscomfort 10 3 4 3 3 2 
Onderhoudskosten 10 4 4 2 2 1 
OpwekkinJ!.srendement s 3 3 3 3 2 
Systeenwendement 1 3 2 2 2 4 
Energiegebruik water- en luchttransport 2 1 2 3 3 4 
WarmteteruJ!,WinninJ!, uit ventilatielucht 2 3 3 3 2 2 

TOTAAL 116 132 104 102 81 

Percentage (max. 160) 73% 83% 65% 64% 51% 

TOTAALWAARDERING 6o•;. 68o/o 63% 71°/e 63o/o 
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Figuur 3. 7: Kesselringdiagram installatief)pologieën 

3.4 GEVOELIGHEIDSANALYSE 
Met behulp van een gevoeligheidsanalyse kan worden aangetoond wat de invloed is van een gedane aanname 
op het eindresultaat Als hieruit blijkt dat een gedane aanname grote invloed heeft op het eindresultaat is het 
aan te bevelen verder onderzoek te doen om zo betrouwbaardere gegevens te verkrijgen. 

Investeringskosten 
Bij het bepalen van de investeringskosten van installatietypologie 4 en 5 is aangenomen dat de 
investeringskosten van een groot aantal kleine decentraal opgestelde installatiecomponenten een factor 2 
hoger liggen dan de investeringskosten van één of een beperkt aantal grote centrale opgestelde 
installatiecomponenten met dezelfde functie. Deze factor is berekend uit [4]. Er bestaat onzekerheid over of 
deze factor kan worden gebruikt voor het bepalen van de investeringskosten van de decentrale 
installatiecomponenten van installatietypologie 4 en 5. Hierbij wordt verwacht dat de factor eerder te laag is 
ingeschat dan te hoog. 
De investeringskosten van installatietypologie I t/m 3 zijn bepaald aan de hand van [12] en [4]. Deze 
bronnen worden als 
betrouwbaar 
beschouwd. Wanneer 
een factor 2 wordt 
gebruikt voor het 
bepalen van de 
investeringskosten van 
de decentrale 
installatiecomponenten 
van installatietypologie 
4 en 5 ontstaat het 
onderstaande overzicht 
van de 
investeringskosten. Het 
met deze factor 
berekende deel van de 
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investeringskosten is Figuur 3. 7: Onfl1' ikke/ing investeringskosten bij: factor 2 (doorgaande lijn) en aflt'ijkendefactor (gebroken lijn) 
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weergegeven in verschillende tinten oranje. Het gaat dus om de investeringskosten voor de decentrale 
luchtafvoer, de decentrale behuizing klimaatinstallatie en de decentrale warmte- en koudeopwekking. 
Wanneer de factor 2 te klein is ingeschat en men een factor 3 moet aanhouden zal het niveau van de 
investeringskosten zich niet ontwikkelen volgen de doorgaande rode lijn, maar volgens de gebroken rode lijn 
in figuur 3.7. 
In onderstaande tabel zijn de investeringsniveaus weergegeven bij een factor 2, 3 en 4. De beoordeling van 
de verschillende installatietypologieën met betrekking tot de investeringskosten zou niet veranderen bij een 
factor 3. Bij een factor 4 zou de beoordeling van installatietypologie I en 3 veranderen van 3 naar 4. Deze 
factor 4 wijkt echter dermate af van de uit de literatuur bepaalde factor dat deze niet als reëel wordt 
beschouwd. 

Tabel3.5: Investeringskosten naar factor 
Installatietypologie Factor I 2 3 4 5 

Percentrage t.o.v. 
2 108% 100% 109% 119% 125% 
3 108% 100% 109% 132% 154% 

Inst. typ. 2 
4 108% 100% 109% 145% 183% 

Beoordeling 3 4 3 2 I 

3.5 CONCLUSIE 
Installatietypologie I en 2 bestaan grotendeels uit centrale componenten en bieden daarom beperkte 
mogelijkheden voor een decentrale integratie van installatiecomponenten in de gevel. Installatietypologie I 
en 2 dienen als referentiepunt voor de prestaties van de 'decentrale' installatietypologieën, 
installatietypologie 3 t/m 5, die wel mogelijkheden bieden voor een decentrale integratie van de 
klimaatinstallatie in de gevel. Wanneer blijkt dat de waardering van de 'decentrale' installatietypologieën 
sterk achterblijft bij de waardering van de centrale installatietypologieën moet de levensvatbaarheid van het 
concept in twijfel worden getrokken. 
De beeldpunten van alle installatietypologieën liggen in het keuzegebied aangegeven met de dikke zwarte 
lijnen. Dit betekend zoveel als dat installatietypologie 3 t/m 5 reële opties zijn voor een klimaatinstallatie. 
De totaalwaarderingen van de verschillende installatietypologieën liggen niet ver uit elkaar. Er is echter wel 
een sterke spreiding loodrecht op de diagonaal waar te nemen. Hierbij valt op dat de beeldpunten van de 
centrale installatietypologieën onder de diagonaal liggen en de beeldpunten van de (hoofdzakelijk) 
decentrale installatietypologieën boven de diagonaal liggen. Dit betekent dat de centrale 
installatietypologieën relatief goed scoren met betrekking tot 'functioneren'. Het verschil tussen centraal en 
decentraal is voornamelijk te herleiden naar het feit dat de onderhoudskosten van de centrale 
installatietypologieën lager zijn. De decentrale installatietypologieën scoren relatief goed met betrekking tot 
'realiseren'. Het verschil tussen centraal en decentraal is hier voornamelijk te danken aan de beperkte 
ruimtebehoefte van de decentrale installatietypologieën en de goede score met betrekking tot de uitvoering. 
Bij het selecteren van de meest optimale installatietypologie moet worden gekeken naar de totaalwaardering 
van de installatietypologie en de plaats van het beeldpunten ten opzichte van de diagonaal. Met betrekking 
tot de totaalwaardering scoort een installatietypologie significant beter wanneer de totaalwaardering 
minimaal 5% hoger is dan die van de overige varianten. Verder wil men dat het beeldpunt niet te ver van de 
diagonaal afligt. Dit betekend dat de prestaties met betrekking tot 'realiseren' in evenwicht zijn met de 
prestaties met betrekking tot 'functioneren'. 
Gekeken naar de totaalwaardering van de ·'decentrale' installatietypologieën onder in scoretabel behorende 
bij het kesselringdiagram, scoort installatietypologie 4 het beste met een totaalwaardering van 7I %. De 
totaalwaardering van installatietypologie 4 ligt ~5% hoger dan de totaalwaardering van de overige 
'decentrale' installatietypologieën en scoort dus significant beter. Verder ligt het beeldpunt van 
installatietypologie 4 het dichtste bij de diagonaal in het kesselringdiagram. Installatietypologie 4 vormt dus 
de optimale mate van decentralisatie. Een kleinere mate van decentralisatie biedt niet de mogelijke voordelen 
van decentralisatie met betrekking tot 'realiseren' (uitvoering en ruimtebeslag). Bij een grotere mate van 
decentralisatie krijgen de nadelen van decentralisatie met betrekking 'functioneren' de overhand 
(onderhoudskosten en gebruikerscomfort ). 
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Wanneer installatietypologie 4 wordt vergeleken met de centrale installatietypologieën is de totaalwaardering 
van installatietypologie 4 niet significant hoger dan die van installatietypologie 2. In het kesselringdiagram 
ligt het beeldpunt van installatietypologie 4 echter significant dichter bij de diagonaal dan het beeldpunt van 
installatietypologie 2. Dit betekent dat installatietypologie 4 niet alleen de beste 'decentrale' variant is maar 
ook dat de prestaties met betrekking tot 'realiseren' beter in evenwicht zijn met de prestaties met betrekking 
tot 'functioneren' dan bij de centrale klimaatinstallaties. Dit pleit voor de verdere ontwikkeling van het 
totaalconcept voor een gevel met geïntegreerde decentrale klimaatinstallatie. 
Per project kan echter de nadruk meer op 'realiseren' of 'functioneren' liggen. Hierdoor zal 
installatietypologie 4 niet in alle gevallen de meest optimale installatietypologie zijn. 
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4 GEVEL TYPOLOGIE 

De Unitized Climate-Control Façade wordt geconstrueerd als vliesgevel, samengesteld uit geprefabriceerde 
elementen. In Bijlage B wordt het onderzoek gepresenteerd waaruit blijkt dat alleen déze gevelbouwmethode 
voldoet aan de gestelde randvoorwaarden. 
In dit hoofdstuk wordt met behulp van de Kesselringmethode onderzocht welke geveltypologie het meeste 
geschikt is voor de verdere ontwikkeling van de Unitized Climate-Control Façade. 

4.1 OVERZICHT GEVELTYPOLOGIEËN 
De hier beschouwde geveltypologieën onderscheiden zich ten opzichte van elkaar door de gevelopbouw. De 
gevelopbouw bepaald in grote mate de prestaties van een geveltypologie. Om een goede vergelijking tussen 
de prestaties van de verschillende geveltypologieën mogelijk te maken zijn de eigenschappen van het 
geïsoleerde glasblad gelijk gesteld. Geveltypologie 5 is hier een uitzondering op. Hier is de invloed van 
zonwerende beglazing op de prestaties van de gevel beschouwd. 

Figuur 4.1: Geveltypologie 1 tlm 5 
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Geveltypologie 1: Enkele gevel met buitenzonwering 
Elementengevel met dubbele HR++ beglazing en buitenzonwering. Door de hoge interne warmtelast van 
kantoorgebouwen kan zonwering ook buiten de zomermaanden noodzakelijk zijn. De buitenzonwering is 
parallel aan het gevelvlak geplaatst, zodat deze ook bij een lage zonstand functioneert. Verder is het type 
zonwering vrij te kiezen. 

Geveltypologie 2: Enkele gevel met binnenzonwering 
Elementengevel met dubbele HR++ beglazing en binnenzonwering. Het type zonwering is vrij te kiezen. 

Geveltypologie 3: Enkele gevel met SFT daglichtfilter aan binnenzijde 
Geveltypologie 4 is een variatie op geveltypologie 2. De gevelopbouw is gelijk, alleen is er een 
hoogreflecterende binnenzonwering toegepast. 
Elementengevel met dubbele HR++ beglazing. Aan de binnenzijde van de gevel bevindt zicht een SFT 
daglichtfilter. SFT daglichtfilters zijn voorzien van een hoogreflecterende buitenzijde. De opvallende 

H4 Geveltypologie 21 P.J.M. Derks 



UNITIZED CLIMATE-CONTROL FAÇADE ~ TU/e 

zonnestraling wordt door het laminaat tot ca. 80% gereflecteerd. Hierdoor is een ZT A-waarde van 0,2 te 
behalen in combinatie met dubbel HR++ glas [14]. 
SFT daglichtfilters hebben een gunstige invloed op de U-waarde van de gevel. De U-waarde van dubbel 
HR++ glas loopt van 1,2 terug naar 0,9 W/m2.K in combinatie met de SFT daglichtfilter [1 7]. 

Geveltypologie 4: Enkele gevel met geïntegreerde zonwering in glasspouw 
Elementengevel met dubbele HR++ beglazing. De zonwering is geïntegreerd in de glasspouw. Het type 
zonwering is vrij te kiezen. 

Geveltypologie 5: Enkele gevel met zonwerende beglazing 
Elementengevel met zonwerende beglazing. De zonwerende eigenschappen worden verkregen met behulp 
van een warmtereflecterende coating op de spouwzijde van het buitenblad. 

Figuur 4.2: Geveltypologie 6 t!m 9 

Geveltypologie 6: Klimaatgevel 
Elementengevel opgebouwd uit twee bladen met daartussen een mechanisch geventileerde luchtspouw. Het 
buitenblad vormt de thermische schil en is voorzien van dubbele HR++ beglazing. Het binnenblad bestaat uit 
enkel glas en vormt de scheiding tussen binnenruimte en luchtspouw. In de luchtspouw bevindt zich een 
zonwering. Via de luchtspouw wordt mechanisch binnenlucht afgezogen. Hierdoor wordt de warmte 
afkomstig van de zonwering afgevoerd en heeft het binnenblad in de winter een hoge 
oppervlaktetemperatuur. De binnenhuid kan worden geopend om onderhoud te plegen in de luchtspouw. In 
de buitenhuid zijn te openen delen opgenomen om raamventilatie mogelijk te maken. Wanneer deze geopend 
zijn wordt de werking van de klimaatgevel verstoord. 

Geveltypologie 7: Klimaatgevel met screendoek 
Elementengevel bestaande uit een enkele gevel met HR++ beglazing. Aan de binnenzijde van de gevel is een 
ophaalbare screenzonwering geplaatst. Via de luchtspouw tussen de gevel en de screenzonwering wordt 
mechanisch binnenlucht afgezogen. Hierdoor wordt ook de warmte afkomstig van de zonwering afgevoerd. 
In de gevel zijn te openen delen opgenomen om raamventilatie mogelijk te maken. Wanneer deze geopend 
zijn wordt de werking van de klimaatgevel verstoord. 

Geveltypologie 8: Tweedehuidgevel 
Elementengevel opgebouwd uit twee bladen met daartussen een luchtspouw. Het binnenblad vormt de 
thermische schil en is voorzien van dubbele HR++ beglazing. Het buitenblad is voorzien van enkele 
beglazing. In het buitenblad bevinden zich ventilatieopeningen die regelbaar kunnen zijn. Via deze 
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ventilatieopeningen staat de luchtspouw in verbinding met de buitenlucht en wordt deze op natuurlijke wijze 
geventileerd. Wanneer de ventilatieopeningen worden gesloten zal de lucht in de spouw opwarmen. In de 
winter heeft dit een verlaging van de U-waarde tot gevolg. De ZT A-waarde van de gevel is afhankelijk van 
het ventilatiedebiet van de luchtspouw. Een kleiner ventilatiedebiet heeft een hogere ZT A-waarde tot gevolg. 
In de binnenhuid zijn te openen delen opgenomen om raamventilatie mogelijk te maken. De tweede huid 
vormt hierbij een windscherm waardoor tot hogere windsnelheden raamventilatie mogelijk is. 

Geveltypologie 9: Derdehuidgevel 
Elementengevel opgebouwd uit twee bladen met daartussen een luchtspouw. Het binnenblad vormt de 
thermische schil en is voorzien van dubbele HR++ beglazing. Het buitenblad is voorzien van enkele 
beglazing. In het buitenblad bevinden zich ventilatieopeningen die regelbaar kunnen zijn. Via deze 
ventilatieopeningen staat de luchtspouw in verbinding met de buitenlucht en wordt deze op natuurlijke wijze 
geventileerd. Aan de binnenzijde van de binnenhuid van de gevel is een ophaalbare screenzonwering 
geplaatst. Via de luchtspouw tussen de gevel en de screenzonwering kan mechanisch binnenlucht worden 
afgezogen. In de binnenhuid zijn te openen delen opgenomen om raamventilatie mogelijk te maken. De 
tweede huid vormt hierbij een windscherm waardoor tot hogere windsnelheden raamventilatie mogelijk is. 
Bij geopende ramen wordt de werking van de klimaatgevel verstoord. 

4.2 SELECTIE GEVEL TYPOLOGIE 
Uit de hierboven omschreven geveltypologieën moet de meest geschikte geveltypologie worden 
geselecteerd. Hiertoe worden de varianten beoordeeld op de criteria die hieronder beschreven zijn. Met 
behulp van de Kesselringmethode wordt vervolgens de meest geschikte geveltypologie geselecteerd. 

4.2.1 Criteria 
Hieronder worden de criteria beschreven waarop de verschillende geveltypologieën worden beoordeeld. Er 
wordt onderscheid gemaakt naar criteria met betrekking tot 'realiseren' en criteria met betrekking tot 
'functioneren'. 

Criteria in de groep 'realiseren',· 

Investeringskosten 
De kosten voor het realiseren van de gevel. Deze zijn afhankelijk van de samenstelling van de gevel en het 
type zonwering dat wordt toegepast. 

Geveldiepte 
Het betreft hier de typische afmeting van het gevelpakket inclusief zonwering. Een dikker gevelpakket 
betekent bij vastliggende buitenafmetingen van het gebouw een kleiner netto vloeroppervlak. 

Uitvoering 
Bij de uitvoering van een elementengevel is de montagesnelheid van belang. Deze worden beïnvloed door de 
hanteerbaarheid van de gevelelementen en de maattoleranties bij het plaatsen van de gevelelementen. 

Invloed op gevelarchitectuur 
Het toepassingsgebeid van het gevelconcept wordt vergroot door een neutrale verschijningvorm van de 
gevel. Zo kan de architect de gevel eenvoudiger naar zijn eigen hand zetten. Een geveltypologie scoort met 
betrekking tot dit criterium slechter naarmate er meer ontwerpaspecten vast liggen en naarmate deze een 
grotere invloed hebben op de gevelarchitectuur. 

Criteria in de groep '{unctioneren'j 

Reinigingskasten gevel 
Een gevel moet periodiek worden gereinigd. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de bereikbaarheid en 
reinigingsfrequentie van zonwering en beglazing en de grootte van het te reinigen oppervlak. 
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Zontoetredingsfactor 
De benodigde koelenergie voor het handhaven van een aangenaam klimaat in het gebouw is o.a. afhankelijk 
van de zontoetredingsfactor (ZT A-waarde) van de gevel. De zontoetreding levert bij gebouwen voorzien van 
een gevel met een groot glasaandeel een belangrijke bijdrage aan de koellast 

W armtedoorgangscoë.fficiënt 
De mate waarin in een gebouw moet worden verwarmd hangt onder andere af van het warmteverlies door de 
gevel. Dit wordt uitgedrukt in het warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van de gevel. Het warmteverlies 
door de gevel moet over het algemeen zo klein mogelijk worden gehouden. 

Thermisch comfort aan gevel in zomer 
Het thermisch comfort aan de gevel in de zomer is afhankelijke van de hoeveelheid direct doorgelaten 
zonnestraling en de stralingstemperatuur van het binnenblad of de binnenzonwering. 

Thermisch comfort aan gevel in winter 
Het thermisch comfort aan de gevel in de winter hangt voornamelijk af van de oppervlaktetemperatuur van 
het binnenste glasblad. Een lage oppervlaktetemperatuur kan zorgen voor stralingsasymmetrie. 
Raamventilatie 
De mogelijkheid tot het openen van een raam heeft een gunstige invloed op het gebruikerscomfort. Bij 
hoogbouw beperken de te verwachten hoge windsnelheden de mogelijkheid tot raamventilatie. 

Visueel contact met omgeving 
Het visueel comfort hangt onder andere samen met het visuele contact met de buitenwereld. Bij gelijke 
glaspercentages van de gevel wordt dit voornamelijk bepaald door de eigenschappen van de toegepaste 
zonwenng. 

Daglichttoetreding 
De hoeveelheid daglichttoetreding is belangrijk omdat verlichtingsenergie een groot aandeel heeft in het 
energiegebruik van een gebouw. De daglichttoetreding is bij een gelijk glaspercentage van de gevel vooral 
afhankelijk vandeLTA-waarde van de beglazing en de geveldiepte. 

Instelmogelijkheden zonwering 
De instelmogelijkheden van de zonwering zijn afhankelijk van het toegepaste type zonwering. Wanneer de 
zonwering een groot aantal instelmogelijkheden heeft en deze individueel door de gebruiker kunnen worden 
ingesteld draagt dit bij aan een hoger gebruikerscomfort. 

4.2.2 Weegfactoren 
De gestelde criteria kunnen sterk uiteenlopen in belangrijkheid. Hierbij wil men het zwaarste criterium ook 
het zwaarste laten wegen. Dit kan worden bereikt door het invoeren van weegfactoren. Bij de toepassing van 
de Kesselringmethode zijn geen weegfactoren nodig als het aantal criteria groter dan I 0 tot 12 is. 
Gevoelsmatig hecht men echter grote waarde aan weegfactoren. In werkelijkheid is de invloed van 
weegfactoren doorgaans gering. De invloed van weegfactoren is te verwaarlozen als het aantal eisen groter is 
dan de grootste weegfactor. Een invloed van weegfactoren is alleen aantoonbaar als het aantal eisen kleiner 
is dan de grootste weegfactor. 
In het algemeen wordt een weegfactor gevoelsmatig bepaald. Om bij het bepalen van de grootte van de 
weegfactor rationeler te werk te kunnen gaan kan gebruik gemaakt worden van de paarsgewijze vergelijking 
van de criteria. De criteria worden in een matrix opgenomen en onderling vergeleken. Als een criterium uit 
de bovenste horizontale rij in vergelijking met een criterium uit de linker verticale kolom belangrijker wordt 
dit in de matrix aangegeven met een score I. Als de vergelijking in het nadeel van het eerstgenoemde 
criterium uitvalt wordt een 0 gescoord. Het optellen van de scores levert een volgorde van belangrijkheid op. 
[ 18] 
Het aantal criteria met betrekking tot 'realiseren' en 'functioneren' is kleiner dan I 0. Omdat een aantal 
criteria sterk aan elkaar gerelateerd zijn en er een aantal criteria zijn waar, gezien de doelstelling van het 
project. extra belang aan wordt gehecht is overgegaan op het toepassen van weegfactoren. De invloed van de 
weegfactoren zal worden bepaald in de gevoeligheidsanalyse. 
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Weegfactoren 'realiseren' 
Voor het bepalen van de weegfactoren bij de criteria met betrekking tot 'realiseren' is gebruik gemaakt van 
de methode van paarsgewijze vergelijking. Om een aantoonbare invloed van de weegfactoren te bereiken is 
de hoogste weegfactor groter dan het aantal criteria. 

Tabel4.1: Bepaling weegfactoren criteria 'realiseren' 
Het belang van criterium In vergelijking met criterium Totaal Rang Weegfactor 

1 2 3 4 
1. Investeringskosten - I I 1 3 1 5 
2. Geveldiepte 0 - 1 0 1 3 2 
3. Uitvoering 0 0 - 0 0 5 1 
4. Invloed op 

0 1 1 - 2 2 4 
gevelarchitectuur 

Het criterium 'investeringskosten' is van belang voor alle partijen. De opdrachtgever wil de bouwkosten zo 
laag mogelijk houden. De gebruiker wil de kapitaalkosten of de huurprijs zo laag mogelijk houden. De 
architect en het gevelbouwbedrijf moeten binnen het gestelde budget blijven. Verder zijn de 
investeringskosten een maatstaaf voor het materiaalgebruik Slimbouwen® wil het materiaalgebruik zo laag 
mogelijk houden om zo de maatschappelijke overlast te beperken. 
Het criterium 'invloed op gevelarchitectuur' is van groot belang voor de het gevelbouwbedrijf omdat deze 
een totaalconcept willen hebben dat een groot toepassingsgebied heeft. Verder is dit criterium belangrijk 
voor de architect omdat deze over het algemeen een grote mate van ontwerpvrijheid wenst. 
Het criterium 'geveldiepte' kan belangrijk zijn voor opdrachtgever en de architect. Bij vaste 
buitenafmetingen van het gebouw betekent een diepere gevel minder bruikbaar vloeroppervlak. Verder is het 
criterium 'geveldiepte' van belang voor de gevelbouwer. Diepere gevelelementen betekenen een grotere 
behoefte aan opslagruimte op het bedrijfsterrein en hogere transportkosten naar de bouwlocatie. Dit laatste 
heeft ook de aandacht binnen Slimbouwen®. 
Een randvoorwaarde van dit project is dat de gevel wordt uitgevoerd als elementengeveL Dit betekend dat de 
onderlinge verschillen m.b.t. de uitvoering beperkt zijn. Het criterium 'uitvoering' is met name van belang 
voor de gevelbouwer. 

Weegfactoren 'functioneren' 
Voor het bepalen van de weegfactoren bij de criteria met betrekking tot 'functioneren' is gebruik gemaakt 
van de methode van paarsgewijze vergelijking. Een aantal criteria zijn samengevoegd tot een groep van 
criteria om een beter overzicht te krijgen van de onderlinge samenhang tussen de criteria. Zo wordt 
voorkomen dat een groep van criteria, waarbinnen veel criteria vallen, als totaal te zwaar weegt. De criteria 
'zontoetredingsfactor' en 'warmtedoorgangscoëfficiënt' zijn samengevoegd tot de groep 'scheidende functie 
gevel'. De criteria 'thermisch comfort aan gevel in zomer' en 'thermisch comfort aan gevel in winter' zijn 
samengevoegd tot de groep 'thermisch comfort aan gevel'. 

Tabel4.2: Categorieën van criteria met betrekking tot 'functioneren' 
Groep Criteria 

Reinigingskosten 

Scheidende functie gevel 
Zontoetredingsfactor 
W armtedoorgangscoëfficiënt 

Thermisch comfort aan gevel 
Thermisch comfort aan gevel in zomer 
Thermisch comfort aan gevel in winter 
Raamventilatie 
Uitzicht door gevel 
Daglichttoetreding 
Instelmogelijkheden zonwering 
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Bij de paarsgewijze vergelijking van de criteria wordt de bovengenoemde indeling in groepen toegepast. 

Tabel4.3: Bepaling weegfactoren criteria 'realiseren' 

Het belang van 
In vergelijking met Totaal Rang Weegfactor 
criteriwn/groep 

criteriwn/categorie 
1 ~ 3 4 ~ t Î 

1. Reinigingskasten - 0 0 0 0 0 0 0 7 1 
2. Scheidendefunctie gevel 1 - 0 1 1 1 1 5 2 6 
3. Thermisch comfort aan f?evel 1 1 - 1 1 1 I 6 I 7 
4. Raamventilatie 1 0 0 - I I 1 4 3 5 
5. Uitzicht door gevel 1 0 0 0 - 0 I 2 5 3 
6. DaF?IichttoetredinR 1 0 0 0 1 - I 3 4 4 
7. Instelmogelijkheden zonwering 1 0 0 0 0 0 - 1 6 2 

Vervolgens worden gezamenlijke weegfactor van de categorie verdeeld onder de criteria. Hierbij worden de 
weegfactoren afgerond op hele getallen. Zo ontstaat onderstaand overzicht: 

Tabel4.4: Categorieën van criteria met betrekking tot 'functioneren' 
Categorie Criteria Weegfactor 

Reinigingskosten I 

Scheidende jUnctie gevel 
Zontoetredingsfactor 3 
Warmtedoorgangscoëfficiënt 3 

Thermisch comfort aan gevel 
Thermisch comfort aan gevel in zomer 4 
Thermisch comfort aan gevel in winter 4 
Raamventilatie 5 
Uitzicht door gevel 3 
Daglichttoetreding 4 
Instelmogelijkheden zonwering 2 

De reinigingskosten zijn van ondergeschikt belang omdat deze slechts een klein deel uitmaken van de 
jaarlijkse exploitatiekosten van een kantoorgebouw. Verder heeft dit criterium geen betrekking op de 
doelstelling en de randvoorwaarden van dit project 
De categorie 'scheidende functie gevel' is zeer belangrijk omdat het geveloppervlak voor een groot deel 
zal/moet kunnen bestaan uit glas. Om een energiezuinig gebouw met een hoge comfortstandaard te realiseren 
moet daarom veel aandacht worden besteed aan het warmteverlies en de zontoetreding door de glasvlakken 
in de gevel. Deze worden sterk bepaald door de gekozen geveltypologie. 
Dit criterium is niet alleen van belang voor de gebruiker (energiegebruik), maar ook voor de architect en het 
gevelbouwbedrijf omdat aan het bouwbesluit moet worden voldaan. Indirect is het ook van belang voor de 
opdrachtgever omdat deze zal streven naar een zo goed mogelijk verhuurbaar gebouw. 
De categorie 'thermisch comfort aan gevel' is zeer belangrijk omdat het concept zich richt op kantoorbouw 
met een hoge comfortstandaard. Dit is belangrijk voor de gebruiker, maar ook voor de opdrachtgever die 
streeft naar een hoogwaardig gebouw. Verder zal een hoge mate van thermisch comfort aan de gevel er voor 
zorgen dat het comfortgebied tot (dichter) aan de gevel ligt. Hierdoor kan het beschikbare vloeroppervlak 
efficiënter worden benut. Dit is in het belang van de opdrachtgever en de gebruiker. Dit betekent dat 
compacter kan worden gebouw. Dit is een van de doelstellingen van Slimbouwen® om zo de 
maatschappelijke overlast van de gebouwde omgeving terug te dringen. 
Het criterium 'raamventilatie' is belangrijk omdat raamventilatie sterk bijdraagt aan de comfortbeleving in 
het tussenseizoen. De mogelijkheid tot raamventilatie is daarom ook een van de randvoorwaarden waar het 
concept aan moet voldoen. Dit criterium is van belang voor de gebruiker, omdat deze streeft naar een hoog 
comfortniveau, en voor de opdrachtgever, omdat deze wil voldoen aan de eisen van de gebruiker om zo een 
goed verhuurbaar kantoorgebouw te realiseren. 
Het criterium 'raamventilatie' krijgt een minder hoge weegfactor dan de gezamenlijke weegfactor van 
categorie 'scheidende functie gevel' en 'thermisch comfort aan gevel' omdat deze alleen bijdraagt aan het 
gebruikerscomfort en dit voornamelijk alleen in het tussenseizoen. Het heeft verder geen betrekking op 
andere randvoorwaarden. 
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Het criterium 'daglichttoetreding' is belangrijk omdat een hoge mate van daglichttoetreding de behoefte aan 
kunstverlichting beperkt. Kunstverlichting heeft een groot aandeel, ca. 40%, in het energiegebruik van een 
gebouw. Verder heeft een hoog daglichtaandeel een gunstige invloed op het gebruikerscomfort 

4.2.3 Beoordeling geveltypologieën 
Bij de beoordeling van de geveltypologieën op de gehanteerde criteria is gewerkt met een waardering van 1 
tot 4, waarbij 1 de laagste waardering is en 4 de hoogste. Een grotere differentiatie suggereert een 
nauwkeurigheid die niet gehaald kan worden. 
Voor een uitgebreide motivering van de beoordeling wordt verwezen naar Bijlage 3: beoordeling 
geveltypologieën. 

Tabel 4.5: Keuzetabel Geveltypoio ieën 
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Geveltypologie Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Realiseren 

Investeringskosten 5 2 3 3 2 3 2 3 I I 

Geveldiepte 2 2 3 3 3 3 3 3 I I 

Montagesnelheid 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

Invloed op gevelarchitectuur 4 I 3 2 3 4 3 3 3 3 

TOTAAL 2 1 36 32 31 40 31 36 21 21 

Percentage (max. 48) 44% 75% 67% 65% 83% 65% 75% 44% 44% 

Functioneren 

Reinigingskasten 1 3 2 2 4 4 3 2 3 I 

Zontoetredingsfactor 3 4 I 2 2 2 3 2 3 4 

Warmtedoorgangscoëjjiciënt 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
Thermisch comfort aan gevel 

4 4 I 2 2 I 3 2 2 4 
in zomer 
Thermisch comfort aan gevel 

4 I I I I I 4 3 2 3 
in winter 

Raamventilatie 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 

Visueel contact met omgeving 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 

Dag/ ichttoetreding 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 
Instelmogelijkheden 

2 3 3 2 3 I 3 2 3 3 
zonwering 

TOTAAL 82 60 62 69 56 83 62 80 93 

Percentage (max. 1 16) 71% 52% 53% 59% 48% 72% 53% 69% 80% 

TOTAALWAARDERING 57% 63% 60% 62% 66% 68% 64% 56% 62% 
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Figuur 4.3: Kesselringdiagram geveltypologieën 

4.3 CONCLUSIES 
Alle varianten liggen in het keuzegebied aangegeven met de dikke zwarte lijnen. De totaalwaarderingen van 
de verschillende installatietypologieën liggen niet ver uit elkaar. Er is echter wel een sterke spreiding 
loodrecht op de diagonaal waar te nemen. 
Het valt op dat de beeldpunten van de enkele gevels boven de diagonaal liggen en dus relatief goed scoren 
met betrekking tot 'realiseren' . Dit valt met name te wijten aan de relatief lage investeringskosten. 
Geveltypologie 1, de enkele gevel met buitenzonwering, vormt hierop een uitzondering. Deze scoort minder 
goed met betrekking tot 'realiseren'. Dit valt te wijten aan de slechte waardering op het criterium 'invloed op 
gevelarchitectuur'. Met betrekking op 'functioneren' scoort deze echter beter vanwege de gunstige 
eigenschappen van de buitenzonwering. 
De geveltypologieën met permanente spouw scoren goed met betrekking tot 'functioneren'. Met name 
vanwege de relatief hoge investeringskosten scoren de geveltypologieën echter minder goed met betrekking 
tot 'realiseren'. 
Bij het selecteren van de meest optimale installatietypologie moet worden gekeken naar de totaalwaardering 
van de installatietypologie en de plaats van het beeldpunten ten opzichte van de diagonaal. Met betrekking 
tot de totaalwaardering scoort een installatietypologie significant beter wanneer de totaalwaardering 
minimaal 5% hoger is dan die van de overige varianten. Verder wil men dat het beeldpunt niet te ver van de 
diagonaal afligt. Dit betekend dat de prestaties met betrekking tot 'realiseren' in evenwicht zijn met de 
prestaties met betrekking tot 'functioneren'. 
Gekeken naar de totaalwaardering van de geveltypologieën onder aan keuzetabel scoren geveltypologie 2 en 
5 t/m 7 boven gemiddeld. De onderlinge verschillen in de totaalwaardering zijn niet significant te noemen. In 
het kesselringdiagram ligt het beeldpunt van geveltypologie 6 echter significant dichter bij de diagonaal dan 
de beeldpunten van de overige geveltypologieën. Dit betekent dat geveltypologie 6, de klimaatgevel, de beste 
variant is. Voor de verdere uitwerking van het totaalconcept zal de klimaatgevel als basis fungeren. 
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5 INSTALLATIECONCEPT 

In hoofdstuk drie is naar voren gekomen dat de klimaatinstallatie zal bestaan uit een groot aantal decentraal 
opgesteld gevelventilatie-units en dat deze gevelventilatie-units door middel van een waterleidingnetwerk in 
verbinding staan met de centrale warmte- en koudeopwekking. In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe de 
klimaatinstallatie verder wordt vonngegeven aangaande de ruimteventilatie en de toe te passen 
eindornamenten voor warmte- en koudeafgifte. 
Om te beginnen is er een inventarisatie gemaakt van de voor een kantoorfunctie geschikte 
ventilatiesystemen. Verder is er een inventarisatie gemaakt van de beschikbare eindornamenten voor 
aanvullende koudeafgifte, zie Bijlage E. Met de bevindingen uit hoofdstuk 3 als uitgangspunt zijn vervolgens 
varianten voor de verdere uitwerking van de klimaatinstallatie gecreëerd, installatieconcepten genoemd, door 
de toepasbare ventilatiesystemen te combineren met geschikte eindornamenten voor warmte- en 
koudeafgifte. Met behulp van de Kesselringmethode wordt uiteindelijk het meest geschikte installatieconcept 
geselecteerd. 

5.1 VENTILATIESYSTEMEN 
Voor het verversen van de ruimtelucht kan gebruik worden gemaakt van verschillende ventilatiesystemen. 
Gezien de beoogde kantoorfunctie behoren de volgende ventilatiesystemen tot de mogelijkheden: 

5.1.1 Laag indoeerend ventilatiesysteem 
Dit systeem is ook wel bekend onder de naam 
'verdringingsventilatie' . Men wenst zo min mogelijk 
vennenging van de toegevoerde ventilatielucht met de 
vertreklucht De ventilatielucht, iets kouder dan de 
vertreklucht, wordt met lage snelheid vanuit de wand via 
relatief grote ventilatieopeningen in de ruimte gebracht 
en spreidt zich als een koude luchtdeken over de vloer 
uit. Ter plaatse van warmtebronnen, zoals personen of 
apparatuur, wordt de toevoerlucht verwarmd en stijgt 
naar het plafond, de warmte en eventuele 
verontreinigingen van de 'warmte bron' met zich 

Figuur 5.1 ; Verdringingsventilatie 

meenemend. Aan het plafond vindt de afzuiging plaats. Verdringingsventilatie zorgt voor een goede 
luchtkwaliteit met een relatief laag ventilatiedebiet Voorwaarden voor toepassing zijn onder andere dat de 
ruimte hoofdzakelijk moet worden gekoeld en dat de verstoringen van de luchtstroom in de ruimte gering 
zijn. Het wordt niet aanbevolen luchtverwanning te gebruiken voor langdurige verwarming van het vertrek, 
omdat het verdringingsprincipe dan niet langer functioneert. 

5.1.2 Hoog indoeerend ventilatiesysteem 
Bij hoog inducerende systemen wordt de toevoerlucht 
met hoge snelheid in het vertrek ingeblazen. Afhankelijk 
van het ontwerp van de ventilatieroosters wordt de 
toevoerlucht ver de ruimte ingeblazen langs het plafond 
of snel vermengd met de ruimtelucht met behulp van 
wervelroosters of het inductie-effect. Hoge 
luchtsnelheden en grote temperatuurverschillen worden 
snel afgezwakt. Hoog inducerende systemen vragen om 
een hoog ventilatievoud. Figuur 5.2: Mengventilatie 

De luchtverversing met behulp van hoog inducerende 
systemen berust op het mengprincipe en wordt daarom ook wel mengventilatie genoemd. Bij mengventilatie 
treedt vrijwel volledige menging van de lucht op alvorens de lucht weer wordt afgevoerd. Een belangrijk 
kenmerk van mengventilatie is dat de concentratie van de verontreinigingen in de ruimte overal vrijwel gelijk 
is en de temperatuurgradiënten in de ruimte klein zijn. 
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Doordat de toevoerlucht zich snel mengt met de ruimtelucht kan de toevoerlucht een hogere of lagere 
temperatuur hebben dan de ruimtelucht en worden gebruikt voor het conditioneren van het vertrek. Het 
voordeel van mengventilatie is dat de toevoerlucht via relatief kleine ventilatieopeningen in de ruimte kan 
worden ingeblazen en de plaats van de ventilatieopeningen minder aan eisen verbonden is dan bij niet en 
laag inducerende systemen. Mengventilatie wordt vaak toegepast wanneer overtollige warmte en niet de 
luchtkwaliteit het belangrijkste probleem is. 

5.2 INSTALLATIECONCEPTEN 
De installatieconcepten zijn gecreëerd door de toepasbare ventilatiesystemen te combineren met geschikte 
eindornamenten voor wannte- en koudeafgifte. De installatieconcepten worden per ventilatiesysteem 
omschreven. 
Bij het creëren van de installatieconcepten worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Ventilatie: De minimale hoeveelheid toevoerlucht, die rechtstreeks door de gevel naar binnen wordt gehaald, 
wordt bepaald op basis van de ventilatiebehoefte. De ventilatiebehoefte van een kantoorfunctie met een 
gemiddelde bezettingsgraad is een ventilatievoud van 2 (n = 2). Dit betekent dat de totale ruimtelucht 2 maal 
per uur wordt ververst. Bij een zeer hoge bezettingsgraad, of wanneer de ruimte wordt geconditioneerd met 
lucht kan het ventilatievoud oplopen tot maximaal 8 voor een kantoorvertrek en maximaal 1 0 voor een 
vergaderruimte. Een ventilatievoud van 2 - 4 is echter voor een kantoorvertrek meer gebruikelijk. 

Koeling: De gemiddelde interne warmtelast van een kantoorgebouw bedraagt 35 W/m2 vloeroppervlak. 
Verder wordt er in eerste instantie uitgegaan van een externe warmtelast van 40 W/m2 vloeroppervlak als 
gevolg van zoninstraling. Er is hier uitgegaan van een ZTA-waarde van 0,15 voor de transparante delen van 
de klimaatgevel en een glaspercentage van 80%, betrokken op het binnenoppervlak van de gevel. 
Door de toevoerlucht te koelen kan de ruimte, bij tweevoudige ventilatie en een inblaastemperatuur van 10 K 
onder de ruimtetemperatuur, met ± 20 W/m2 vloeroppervlak worden gekoeld. Door het ventilatievoud te 
verhogen kan de koelcapaciteit worden vergroot tot± 60W/m2 bij een ventilatievoud van 6. Bij het verhogen 
van het ventilatievoud neemt het ventilatieverlies bij warme buitenomstandigheden echter evenredig toe, 
waardoor onnodig energie verloren gaat. Met een verwachte koellast voor de klimaatinstallatie van 75 W/m2 

vloeroppervlak is een additionele vorm van koeling noodzakelijk. Hierin kan worden voorzien met 
convectieve koeling, het koelen van ruimtelucht Een ander mogelijkheid is stralingskoeling, waarbij warmte 
wordt opgenomen door koude oppervlakken in de ruimte. 

Verwarming: De directe transmissieverliezen in de winter zijn het grootst bij uitgeschakelde spouwventilatie. 
Dit is het geval wanneer het vertrek niet in gebruik is. Bij een thermische schil met een Ugevei van 1,4 
W/(m2.K) bedraagt het transmissieverlies ± 20 W/m2 vloeroppervlak. Wanneer het vertrek in gebruik is, 
zullen de transmissieverliezen bij ingeschakelde spouwventilatie teruglopen tot minder dan 10 W/m2 

vloeroppervlak. Met een interne warmtelast van 35 W/m2 vloeroppervlak betekent dit, dat wanneer het 
vertrek in gebruik is, zelfs in de wintermaanden koeling nodig is. Er is alleen behoefte aan verwarming 
wanneer: 
- de ruimte niet in gebruik is en de binnentemperatuur niet te ver mag teruglopen. 
- de ruimtetemperatuur snel moet stijgen voordat de ruimte in gebruik wordt genomen, bijvoorbeeld in de 
ochtend na nachtverlaging. Bij nachtverlaging laat men de ruimtetemperatuur 's nachts, wanneer de ruimte 
niet in gebruik is, teruglopen, met het doel de transmissieverliezen te verlagen. 

Kantoorvertrekken: Er wordt uitgegaan van aan de gevel gelegen kantoorvertrekken met een hoogte van 2, 7 
men een diepte van 5,4m. 
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5.2.1 Installatieconcepten met verdringingsventilatie 
Verdringingsroosters kunnen een omringend gebied tot een straal van 15 meter ventileren. Een vertrekdiepte 
van 5,4 meter vormt dus geen probleem, mits er zich geen grote obstakels in het vertrek bevinden die de 
luchtstroom hinderen. 
Het koelvermogen van het ventilatiesysteem is beperkt. Zonder aanvullende systemen bedraagt de 
koelcapaciteit, in combinatie met speciale voormengende roosters (ondertemperatuur tot 8 K), maximaal 40 
W/m2 [10]. Dit betekent dat er een aanvullende vorm van koeling noodzakelijk is. Aanvullende koeling vindt 
plaats met behulp van eindornamenten met een hoog stralingsaandeel. De twee installatieconcepten met 
verdringingsventilatie onderscheiden zich onderling door de aanvullende eindornamenten voor koudeafgifte. 

Installatieconcept VSl: Verdringingsventilatie met koelplafond 
De toevoerlucht wordt met lage snelheid 
vlak boven de vloer ingeblazen vanuit de 
gevel. De toevoerlucht heeft een lagere 
temperatuur dan de ruimtelucht 
Een koelplafond voorziet in het grootste 
deel van de koelbehoefte. Een koelplafond 
is vanwege het hoge stralingsaandeel en de 
daardoor beperkte invloed op het 
luchtstromingspatroon uitstekend te 
combineren met verdringingsventilatie. 
Ook de toevoerlucht voorziet voor een deel 
in de koelbehoefte. Het is mogelijk de 
koeling per vertrek te regelen door middel 
van het aanpassen van zowel de 
inblaastemperatuur en de hoeveelheid Afbeelding 5.3: Installatieconcept J'S!. vertrek in gebruik 

toegevoerde lucht als de temperatuur van 
het koelplafond. 
Er wordt alleen verwarmd wanneer het vertrek niet in gebruik is en er geen behoefte is aan ventilatie. Het 
vertrek wordt verwarmd door middel van het recirculeren van ruimtelucht door de gevelventilatie-unit 
Hierdoor treden er geen ventilatieverliezen op. 

Installatieconcept VS2: Verdringingsventilatie met betonkernactivering 
De toevoerlucht wordt met lage snelheid 
vlak boven de vloer ingeblazen vanuit de 
gevel. De toevoerlucht heeft een lagere 
temperatuur dan de ruimtelucht 
Betonkernactivering voorziet, vanwege de 
traagheid van het systeem, in de ) 
basiskoelbehoefte. Betonkernactivering is . \ 
vanwege het hoge stralingsaandeel en de 
daardoor beper~e invloed op het 
luchtstromingspatroon uitstekend te 
combineren met verdringingsventilatie. Dit 
wordt aangevuld met convectieve koeling 
door middel van het koelen van de 

1 
• 

toevoerlucht Het is mogelijk de koeling 
per vertrek te regelen door middel van het 
aanpassen van de inblaastemperatuur of de 
hoeveelheid toegevoerde lucht. 

Afbeelding 5.4: Installatieconcept f'S2. vertrek in 

Wanneer het vertrek niet in gebruik is wordt het met de betonkernactivering zoveel mogelijk op temperatuur 
gehouden. Afhankelijk van de temperatuur van de geactiveerde bouwdelen kan er bij lage 
buitentemperaturen behoefte zijn aan extra verwarmingscapaciteit. Hierin wordt voorzien door het 
recirculeren van ruimtelucht door de gevelventilatie-unit 
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5.2.2 Installatieconcepten met mengventilatie 
De toevoerlucht wordt met hoge snelheid vlak onder en parallel aan het plafond ingeblazen. Laag inblazen 
vanuit de gevel naar het plafond toe is niet mogelijk in combinatie met de toepassing van een klimaatgeveL 
Aan de plafondzijde van de luchtstraal ontstaat een onderdruk waardoor de luchtstaal aan het plafond 
'kleeft' . Dit wordt het coanda-effect genoemd. Hierdoor wordt voorkomen dat koelere toevoerlucht 
onmiddellijk in de leefzone valt. 
Het straalkeerpunt van de luchtstraal ligt op 3 tot 4,5 maal de ruimtehoogte. Het straalkeerpunt is het punt 
waar de luchtstroming van richting zou omkeren, ervan uitgaande dat de luchtstraal niet voortijdig en wand 
zal ontmoeten . Bij een ruimtehoogte van 2,7 m moet het dus mogelijk zijn vertrekdieptes tot 8 of zelfs 12 m 
te realiseren . Een vertrekdiepte van 5,4 meter vormt dus geen probleem, mits er zich geen obstakels in het 
vertrek bevinden die de luchtstroom hinderen. 

inductiegebied 

retoUTWervel
uppcrvlak 

In een geheel gesloten ruimte ontstaan onder invloed 
van luchtstralen circulerende luchtmassa's. De 
toevoerlucht mengt zich in een cirkelende 
luchtstroming met de vervuilde ruimtelucht en verdunt 
zodoende de vervuiling in de ruimtelucht Het gebied 
waarin lucht uit de ruimte wordt toegevoegd aan de 
straal heet het inductiegebied, zie figuur 5.5. Hierna 
daalt en expandeert de lucht. Op vloerniveau stroomt de 
lucht tegen de oorspronkelijke straalrichting in. Dit heet 
de retourwerveL Het oog van de wervel is een gebied 
met ' stilstaande' lucht. Dit gebied is altijd aanwezig 
maar vaak niet eenvoudig te bepalen . 

Figuur 5.5: T)p ische luc/1/stromingspatroon in een gesloten ruimte 

De hieronder beschreven installatieconcepten berusten 
alle drie op hetzelfde ventilatieprincipe en onderscheiden zich onderling door de toegepaste eindornamenten 
voor warmte- en koudeafgifte. Bij installatieconcept MS I en MS2 wordt wannte- en koude hoofdzakelijk 
afgegeven door middel van straling, terwijl bij installatieconcept MC de warmte- en koude geheel wordt 
afgegeven door middel van convectie. 

Installatieconcept MSl: Mengventilatie met koelplafond 
Toevoerlucht wordt vanuit de gevel met 
hoge snelheid vlak onder en parallel aan 
het plafond ingeblazen. • • 
Een koelplafond voorziet in het grootste 
deel van de koelbehoefte. De koelcapaciteit 
wordt aangevuld door het koelen van de 
toevoerlucht Er kan worden volstaan met 
"droge' koeling. Dit betekent dat er geen 
condensvorming optreedt in de 
gevelventilatie-unit en er geen behoefte is 
aan een condensafvoersysteem. De 
inblaastemperatuur ligt maximaal 7,5 K 
onder de ruimtetemperatuur. Hierdoor is 
de koelcapaciteit van de toevoerlucht 
beperkt ( 13,5- 27 W/m

2 
bij respectievelijk Afbeelding 5.6: Installatieconcept MSJ. vertrek in gebruik 

n = 2 en n = 4). Het is mogelijk de koeling 
per vertrek te regelen door middel van het aanpassen van zowel de inblaastemperatuur en hoeveelheid 
toegevoerde lucht als de temperatuur van het koelpJafond. 
Er wordt alleen verwarmd wanneer het vertrek niet in gebruik is en er geen behoefte is aan ventilatie. Het 
vertrek wordt verwarmd door middel van het recirculeren van ruimtelucht door de gevelventilatie-unit 
Hierdoor treden er geen ventilatieverliezen op. 
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Installatieconcept MS2: Mengventilatie met betonkernactivering 
Toevoerlucht wordt vanuit de gevel met 
hoge snelheid vlak onder en parallel aan het 
plafond ingeblazen. I 
Betonkernactivering voorziet, vanwege de 
traagheid van het systeem, in de 
basiskoelbehoefte. De koelcapaciteit wordt 
aangevuld door het koelen van 
toevoerlucht Er kan worden volstaan met 
' droge' koeling. Dit betekent dat er geen 
condensvorming optreedt in de 
gevelventilatie-unit en er geen behoefte is 
aan een condensafvoersysteem. De 
inblaastemperatuur ligt maximaal 7,5 K 
onder de ruimtetemperatuur. Hierdoor is de 
koelcapaciteit van de toevoerlucht beperkt Afbeelding 5. 7: installatieconcept MS2. vertrek in gebruik 

(13,5 - 27 W/m2 bij respectievelijk n = 2 en 
n = 4). Het is mogelijk de koeling per vertrek te regelen door middel van het aanpassen van de 
inblaastemperatuur en de hoeveelheid toegevoerde lucht. 
Wanneer het vertrek niet in gebruik is wordt het met de betonkernactivering zoveel mogelijk op temperatuur 
gehouden. Afhankelijk van de temperatuur van de geactiveerde bouwdelen kan er bij lage 
buitentemperaturen behoefte zijn aan extra verwarmingscapaciteit. Hierin wordt voorzien door het 
recirculeren van ruimtelucht door de gevelventilatie-unit 

Installatieconcept MC: Mengventilatie met recirculatieaansluiting 
Toevoerlucht wordt vanuit de gevel met 
hoge snelheid vlak onder en parallel aan het 
plafond ingeblazen. 
De gevelventilatie-unit verzorgt de 
conditionering van het vertrek en de 
warmte- en koudeafgifte vindt volledig 
plaats door middel van convectie. Het 
maximale ventilatievoud van een 
kantoorvertrek bedraagt 8. Bij een 
benodigde koelcapaciteit van 75 W/m2 

moet de inblaastemperatuur minimaal 11 
oe onder de ruimtetemperatuur van 
maximaal 26 oe liggen. De 
dauwpunttemperatuur van de toevoerlucht 
(28 oe en RV 50%) is 17 oe. Dit betekent . ver/rekingebruik 

dus dat er condensvorming zal optreden. 
Men spreekt in dit geval van 'natte' koeling. De condens leidt tot extra vervuiling van de warmtewisselaar en 
er moet worden voorzien in een condensafvoersysteem. 
Om te voorkomen dat de ingeblazen koude lucht naar benden valt in de comfortzone moet de inblaassnelheid 
worden verhoogd. Hierdoor neemt het coandaeffect toe en wordt de doorspoeling van de ruimte verbeterd. 
Wanneer een hoog debiet aan toevoerlucht niet gewenst is, bijvoorbeeld door grote ventilatieverliezen bij 
hoge buitenluchttemperaturen, wordt in plaats van toevoerlucht gedeeltelijk ruimtelucht door de 
gevelventilatie-unit gerecirculeerd. Deze secundaire luchtstroming wordt op gang gebracht door een 
ventilator of door de inducerende werking van de primaire luchtstroming. Het is mogelijk de koeling per 
vertrek te regelen door middel van het aanpassen van de inblaastemperatuur en/of de grootte van het 
luchtdebiet 
Er wordt alleen verwarmd wanneer het vertrek niet in gebruik is en er geen behoefte is aan ventilatie. Het 
vertrek wordt verwarmd door middel van het recirculeren van ruimtelucht door de gevelventilatie-unit 
Hierdoor treden er geen ventilatieverliezen op. 
Door de volledig convectieve warmte- en koudeafgifte moet er worden gewaakt voor hoge luchtsnelheden in 
de comfortzone van de ruimte. 
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Onderstaande tabel vormt een overzicht van de kenmerken van de verschillende installatieconcepten. 
' 

Tabel 5.1: Overzicht installatieconcepten 
Benaming VSl VS2 MSl 

Omschrijving 
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Ventilatiesysteem VERDRINGING MENGVENTILATIE 
Warmte- en koudeafgifte STRALING + CONVECTIE CONVECTIE 

5.3 SELECTIE INSTALLATIECONCEPT 
Uit de hierboven omschreven varianten moet het meest geschikte installatieconcept worden geselecteerd. 
Hiertoe worden de varianten beoordeeld op de criteria die hieronder beschreven zijn. Met behulp van de 
Kesselringmethode wordt vervolgens het meest geschikte installatieconcept geselecteerd. 

5.3.1 Criteria 
Hieronder worden de criteria beschreven waarop de varianten van het installatieconcept worden beoordeeld. 
Er wordt onderscheid gemaakt naar criteria met betrekking tot 'realisering' en criteria met betrekking tot 
'functioneren'. 

Criteria in de groep 'realiseren'; 

Investeringskosten 
De investeringskosten voor de klimaatinstallatie. De investeringskosten zijn sterk afhankelijk van de 
eind ornamenten. 

Koelcapaciteit 
Bij kantoorgebouwen met een hoog glaspercentage is de koelcapaciteit vaak maatgevend voor de 
klimaatinstallatie. Hoe groter de koelcapaciteit, hoe groter het toepassingsgebied van de klimaatinstallatie. 

Interieur en afwerking vertrek 
Het interieur en de afwerking van het vertrek moet zoveel mogelijk vrij te bepalen zijn zonder het 
functioneren van de klimaatinstallatie te verstoren. 

Energiegebruik 
Het energiegebruik van de klimaatinstallatie is afhankelijk van het toegepaste ventilatieprincipe en de 
toegepaste eindornamenten voor warmte- en koudeafgifte. 

Gevoeligheid ventilatiesysteem 
Het gaat hier om de gevoeligheid van het ventilatieprincipe voor verstoringen. De werking van het 
ventilatieprincipe kan worden verstoord door onder andere obstakels in de luchtstroom, warmtebronnen, een 
geopend raam of geopende deur. 

Criteria in de groep 'functioneren'; 

Thermisch comfort 
Het thermisch comfort is o.a. afhankelijk van luchtsnelheid, luchttemperatuur, verticale temperatuurgradiënt 
en de stralingsasymmetrie in de ruimte. De kwaliteit van het thermisch comfort wordt uitgedrukt in een 
klasse. 
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Luchtkwaliteit 
Een goede luchtkwaliteit in het gebouw is van groot belang voor het welzijn van de gebruiker en het 
commerciële succes van een gebouw. De luchtkwaliteit is onder andere afhankelijk van het gekozen 
ventilatiesysteem. 

Geluidniveau 
Het geluidniveau in een gebouw is belangrijk voor het gevoel van het welzijn voor de mens. Een te hoog 
geluidniveau of te sterke geluidsfluctuaties kunnen irriterend en storend werken, hetgeen leidt tot 
concentratieverlies en daardoor productieverlies. 

Regelsnelheid 
De regelsnelheid is afhankelijk van de 'traagheid' van het systeem voor warmte- en koudeafgifte. Hoe groter 
de thermisch actieve massa van het systeem hoe lager de regelsnelheid. 

Individuele regelbaarheid 
Bij een uniform binnenklimaat is 10% van de gebruikers ontevreden. Individuele regelbaarheid van de 
klimaatinstallatie levert een belangrijke bijdrage aan de comfortbeleving en daarmee de 
arbeidsproductiviteit. 

Comfortgebied 
Het kan zo zijn dat niet het totale netto vloeroppervlak comfortgebied is. Dit betekent dat een deel van het 
vloeroppervlak niet geschikt is voor het verblijf van personen. Als dit het geval is kan het beschikbare 
vloeroppervlak niet optimaal worden benut. 

Onderhoudskosten 
Kosten voor het preventieve onderhoud van de klimaatinstallatie. Voor het drukken van de 
onderhoudskosten is het belangrijk dat de klimaatinstallatie goed bereikbaar is. De onderhoudskosten zijn 
sterk afhankelijk van de eindomamenten. 

5.3.2 Beoordeling installatieconcepten 
De installatieconcepten worden beoordeeld op de bovengenoemde criteria. Bij de beoordeling van de 
geveltypologieën op de gehanteerde criteria is gewerkt met een waardering van 1 tot 4, waarbij 1 de laagste 
score is en 4 de hoogste score. Een grotere differentiatie suggereert een nauwkeurigheid die niet gehaald kan 
worden. Het gaat hier om de conceptuele verschillen tussen de installatieconcepten. 

5.3.2.1 Criteria in de groep 'realiseren'; 

Investeringskosten 
De investeringskosten zijn bepaald aan de hand van [4], [5] en de bevindingen gepresenteerd in Bijlage A. 
Bij de beoordeling is het relatief hoge investeringsniveau van de installatieconcepten ten opzichte van de 
conventionele klimaatinstallaties verdisconteerd. 

Tabel 5.2: Investeringskosten klimaatinstallatie 
Variant klimaatinstallatie VSI VS2 MSI MS2 MC 

Indicatie investeringskosten 485 335 485 335 335 (€/m2 n.v.o.) 

Beoordeling I 2 1 2 2 

Interieur en afwerking vertrek 
Het interieur en de afwerking van het vertrek moet zoveel mogelijk vrij te bepalen zijn. De toepassing van 
betonkernactivering kan hierbij een probleem vormen. 
De stralingsvlakken, het plafond en de vloer, moeten in het zicht blijven. Hierdoor is het onder andere niet 
mogelijk een verlaagd plafond te plaatsen. Verder worden er eisen gesteld aan de vloer- en 
plafondafwerking. De thermische weerstand van de vloer- en plafondafwerking mag niet te groot zijn. Om 
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bovengenoemde redenen kan ook het creëren van voldoende geluiddemping in het vertrek een probleem 
vormen. Als laatste moet er rekening mee worden gehouden dat het plaatsen van meubilair de warmte- en 
koudeoverdracht van de vloer beperkt. 

Energiegebruik 
Het energiegebruik van de klimaatinstallatie is afhankelijk van het toegepaste ventilatieprincipe en de 
toegepaste eindornamenten voor warmte- en koudeafgifte. Het volgende aspecten zijn aan de orde m.b.t. het 
energiegebruik van de klimaatinstallatie: 
1. Het energiegebruik is afhankelijk van het toegepaste ventilatieprincipe. Bij verdringingsventilatie wordt 

de toevoerlucht met lage snelheid ingeblazen. Bij mengventilatie wordt met hoge snelheid ingeblazen. Dit 
betekent dat heb benodigde ventilatorvermogen bij mengventilatie hoger ligt dan bij 
verdringingsventilatie. 

2. Het energiegebruik is afhankelijk van het temperatuurniveau van de eindornamenten voor additionele 
koeling van de ruimte. Naarmate een lager temperatuurniveau wordt gevraagd, daalt het 
opwekkingsrendement. De toevoertemperatuur ligt bij 'droge' convectieve koeling rond 18 ·c en bij 
'natte' convectieve koeling rond 12 ·c of lager. Bij koeling d.m.v. overwegend straling, met een 
koelplafond ofbetonkernactivering, ligt de toevoertemperatuur tussen 17 en 20 ·c. 

3. Het energiegebruik is afhankelijk van de manier van warmte- en koudeafgifte. Binnen de gestelde 
randvoorwaarden van het project is er voomarnelijk behoefte aan koeling. 
Bij installatieconcept VSI, VS2, MSl en MS2 vindt de koudeafgifte hoofdzakelijk plaats door middel 
van straling en vrije convectie met behulp van een koelplafond en betonkernactivering. De koudeafgifte 
zelf vraagt hier geen energie. 
Bij installatieconcept MC vindt de koudeafgifte plaats door middel van mechanisch opgewekte convectie. 
Het benodigde ventilatorvermogen is vele male groter dan het benodigde vermogen voor het rondpompen 
van koelwater bij een koelplafond en betonkernactivering. 

4. Het energiegebruik afhankelijk van de te handhaven luchttemperatuur van de ruimte. Wanneer gebruik 
wordt gemaakt van warmte- en koudeafgifte d.m.v. straling wordt tijdens koelbedrijf een hogere 
luchttemperatuur toegestaan en in de winter een lagere luchttemperatuur toegestaan. Hierdoor dalen te 
transmissieverliezen. 

5. Wanneer betonkernactivering wordt toegepast kan er vermogen worden gebufferd door 's nachts te laden 
of te ontladen. Dit vermogen kan overdag worden benut. Doordat het koelen of verwarmen van de massa 
over een langere periode wordt gespreid, kan het opwekkingsvermogen worden gereduceerd t.o.v. de 
capaciteit. 

Tabel 5.3: Eneq~;iegebruik klimaatinstallatie 
Variant klimaatinstallatie VSI VS2 MSI MS2 MC 

Aspect I + + - - -
Aspect 2 + + + + -
Aspect 3 + + + + -
Aspect4 + + + + -
Aspect 5 - + - + -

Beoordeling 3 4 3 3 2 

Gevoeligheid ventilatiesysteem 
Het gaat hier om de gevoeligheid van het ventilatiesysteem voor verstoringen. Er is hier een duidelijk 
onderscheid te maken tussen verdunningsventilatie en verdringingsventilatie. 
Bij installatieconcept MSI, MS2 en MC is een hoog inducerend ventilatiesysteem toegepast dat berust op het 
mengprincipe. De (verse) lucht wordt hoog in de ruimte ingeblazen. De luchtkwaliteit is bij benadering 
overal in de ruimte gelijk en de temperatuurgradiënten zijn klein. Warmtebronnen hebben weinig invloed op 
het luchtstromingspatroon. Verder kan ten alle tijden een raam of deur worden geopend. Doordat de lucht 
hoog in de ruimte langs het plafond wordt ingeblazen is de invloed van meubilering op het 
luchtstromingspatroon beperkt. 
Bij installatieconcept VS 1 en VS2 is een laag induceren de systeem toegepast dat berust op het 
verdringingsprincipe. De toevoerlucht wordt met lage snelheid laag in de ruimte ingeblazen en spreidt zich 
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als een koude luchtdeken over de vloer uit. Hierdoor heeft de meubilering een grote invloed op de 
verspreiding van de toevoerlucht over de ruimte. Verder hebben warmtebronnen een grote invloed op het 
luchtstromingspatroon. Het binnenkomen van directe zonnestraling moet worden beperkt, omdat hierdoor de 
goede werking van het systeem wordt verstoord. Verder kan de werking van het systeem worden verstoord 
door het openen van ramen en deuren. 

5.3.2.2 Criteria in de groep 'functioneren'; 

Thermisch comfort 
Het thermisch comfort is onder andere afhankelijk van de tochtbeoordeling, verticale temperatuurgradiënt en 
de stralingsasymmetrie in de ruimte. De kwaliteit van het thermisch comfort kan worden uitgedrukt in 
klassen. 

Tabel 5.4: Criteria met betrekking tot thermisch comfort per comfortklasse volgens ISO 7730 
Klasse Algemeen comfort ! Operatieve temperatuur (OC) Plaatselijke onbehaaglijkheid 
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A < 6 -0,2/0,2 21,0/23,0 23,5/25,5 < 15 < 3 < 2 < 5 < 14 
B < 10 -0,510,5 20,0/24,0 23,0/26,0 < 20 < 5 < 3 < 5 < 14 
c < 15 -0,7/0,7 19,0/25,0 22,0/27,0 < 25 < 10 < 4 < 10 < 18 

Tochtbeoordeling: De tochtbeoordeling wordt uitgedrukt in de OR-waarde (Draught Rating). De OR-waarde 
is het percentage ontevredenen naar aanleiding van de beoordeling van tocht. De toelaatbare luchtsnelheid is 
afhankelijk van de luchttemperatuur. De luchtsnelheid wordt hoofdzakelijk bepaald door de mate waarin en 
de wijze waarop lucht wordt toegevoerd aan een vertrek. 
Met verdringingsventilatie zijn de luchtsnelheden laag. De lucht wordt met lage snelheid ingeblazen en er 
wordt gestreefd naar een zo beperkt mogelijke menging van de toevoerlucht met de ruimtelucht Dit 
resulteert in lage luchtsnelheden. Bij installatieconcept VS I en VS2 vindt de warmte- en koudeafgifte 
grotendeels plaats met behulp van straling. Dit met het doel convectieve luchtstromingen, die het 
verdringingsprincipe verstoren, te beperken. 
Met verdunningsventilatie is een DR van <1 0% niet of nauwelijks realiseerbaar [23]. Om een uniforme 
luchtkwaliteit te creëren moeten grote hoeveelheden lucht worden gemengd. Dit resulteert in hoge 
luchtsnelheden. Bij installatieconcept MSI en MS2 vindt de warmte- en koudeafgifte grotendeels plaats met 
behulp van straling. Hierdoor zullen lagere luchtsnelheden optreden dan bij MC, waar de warmte- en 
koudeafgifte compleet met convectie plaatsvindt. 

Verticale temperatuurgradiënt Dit is het luchttemperatuurverschil tussen 0, I m en I, I m boven de vloer, de 
plaats van respectievelijk enkels en hoofd bij zittende activiteit. Zowel bij verwarming als bij koeling van 
een vertrek zullen zich ten gevolge van luchtdichtheidsverschillen temperatuurgradiënten instellen. 
Bij verdringingsventilatie wordt toevoerlucht met een lage temperatuur laag in de ruimte ingeblazen. 
Hierdoor ontstaat een temperatuurstratificatie in de ruimte. Onder in de ruimte bevindt zich koude lucht. 
Wanneer deze opwarmt stijgt deze op naar het plafond van de ruimte. Een temperatuurgradiënt van 2 K/m is 
gebruikelijk bij zittende activiteit. In bovenstaande tabel is te zien dat dit de bovengrens is van de hoogste 
comfortklasse. 
Met verdunningsventilatie heerst er een nagenoeg uniform verdeelde luchttemperatuur in de ruimte. De 
verticale temperatuurgradiënt is dus klein, wat bijdraagt aan een hoog thermisch comfort. 

Stralingsasymmetrie: Stralingsasymmetrie ontstaat ten gevolge van verschillen in oppervlaktetemperaturen 
van de wanden, vloer en plafond. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de asymmetrie ten opzichte van een 
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horizontaal en een verticaal vlak. De stralingstemperatuur in een bepaalde richting is de resultante van alle in 
die richting aanwezige constructie- en installatieoppervlakken. Dat betekent dat de gemeten of berekende 
waarde veel minder extreem is dan de maximale verschillen in de oppervlaktetemperatuur. 
Bij installatieconcept MC vindt de warmte- en koudeafgifte plaats door middel van convectie en bij 
installatieconcept VS2 en MS2 zullen zowel de vloer als het plafond en hogere of lagere 
oppervlaktetemperatuur hebben. Hierdoor ontstaat geen stralingsasymmetrie. 
Bij installatieconcept VS I en MS I kan stralingsasymmetrie optreden door de afwijkende 
oppervlaktetemperatuur van het plafond. De oppervlaktetemperatuur van een koelplafond wordt echter 
beperkt door het risico op condensvorming. Hierdoor is het risico van stralingsasymmetrie beperkt. 

Tabel 5.5: Beoordeling thermisch comfort 
Variant klimaatinstallatie VSI VS2 MSI MS2 MC 

Tochtbeoordeling + + 0 0 -
Verticale temperatuurgradiënt 0 0 + + + 
Stralingsasymmetrie + + + + + 

Beoordeling 3 3 3 3 2 

Luchtkwaliteit 
De kwaliteit van de lucht zoals die door de mens ervaren wordt, is afhankelijk van de chemische 
samenstelling van de lucht, de biologische agentia die erin voorkomen en de fysische aspecten. De 
luchtkwaliteit is afhankelijk van het gekozen ventilatiesysteem. Bij verdringingsventilatie kan een goede 
luchtkwaliteit worden gegarandeerd, omdat verontreinigde (warme) lucht wordt verdrongen door 
toevoerlucht Bij mengventiJatie worden de verontreinigingen in de lucht verdund met toevoerlucht 
Hierdoor is de luchtkwaliteit lager. In kamerkantoren vormt de luchtkwaliteit geen probleem. Dit is wel het 
geval bij vergaderzalen. 

Geluidproductie 
De gevelventilatie-unit produceert geluid. De voornaamste bron van geluid is de ventilator. Hoe groter het 
vermogen van de ventilator hoe hoger de geluidproductie. Verder kunnen luchtwervelingen geluid 
produceren. Vanwege de volledig convectieve koudeafgifte zal de geluidproductie van installatieconcept MC 
het hoogste zijn. 

Regelsnelheid 
De regelsnelheid is afhankelijk van de 'traagheid' van het systeem voor warmte- en koudeafgifte. Hoe groter 
de thermisch actieve massa van het systeem, des te lager de regelsnelheid. Om deze reden reageert 
betonkernactivering zeer traag en is de regelsnelheid laag. Om deze reden dekt de betonkernactivering bij 
VS2 en MS2 de basislast en wordt het binnenklimaat verder geregeld met geconditioneerde ventilatielucht. 
Vanwege de beperkte thermische massa kan een klimaatplafond snel reageren op een veranderende 
belasting. Volledig convectieve systemen reageren zeer snel en hiermee zijn dus hoge regelsnelheden 
haalbaar. 

Individuele regelbaarbeid 
Er wordt alleen verwarmd wanneer het vertrek niet in gebruik is. Het gaat hier dus om de individuele 
regelbaarbeid van de koeling. Een maatstaafhiervoor is het koelvermogen (W/m2 n.v.o.) dat individueel kan 
worden geregeld. 
Bij installatieconcept VS2 en MS2 kan de koelcapaciteit van de gevelventilatie-unit, ± 40 W/m2 n.v.o., 
individueel worden geregeld. De temperatuur van de geactiveerde bouwdelen wordt centraal geregeld. 
Bij de overige installatieconcepten is het mogelijk het volledige koelvermogen, ± 100 W/m2 n.v.o, 

· individueel te regelen. 

Comfortgebied 
Bij verdringingsventilatie met laag inblazen vanuit de gevel is het gebied in de buurt van het uitblaasrooster 
geen comfortgebied. Het is zaak de werkplek buiten de primaire zone van de toevoerroosters te houden. De 
primaire zone is het gebied, waar de luchtsnelheid hoger is dan 0,2 m/s. De omvang van dit gebied is 
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atbankelijk van de kwaliteit van het toevoerrooster en ligt bij speciale roosters in de orde van grootte van 0,8 
m. Bij een vertrekdiepte van 5,4 m betekent dit een afuame van het comfortgebied van ± 15%. Bij 
mengventilatie met hoog inblazen vanuit de gevel treedt geen afname van het comfortgebied op. 
Men kan zich bij een hoog transparante gevel met glas van vloer tot plafond afvragen of mensen direct achter 
de gevel verblijven (hoogtevrees). Het installatieconcept moet echter ook toe te pas zijn bij minder 
transparante gevels, waar dit wel een probleem kan vormen. 

Onderhoudskosten 
Kosten voor het preventieve onderhoud van de klimaatinstallatie. De onderhoudskosten zijn sterk atbankelijk 
van de eindornamenten. De onderhoudskosten zijn ontleend aan [4] en [5]. De hoge onderhoudskosten van 
installatieconcept MC zijn het gevolg van de condensvorming in de gevelventilatie-unit 

Tabel5.6: Onderhoudskosten klimaatinstallatie 
Variant klimaatinstallatie VS1 VS2 MS1 MS2 MC 

Onderhoudskosten 9,5 9,0 9,5 9,0 14 
(€/m2

• a) 

Beoordeling 2 2 2 2 1 
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5.3.3 Keuzetabel Kesselringmethode 
Er worden geen weegfactoren toegepast. Gezien het grote aantal criteria is de invloed van weegfactoren 
beperkt. 

Tabel 5. 7: Keuzetabel installatieconcepten 
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Ventilatiesysteem VERDRINGING MENG VENTILATIE 
Warmte- en koudeafgifte STRALING + CONVECTIE CONVECTIE 

InstaUatieconcept VSl VS2 MSl MS2 MC 

Realiseren 
Investeringskosten I 2 I 2 2 
Interieur en afwerkinR vertrek 3 2 3 2 3 
Energiegebruik 3 4 3 3 2 
Gevoeligheid ventilatieprincipe I I 3 3 3 

TOTAAL 8 9 IO IO IO 

Percentage (max. 16) 50% 56% 63% 63% 63% 

Functioneren 
Thermisch comfort 3 3 3 3 2 
Luchtkwaliteit 4 4 3 3 3 
Geluidproductie 3 3 3 3 2 
Regelsnelheid 3 2 3 2 3 
Individuele regelbaarheid 4 3 4 3 4 
C omfortRebied I I 3 3 3 
Onderhoudskosten 2 2 2 2 I 

TOTAAL 20 I8 2I I9 I8 

Percentage (max. 28) 71% 64% 75% 68% 64% 

TOTAALWAARDERING 61% 60% 69% 65% 63% 
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Figuur 5. 9: Kesselringdiagram installatieconcepten 

5.4 CONCLUSIE 
De beeldpunten van alle varianten liggen binnen of op de lijnen van het keuzegebied. Dit betekend dat alle 
installatieconcepten reële opties zijn en als uitgangspunt kunnen dienen voor de verdere uitwerking van het 
totaalconcept. De beeldpunten liggen in een zwerm bij elkaar. Dit valt de verklaren gezien het feit dat de 
verschillende installatieconcepten allen verdere uitwerkingen zijn van dezelfde installatietypologie. 
Onderlinge verschillen zijn te herleiden naar het toegepaste ventilatiesysteem en de toegepaste 
eindornamenten voor warmte- en koudeafgifte. 
Installatieconcept MS 1 heeft de hoogste totaalwaardering en scoort met een totaalwaardering van 69% 
significant beter dan installatieconcepten VS1, VS2 en MC. Installatieconcept MS1 scoort echter niet 
significant beter dan installatieconcept MS2 met een totaalwaardering van 65%. Hieruit valt echter wel af te 
leiden dat voorkeur uitgaat naar een installatieconcept met mengventilatie gecombineerd met een 
eindomament voor koudeafgifte met een hoog stralingsaandeel. 
Mengventilatie blijkt favoriet ten opzichte van verdringingsventilatie binnen de gestelde randvoorwaarden 
van dit onderzoek. Dit door de hoge bedrijfszekerheid van het ventilatieprincipe en het feit dat de 
werkplaatsen tot dicht aan de gevel kunnen worden geplaatst. 
Een eindomament met een hoog stralingsaandeel krijgt de voorkeur gezien de betere prestaties met 
betrekking tot gebruikerscomfort, energiegebruik en onderhoudskosten. 
Om meer diepgang te kunnen bereiken en door de grote overeenkomst tussen installatieconcept MS 1 en MS2 
wordt alleen installatieconcept MS I verder uitgewerkt. De installatieconcepten functioneren grotendeels 
hetzelfde en de uitwerking van de gevelventilatie-unit is grotendeels gelijk. Door installatieconcept ~uit 
te werken wordt grotendeels ook de uitwerking van installatieconcept MS2 verkregen. 
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6 KLIMAATGEVEL 

Uit hoofdstuk 4 is naar voren gekomen dat de Unitized Climate-Control Façade zal worden ontworpen als 
een klimaatgeveL In dit hoofdstuk worden de opbouw en de prestaties van deze klimaatgevel nader 
toegelicht. 

6.1 ALGEMEEN 
In relatie tot transparante façadesystemen is zonnestraling de meest belangrijke klimaatfactor. Een 
transparante constructie laat een deel van de opvallende zonnestraling (Ozon) door, als gevolg waarvan het 
achterliggende vertrek wordt verwarmd. De interactie tussen glas en zonnestraling is in figuur 6.1 
schematisch weergegeven. De opvallende kortgolvige ·straling wordt deels getransmitteerd, deels 
gereflecteerd en deels geabsorbeerd. Uit de wet van behoud van energie volgt: (Te+ Re + Ae) = 1, waarin: 

Te: energetische transmissie: het quotiënt van de hoeveelheid direct doorgelaten zonnestraling (T) en de 
totale hoeveelheid opvallende zonnestraling (Ozon); 

Re: energetische reflectie: het quotiënt van de hoeveelheid gereflecteerde zonnestraling (R) en de totale 
hoeveelheid opvallende zonnestraling (Ozon); 

Ac: energetische absorptie: het quotiënt van de hoeveelheid geabsorbeerde zonnestraling (A) en de totale 
hoeveelheid opvallende zonnestraling (Ozon). 

De geabsorbeerde stralingsenergie wordt door middel 
van straling en convectie zowel naar binnen als naar 
buiten afgegeven. Het deel van de zonne-energie dat op 
deze wijze het vertrek binnentreedt wordt de additionele 
(of secundaire) warmtestroom genoemd, aangeduid met 
het symbool q;. Het gedeelte van q; dat door convectie 
aan de vertreklucht wordt overgedragen, beïnvloedt de 
ruimtetemperatuur sterker dan het stralingsdeel. Het 
convectieve deel heeft een direct waarneembare 
verhoging van de temperatuur tot gevolg. De totale 
hoeveelheid binnentredende zonnestraling wordt 
uitgedrukt in de absolute zontoetredingsfactor of ZTA
waarde [-]welke gelijk is aan de som van Te en q;. 

buiten 

"' ..... I I\ 

ZONUCHT 

reflectie (R) 

binnen 
T+R+A = 1 

straling t
oonveetie 

} 
langgolvige 
straling 

absorptie (A) 

transmissie (T) 
kortgolvige straling 

Figuur 6.1: Interactie tussen glas en de opvallende =onnestraling 

De klimaatgevel is opgebouwd uit een thermisch isolerend buitenblad en een ongeïsoleerd binnenblad met 
daartussen een mechanisch geventileerde luchtspouw. Het binnenblad bestaat uit enkel glas en vormt de 
scheiding tussen binnenruimte en luchtspouw. In de luchtspouw bevindt zich een zonwering. Door de 
luchtspouw tussen het binnen- en buitenblad te ventileren met lucht uit het achterliggende vertrek, ontstaat in 
combinatie met de zonwerende voorziening een klimatologische buffer. 
Tijdens zonnige perioden wordt de geabsorbeerde zonnestraling ter plaatse van de zonwering grotendeels 
afgegeven aan de spouwlucht en afgevoerd middels de spouwventilatie. Op deze manier wordt voorkomen 
dat de spouwtemperatuur te hoog oploopt en wordt de warmteafgifte naar het achterliggende vertrek 
gereduceerd. Dit is gewenst gezien het beoogde hoge glaspercentage en de relatief hoge interne warmtelast 
van de kantoorfunctie. 
Tijdens de koude perioden daalt de temperatuur van de spouwlucht dankzij de mechanische ventilatie slechts 
beperkt ten opzichte van de binnenluchttemperatuur. Directe transmissieverliezen worden hierdoor beperkt. 
Door de hoge spouwluchttemperatuur is de oppervlaktetemperatuur van het binnenblad nagenoeg gelijk aan 
de temperatuur in het vertrek. Dit draagt bij aan een verhoging van het thermische comfort waardoor 
werkplekken tot vlak aan de gevel kunnen worden geplaatst. Door de hoge oppervlaktetemperatuur van het 
binnenblad is er, ondanks de gewenste hoge glasvlakken van vloer tot plafond, geen sprake van koudeval 
langs de gevel. Hierdoor is een verwarmingslichaam in de gevelzone niet noodzakelijk. Dit draagt bij aan 
een strak gevelbeeld en zorgt voor een toename van de indelingsvrijheid van het achterliggende vertrek. 
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6.2 SPOUWPARAMETERS 
Een goede doorstroming en werking stellen eisen aan de afmetingen van verschillende onderdelen in relatie 
tot het luchtdebiet dat per strekkende meter gevel wordt afgezogen. 

Luchtdebiet 
Het luchtdebiet van de klimaatgevel wordt bepaald door de hoeveel lucht die door de klimaatinstallatie via 
de luchtspouw aan de ruimte wordt onttrokken. Het luchtdebiet van de klimaatgevel wordt uitgedrukt in 
m3/(h.m). Het luchtdebiet van de klimaatgevel bedraagt bij een minimaal ventilatievoud van n=2, een 
vertrekdiepte van 5,4 men een vertrekhoogte van 2,7 m: 2 x 5,4 x 2,7 = 29,16 m3/(h.m). Bij een maximaal 
ventilatievoud van n=4 bedraagt het luchtdebiet 58,32 m3 /(h.m). 

Luchtaanvoeropening 
De hoogte van de luchttoevoerspleet aan de onderzijde van de klimaatgevel wordt bepaald aan de hand van 
het minimale luchtdebiet van de klimaatgevel, bij een ventilatievoud 2. De luchtsnelheid in de 
luchttoevoerspleet ~ I ,5 mis [I 0]. De hoogte van de luchttoevoerspleet komt hiermee op ± 5 mm. 

Luchtafvoeropening 
De grootte van de luchtafvoeropening aan de bovenzijde van de klimaatgevel wordt bepaald aan de hand van 
het minimale luchtdebiet van de klimaatgevel, bij een ventilatievoud 2, en wordt uitgedrukt in mm2/m. De 
luchtsnelheid in de luchtafvoeropening ~ 5 mis [10]. De grootte van de luchtopening komt hiermee op± 
1600 mm2/m. 

Spouwbreedte 
De spouwdiepte wordt bepaald aan de hand van het minimale luchtdebiet van de klimaatgevel, bij een 
ventilatievoud 2. De luchtsnelheid in de spouw ~ 0, I mis [10]. De spouwdiepte komt hiermee op ± 80 mm. 

6.3 ZONTOETREDINGSFACTOR KLIMAATGEVEL 
De ZTA-waarde van een transparant gevelvlak is de verhouding tussen de doorgelaten zonnestraling en de 
opvallende zonnestraling. De ZTA-waarde van de klimaatgevel wordt o.a. bepaald door de toegepaste 
beglazing, de toegepaste zonwering en het luchtdebiet van de klimaatgeveL In deze paragraaf wordt met 
behulp van een vereenvoudigd model inzicht verkregen in de invloed van deze variabelen op de ZT A-waarde 
van de klimaatgeveL Met behu lp van het 
verkregen inzicht wordt de samenstelling van de 
klimaatgevel bepaald en wordt een inschatting 
gemaakt van de ZTA-waarde van de 
klimaatgeveL 

6.3.1 Model 
Onderstaand figuur is een schematische 
weergave van de werking van de klimaatgeveL 
Het betreft hier een vereenvoudiging van de 
werkelijkheid. De opvallende zonnestraling 
(Qzon) wordt door de klimaatgevel deels direct 
doorgelaten (T zon,direct). Het overige deel wordt 
door de buitenbeglazing en de zonwering 
gereflecteerd en geabsorbeerd, respectievelijk R~o 
Rz en At. Az. In werkelijkheid gebeurt dit ook ter 
plaatse van de binnenbeglazing. De hoeveelheid 
zonnestraling die de binnenbeglazing bij gesloten 
zonwering bereikt is zo beperkt dat de reflectie 
en absorptie van de binnenbeglazing de ZT A
waarde van de gevel slechts beperkt beïnvloeden. 
Om deze reden worden deze verwaarloosd. 
De door de buitenbeglazing en zonwering 
geabsorbeerde straling wordt omgezet in warmte. 

H6 Klimaatgevel 

T zon.dftà 

Figuur 6.2: Model klimaatgevel in =omersituatie 
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Deze warmte wordt vervolgens middels straling en convectie afgegeven aan de omgeving, respectievelijk qi 1 

en qi_7 , waardoor de spouwlucht opwarmt [1 0]. De opgewarmde spouwlucht wordt middels geforceerde 
ventilatie aan de spouw onttrokken <I>arz· 
Het deel van de warmte dat uiteindelijk indirect in het binnenklimaat terechtkomt, is aangegeven met de term 
<l>sp.i· Deze warmtestroom is het gevolg van een temperatuurverschil tussen de binnentemperatuur en de 
gemiddelde spouwtemperatuur. 
De ZTA-waarde van de transparante delen van de klimaatgevel bestaat hiermee uit de som van Tzon.direct en 
<l>sp.i. 
Om <l>sp.i te bepalen moet de gemiddelde spouwtemperatuur bekend zijn . Deze kan worden berekend met 
behulp van de afzuigtemperatuur. De afzuigtemperatuur wordt berekend met behulp van de energiebalans die 
zich instelt in de klimaatgeveL Deze is: 

qi,l = Ozon (ZT Aglas - te) 

Az =Ozon . te. ( 1-Pzonnwering) . ( 1-randopeningen) 

<I>afz = (1/h). p. Cp. (eafz- ei). Yafz 

Pzonnwering: 

u bi: 

esp.gem: 
ei: 
earz: 
p: 
Cp: 
Yarz: 

opvallende zonnestraling 
netto verdiepingshoogte 
directe energietransmissie buitenbeglazing 
reflectie zonwering 
warmtedoorgangscoëfficiënt van de binnenruit 
gemiddelde spouwtemperatuur 
binnentemperatuur (26 °C) 
afzuigtemperatuur 
soortelijke massa van lucht ( 1,2 kg/m3

) 

soortelijke warmte van lucht (cp = 1000 J/kg K) 
luchtdebiet per strekkende meter gevel 

[-] 

[W /m2 gevel] 

[W/m2 gevel] 

[W/m2 gevel] 

[W /m2 gevel] 

[W/m2 gevel] 
[m] 
[-] 
[-] 
[W/(m2.K)] 
[OC] 
[OC] 
[OC] 
[kg/m3

] 

[J/kg.K] 
[m3/s.m- 1

] 

Wanneer de warmteweerstand van de binnenruit wordt verwaarloosd wordt het warmtedoorgangscoëfficiënt 
van de binnenruit als volgt berekend: 

hi = 8 W/(m2.K) 
hsp = (5,8 + 4v) W/(m2.K) 
v =luchtsnelheid in de spouw [m/s] 

De gemiddelde spouwtemperatuur wordt als volgt berekend : 

esp.gem = O,S(ei + earz) 

6.3.2 Berekening zontoetredingsfactor 
De ZT A-waarde van de transparante delen van de klimaatgevel bestaat uit de som van Tzon.direct en <l>sp,i· 
Om <l>sp.i te bepalen moet, zoals eerder gezegd, de gemiddelde spouwtemperatuur bekend zijn. Deze kan 
worden berekend met behulp van de afzuigtemperatuur. De afzuigtemperatuur wordt in eerste instantie 
berekend met de volgende uitgangspunten: 
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Beglazing: Standaard HR++ beglazing (Scheuten !solide~ Superplus I, I G SSN I, I). 
- ZT A-waarde: 0,61 
-Te: 0,54 
-U-waarde: 1,1 W/(m2.K) 
- L TA-waarde 0,80 
- Buitenlichtreflectie: 0, 12 
Zonwering: Zilverkleurige horizontale lamellenzonwering met een reflectie van 0,4 en 5% randopeningen . 
Luchtdebiet: Het achterliggende vertrek wordt geventileerd met een ventilatiedebiet van 2. Het luchtdebiet 
per strekkende meter gevel komt hiermee op 8, I . I o-' m3/s.m- 1

• 

Opvallende zonnestraling: 680 W/m2 gevel 

Invullen van bovenstaande formules geeft de volgende waarden: 
- <I>arz = 74,0 oe 
- 8 sp.gem = 5 0 oe 
- <l>sp.i = 83 ,8 W/m2 

- Tzon.direct = 18,4 W/m
2 

De ZTA-waarde van de transparante delen van de klimaatgevel is (84 + 18,4)/680 = 0, 15 . Een ZTA-waarde 
van 0,15 is zeer acceptabel. De afzuigtemperatuur is echter onacceptabel hoog. Dit leidt tot een 
oppervlaktetemperatuur aan de bovenzijde van de gevel van nabij 50 oe en een gemiddelde 
oppervlaktetemperatuur nabij 38 oe. De afzuigtemperatuur moet dus worden verlaagd. 

Om de afzuigtemperatuur te verlagen kan o.a. het luchtdebiet van de klimaatgevel worden verhoogd . Door 
het verhoogde luchtdebiet wordt de door de zonwering geabsorbeerde warmte sneller afgevoerd . Voor de 
ventilatie van het achterliggende vertrek wordt een maximum aangehouden van n=4. Het luchtdebiet per 
strekkende meter gevel komt hiermee op 0,0162 . m3/s.m- 1

• Een verhoging van het ventilatievoud van de 
ruimte is tevens wenselijk voor het verhogen van de koelcapaciteit van de klimaatinstallatie. Bij een hoge 
externe warmtelast kan op deze manier door het verhogen van het luchtdebiet de ZT A-waarde van de gevel 
worden gereduceerd en gelijktijdig de koelcapaciteit van de klimaatinstallatie worden verhoogd . 
Invullen van bovenstaande fonnules geeft de volgende waarden: 
- <I>afz = 54,8 oe 
- e sp.gem = 40 4 oe 
- <l>sp.i = 50:2 W/m2 

) 

- Tzon.direct = 18,4 Wim-
De ZT A-waarde van de transparante delen van de klimaatgevel bedraagt 0, I 0. De gemiddelde 
binnenoppervlaktetemperatuur zal zich nabij 34 oe bevinden. 
Nadeel van het verhogen van het luchtdebiet is dat er bij hoge buitentemperaturen meer warme buitenlucht 
naar binnen wordt gehaald. 

Om de ZT A-waarde van de gevel verder te verlagen wordt er zonwerende buitenbeglazing toegepast. Zo 
wordt er ook bij een laag luchtdebiet enigszins acceptabele spouwtemperaturen verkregen . Door het 
toepassen van zonwerende buitenbeglazing wordt de opvallende zonnestraling grotendeels geweerd voordat 
deze de zonwering bereikt. Verder worden zo de zonwerende eigenschappen van de gevel vergroot bij 
opgehaalde zonwering, waardoor het functioneren van de gevel minder gevoelig is voor 
gebruikersinterventie. Nadeel van het toepassen van zonwerende beglazing is de verlaging van de L TA
waarde van het glaspakket 

Er wordt een zonwerende beglazing toegepast met een neutrale kleurindruk, een lage buitenlichtreflectie en 
een relatief hoge L TA-waarde om de daglichttoetreding zo min mogelijk te belemmeren. De eigenschappen 
van de zonwerende beglazing zijn (Scheuten lsolide(iil Briliant 68/34): 
- ZT A-waarde: 0,3 7 
-Te: 0,34 
- U-waarde: I , I W /(m2 .K) 
- L TA-waarde 0,68 
- Buitenlichtreflectie: 0, I 0 
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Bij tweevoudige ventilatie geeft invullen van bovenstaande formules de volgende waarden: 
- <Darz = 54,4 oe 
- Ssp,gem = 40,2 oe 

2 - <Dspi = 59,6 Wim 
' 2 

- Tzon,direct = 11,6 W/m 
De ZTA-waarde van de transparante delen van de klimaatgevel bedraagt 0,09. De gemiddelde 
binnenoppervlaktetemperatuur zal zich nabij 34 oe bevinden. 

Bij viervoudige ventilatie geeft invullen van bovenstaande formules de volgende waarden: 
- <Dafz = 42,8 oe 
- asp,gem = 34,4 oe 2 

- <Dspi = 30,4 W/m 
' 2 

- T zon,direct = 11 ,6 W /m 
De ZT A-waarde van de transparante delen van de klimaatgevel bedraagt 0,062. De gemiddelde 
binnenoppervlaktetemperatuur zal zich nabij 31 oe bevinden. 

6.4 WINTERSITUATIE 

6.4.1. Model 
Onderstaand figuur is een schematische 
weergave van de werking van de klimaatgeveL 
Tijdens de koude perioden heeft de spouwlucht 
een lager temperatuur dan de binnenlucht als 
gevolg van transmissieverliezen via de 
buitenbeglazing (<Dsp,e). De daling van de 
spouwluchttemperatuur wordt weergegeven met 
<Datz. Directe transmissieverliezen via de 
binnenbeglazing naar de spouwlucht (<Di,sp) zijn 
beperkt door de hoge temperatuur van de 
spouwlucht in vergelijking tot de buitenlucht. 
Om <Dsp,e en <Di,sp te bepalen moet de gemiddelde 
spouwtemperatuur bekend zijn. Deze kan worden 
berekend met behulp van de afzuigtemperatuur. 
De afzuigtemperatuur wordt berekend met 
behulp van de energiebalans die zich instelt in de 
klimaatgeveL Deze is: 

~i,sp + ~afz = ~sp,e Figuur 6.3: Model klimaatgevel in wintersituatie 

<Datz = (1/h}. P . Cp • (Si- 8af.z} ·V afz 

8sp,gem: 
ei: 
Se: 
8atz: 

netto verdiepingshoogte 
warmtedoorgangscoëfficiënt van de binnenruit 
wanntedoorgangscoëfficiënt van de buitengevel 
inclusief profielen ( 1,4 W/(m2 .K) 
gemiddelde spouwtemperatuur 
binnentemperatuur (20 °C) 
buitentemperatuur ( -1 0 °C) 
afzuigtemperatuur 
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[OC] 
[OC] 
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soortelijke massa van lucht ( I ,2 kglm' ) 
soortelijke warmte van lucht (cp = 1000 J/kg K) 
luchtdebiet per strekkende meter gevel 

6.4.2 Direct transmissieverlies 

[kg/m3
] 

[J/kg.K] 
[m3/s.m- 1

] 

Het directe transmissieverlies door de binnenbeglazing van de klimaatgevel (<1\sp) wordt uitgedrukt in de 
equivalente U-waarde (Ueq). 

Bij tweevoudige ventilatie geeft invullen van bovenstaande fonnules de volgende waarden: 
- eafz = 13 ,0 oe 
- 8sp.gem = 16,5 oe 
- <1\sp = 12,2 W /m2 

- Ueq = 0,41 W/(m2.K) 

Bij viervoudige ventilatie geeft invullen van bovenstaande fonnules de volgende waarden: 
- e afz = 15,6 oe 
- esp.gem = 17,8 oe 
- <1\sp = 8,0 W/m2 

- Ueq = 0,27 W/(m2.K) 

In beide gevallen zal de gemiddelde binnenoppervlaktetemperatuur zich nabij 18 oe bevinden. 
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7 UITWERKING INSTALLATIECONCEPT 

In dit hoofdstuk wordt het in hoofdstuk 6 geselecteerde installatieconcept verder uitgewerkt. Als eerste 
worden de eisen geïnventariseerd waaraan het binnenklimaat moet voldoen bij het gewenste comfortniveau. 
Vervolgens wordt de benodigde capaciteit van de klimaatinstallatie berekend om aan deze eisen te voldoen. 
Aan de hand hiervan wordt de klimaatinstallatie verder uitgewerkt. 

7.1 GEBRUIKERSCOMFORT 

Tabel 7.1: Criteria met betrekking tot thermisch 

Het gebruikerscomfort wordt bepaald door een 
groot aantal parameters. Er wordt onderscheid 
gemaakt naar thermisch comfort, 
binnenluchtkwaliteit, visueel comfort, hygrisch 

comfort per comfortklasse volgens ISO 7730 

_ comfort en akoestisch comfort. Er worden drie 
comfortklassen onderscheiden: 
• Klasse A (hoge kwaliteit/zeer goed) 
• Klasse B (gemiddelde kwaliteit/goed) 
• KlasseC (aanvaardbare kwaliteit/redelijk) 
In de kantorenmarkt worden comfortklasse A en B 
gehanteerd. Comfortklasse C is niet marktconform 
en leidt tot een te laag gebruikerscomfort. 
Voor de verdere uitwerking van het 
installatieconcept wordt klasse B als uitgangspunt 
genomen. Op deze manier wordt aan de gangbare 
eisen die worden gesteld aan het 
gebruikerscomfort in kantoorgebouwen voldaan. 

7.1.1 Thermisch comfort 

Klasse 

A 
B 
c 

Algemeen comfort 

~ ~ ~ 

~ 
:::.. 
~ c... 

<6 -0,2/0,2 
< 10 -0,5/0,5 
< 15 -0,7/0,7 

Operatieve temperatuur eq 

~ ~ 
~ ~ 

E E 
t"' t"' 
........ - -.;' 

I I 

~-§ t-§ 
:I::C !i::"'' 
~~ ~~ 

21,0/23,0 23,5/25,5 
20,0/24,0 23,0/26,0 
19,0/25,0 22,0/27,0 

De beoordeling van thermisch comfort is gebaseerd op ISO EN 7730:2005 'Analytica) determination and 
interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort'. 
De drie comfortklassen worden vastgelegd op basis van het maximaal aantal ontevredenen over globaal 
(PPD) en lokaal (PD) thermisch comfort, zie tabel 7.1. Aan alle criteria moet gelijktijdig worden voldaan. 

7.1.2 Hygrisch comfort 
Met betrekking tot het hygrisch comfort zijn de volgende eisen opgesteld voor de verschillende 
comfortklassen. Bij normale ventilatievouden en interne vochtproductie is in het Nederlandse klimaat alleen 
bevochtiging en ontvochtiging vereist voor comfortklasse A [11]. 

Tabel 7.2: Eisen relatieve vochtigheid per comfortklasse Bron: [IJ} 

Comfortklasse A B c 
Ontwerpwaarde voor de relatieve vochtigheid bij ontvochtiging (%) 50 60 70 
Ontwerpwaarde voor de relatieve vochtigheid bij bevochtiging(%) 40 30 20 
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7.2 WARMTELAST EN KOELLAST KLIMAATINSTALLATIE 
Aan de hand van de gestelde grenswaarden waarbinnen het binnenklimaat zich moet begeven, wordt de 
capaciteit van de klimaatinstallatie als volgt bepaald: 

7.2.1 Warmtelastberekening 
Ubu: U-waarde thermisch isolerende buitenbeglazing: I, I W/(m2

• K) 
Ubu,g: U-waarde buitengevel: I ,4 W/(m2

• K) 
ei: binnentemperatuur 20 oe 
ee: buitentemperatuur -I 0 oe 
H: vertrekhoogte 2, 7 m 
D: vertrekdiepte 5,4 m 

u bi: 
esp,gem: 
8arz: 

U-waarde binnenbeglazing: 
gemiddelde spouwtemperatuur 
afzuigtemperatuur klimaatgevel 

Transmissieverlies 

Situatie I -Uitgeschakelde spouwventilatie 

[W/(m2
• K)] 

[OC] 
[OC] 

De ruimte wordt niet geventileerd en de luchtspouw van de klimaatgevel wordt niet afgezogen. De 
luchtspouw staat via de afzuigopening onder aan de gevel in open verbinding met de binnenruimte. Om deze 
reden wordt met de U-waarde van de buitengevel gerekend. In de praktijk zal de binnengevel de U-waarde 
van de klimaatgevel enigszins verlagen. 

transmissieverlies van vertrek naar buiten 

<1\ = 0,5. 1,4. 30 = 21,0 W/m2 v.o. 

Situatie 2 - Ingeschakelde spouwventilatie 
Cl>sp = H/D . Ubi . (Si - 8sp,gem) 

warmteverlies van het vertrek naar de spouw 

Tweevoudige ventilatie 
esp,gem = 16,5 oe 
ubi = 3,5 

Cl>sp = 0,5 . 3,5 . (20- 16,5) = 6, I W/m2 v.o. 

Viervoudige ventilatie 
8sp,gem = I 7,8 oe 
ubi = 3,6 

Cl>sp = 0,5 . 3,6. (20- 17,8) = 4,0 W/m2 v.o. 

Warmtelast voorverwarmen verse lucht 

[W/m2 v.o.] 

[W/m2 v.o.] 

[W/m2 v.o.] 

[W/m2 v.o.] 

ci>Iucht = p ° Cp 0 
( (ei - 8arJ + ( eafz - Se) 0 (I - 1ltemperatuur)) 0 V vers 

wanntelast voorverwarmen verse lucht 
soortelijke massa van lucht (1,2 kg/m3

) 

soortelijke warmte van lucht ( Cp = l 000 J/kg . K) 
verse luchttoevoer 

lltemperatuur: temperatuur rendement warmteterugwinsysteem 
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[W/m2 v.o.] 

[W/m2 v.o.] 
[kg/m3

] 

[J/kg.K] 
[m3/s.m2

] 

[-] 
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Situatie I -Uitgeschakelde spouwventilatie 
<!>lucht = 0 

Situatie 2 - Ingeschakelde spouwventilatie 

Tweevoudige ventilatie 
8arz = 13,0 oe 

<!>lucht= 1,2. 1000. ((20- 13,0) + (13,0-- 10). (I- 0,7)). 1,5.10-:1 = 25,0 W/m2 
V.O. 

Vien,oudige ventilatie 
8afz = 15,6 oe 

<!>lucht= I ,2 . 1000 . ((20- 15,6) + (15,6-- I 0) . ( I - 0, 7)) . 3,0.10-3 = 43,5 W /m2 
V.O. 

Warmtelast totaal 

Situatie I -Uitgeschakelde spouwventilatie 

Transmissieverlies: 
Voorverwarmen verse lucht: 

21,0 
0 + 

2 21,0 Wim v.o. 

Situatie 2- Ingeschakelde spouwventilatie 

Tweevoudige ventilatie 
Transmissieverlies: 
Voorverwarmen verse lucht: 

Viervoudige ventilatie 
Transmissieverlies: 
Voorverwarmen verse lucht: 

6, I 
25,0 + 
31,1 W/m2 v.o. 

4,0 
43,5 + 
47,5 W/m2 v.o. 

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat er geen behoefte is aan verwarming in het vertrek wanneer het 
vertrek in gebruik is. De transmissieverliezen zijn namelijk lager dan de interne warmtelast ten gevolgen van 
alleen de verlichting (±I 0 W /m2 v.o.). Het kan wel nodig zijn de verse lucht voor te verwarmen alvorens 
deze wordt ingeblazen. 

7 .2.2 Koellastberekening 
Uglas: U-waarde thermisch isolerende buitenbeglazing: 
Ubu.g: U-waarde buitengevel: 
ei: binnentemperatuur 
8e: buitentemperatuur 
H: vertrekhoogte 
0: vertrekdiepte 

u bi: 

esp,gem: 

8arz: 

U-waarde binnengevel: 
gemiddelde spouwtemperatuur 
afzuigtemperatuur klimaatgevel 
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1,1 W/(m2
. K) 

1,4 W/(m2
• K) 

26°e 
28°e 
2,7m 
5,4m 

[W/(m2
. K)] 

[OC] 
[OC] 
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Externe warmtelast 

raampercentage . q = 0,5 ·ZTA · ·r ·opvallendestralmg 
m 100 

waarin: 
qext: 
ZTA: 
Raam percentage: 
r: 
opvallende straling: 

externe warmtelast 
zontoetredingsfactor 
raampercentage betrokken op de binnengevel 
reductiefactor 
opvallende zonnestraling 

[Wim2 v.o.] 

[-] 
[%] 
[-] 
[W/m2

] 

Een gedeelte van de binnenvallende zonnestraling wordt geaccumuleerd door de omringende vlakken van het 
vertrek en leidt niet direct tot een verhoging van de vertrektemperatuur. Deze accumulerende werking is 
afhankelijk van de specifiek werkzame massa (SWM) van het vertrek. De geaccumuleerde warmte komt 
vertraagd vrij. Er kan afhankelijk van de zwaarteklasse een reductiefactor rinrekening worden gebracht. 

Tabel 7.3: Zwaarteklassen met bijbehorende reductiefactoren Bron: [2-1] 

SWM [kg!m"'] Klasse volgens ISSOISBR-300 Reductiefactor 
0 1,0 

49 Laag 0,75 
Plafond thermisch gesloten I 
lichte scheidingswanden 

59 Middel 0,70 
Plafond thermisch open I 
lichte scheidingswanden 

73 Hoog 0,64 
Plafond thermisch gesloten I 
zware scheidingswanden 

100 0,5 

Er wordt zekerheidshalve uitgegaan van een thermisch gesloten plafond. Een klimaatplafond kan echter ook 
thermisch open worden uitgevoerd. Ten behoeve van de flexibiliteit van de vloerindeling worden lichte 
scheidingswanden toegepast. De zwaarteklasse van het vertrek is daarom laag. De specifiek werkzame massa 
bedraagt± 49 kg/m2 en er wordt een reductiefactor van 0,75 toegepast. 

Tabel 7.4: Opvallende zonnestraling 
Gevelorientatie Opvallende straling [Wimz gevel] Tijdstip 

0 645 Juni 8 t.e.m. I 0 h 
z 680 Sept. 12 t.e.m. 14 h 
w 650 Juni 16 t.e.m. 18 h 
N 145 Juni 6 t.e.m. 8 h 

Voor het berekenen van de externe warmtelast wordt er uitgegaan van de meest ongunstige geveloriëntatie. 
Dit is een gevel op het westen. 

Tweevoudige ventilatie 
ZTA-waarde klimaatgevel: 0,090 

qext = 0,5. 0,090. (90/100). 0,75. 680 = 20,7 W/m2 
V.O. 

Viervoudige ventilatie 
ZTA-waarde klimaatgevel: 0,062 

qext = 0,5. 0,062. (901100). 0,75. 680 = 14,2 W/m2 v.o. 
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Interne warmtelast 
De interne warmtelast bestaat uit warmte afgegeven door personen, verlichting en apparatuur. Voor 
kantoorfuncties wordt er onderscheid gemaakt tussen een lage, gemiddelde en hoge interne warmtelast Er 
wordt uitgegaan van een gemiddelde interne warmtelast van 35 W/m2 v.o .. 

Tabel 7.5: Interne warmtelast in kantoren 
Bron Interne warmtelast (W/m') 

Personen 
Verlichting 
A_l)])aratuur 
Totaal 

Voorkoelen verse lucht 
ee;:::: 28 oe 
ei;:::: 26 oe 

Laag 
8 
JO 
2 

20 

Cl>tucht = P • Cp • ~ T • V vers • ( 1 - l'Jtemperatuur) 

~ucht: 
p: 

warmtelast voorverwarmen buitenlucht 
soortelijke massa van lucht ( 1,2 kg/m3

) 

Middel 
10 
10 
15 
35 

ep: 
~T: 

V vers: 

l'Jtemperatuur: 

soortelijke warmte van lucht ( Cp;:::: 1000 J/kg K) 
ontwerptemperatuurverschil tussen binnen en buiten 
verse luchttoevoer 
temperatuur rendement warmteterugwinsysteem 

Tweevoudige ventilatie 
~ucht = 1,2. 1000.2. 1,5.10"3

• (1- 0) = 3,6 W/m2 v.o. 

Viervoudige ventilatie 
~ucht = 1,2. 1000. 2. 3,0.10"3

• (1 - 0) = 7,2 W/m2 
V.O. 

Transmissie en Infiltratie 

Bron: {2-1} 

Hoog 
10 
10 
35 
55 

[W/m2 v.o.] 

[W/m2 v.o.] 
[kg/m3

] 

[J/kg.K] 
[K] 
[m3/s.m2

] 

[-] 

Voor de koellastberekening zijn de transmissie- en infiltratieverliezen verwaarloosbaar doordat de gevel 
uitgevoerd is als klimaatgeveL De spouwluchttemperatuur is, bij deze condities, hoger dan de 
buitenluchttemperatuur. 

Koellast totaal 

Tweevoudige ventilatie 
Externe warmtelast: 
Interne warmtelast 
Koelen verse lucht: 

Viervoudige ventilatie 
Externe warmtelast: 
Interne warmtelast: 
Koelen verse lucht: 

20,7 
35 
3.6 + 
59,3 W/ml v.o. 

14,2 
35 
7.2 + 
56,4 W/ml v.o. 

Het blijkt dat het ventilatievoud, bij deze buitencondities, slechts een beperkte invloed heeft op de koellast 
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7.3 REALISEERBARE CAPACITEIT KLIMAATINSTALLATIE 

7.3.1 Capaciteit door conditioneren toevoerlucht 
De capaciteit van de gevelventilatie-unit wordt berekend per vierkante meter vloeroppervlak. De 
vertrekdiepte bedraagt 5,4 m en de netto verdiepingshoogte bedraagt 2, 7 m. 

Koelcapaciteit 
Er wordt 'droge koeling' toegepast. Dit houdt in dat de temperatuur van het toegevoerde koude water hoger 
moet zijn dan het dauwpunt van de aangezogen buitenlucht, zodat condensaatvorming op de 
warmtewisselaar wordt voorkomen. Permanent natte oppervlakken vervuilen sneller en sterker. Verder hoeft 
er niet te worden voorzien in een condensaatafvoer. Een condensaatopvang is wel aan te bevelen, voor het 
geval de ontwerpbuitencondities worden overschreden. Er wordt gerekend met buitenlucht van 28 oe en een 
RV van 50%. Om de kans op condensvorming in de gevelventilatie-unit tot een minimum te beperken wordt 
er gerekend met een maximale RV van 90%. Dit betekend dat de buitenlucht kan worden gekoeld tot 18,5 
oe. De koelcapaciteit van de verse lucht bedraagt: 

Ovent.koel = P · Cp · (8; - 8vent) · V vers 

Ovent.koel: koelcapaciteit verse lucht 
soortelijke massa van lucht ( I ,2 kglm3

) 

soortelijke warmte van lucht (cp = 1000 Jlkg K) 
verse luchttoevoer 

Tweevoudige ventilatie : 
Ovent.koel = 1,2. 1000. (26 - 18,5). (2. 2,7 I 3600) = 13,5 Wlm2 

V.O. 

Viervoudige ventilatie : 
Ovent,koel = I ,2 . I 000 . (26 - 18,5) . ( 4 . 2, 7 I 3600) = 27,0 W lm2 

V.O. 

Verwarmingscapaciteit 

[Wim2 v.o.] 

[Wim2 v.o.] 
[kglm3

] 

[Jikg.K] 
[m31s.m2

] 

De ruimte kan tijdens gebruik probleemloos wordt verwarmd met primaire lucht met een inblaastemperatuur 
tot 3 K boven de ruimtetemperatuur. Gezien het beperkte temperatuurverschil is de verwarmingscapaciteit 
echter klein. De transmissieverliezen tijdens het gebruik van het vertrek zijn echter zo laag, dat er geen 
behoefte is aan verwarming wanneer het vertrek in gebruik is. Voor het snel opwarmen van de ruimte 
voordat deze in gebruik wordt genomen kunnen hogere temperatuurverschillen worden gehanteerd. 

7.3.2 Capaciteit koelplafond 
De capaciteit van het koelplafond is afuankelijk van het actief oppervlak van het koelplafond, het 
temperatuurverschil tussen het stralingsvlak en de ruimtetemperatuur en het wannteoverdrachtscoëfficiënt 
van het stralingvlak. 

0koelrlafonct = h . (8ruimte- 8kp) . (Akp I A) 

Ok oeiplafond: 

h: 
Akr: 

A: 

capaciteit koelplafond 
warmteoverdrachtscoëfficiënt 
werkende oppervlakte koelplafond 
oppervlakte vertrek 

[Wim2 v.o.] 
[WI(m2.K)] 
[m2] 
[m2] 

Het gecombineerde warmteoverdrachtscoëfficiënt door zowel straling als convectie bedraagt IJ Wlm2 
• K. 

De warmteoverdracht vindt bij gesloten plafondpanelen voor ca. 55% plaats door middel van straling en voor 
ca. 45% door middel van convectie. 
Condensvorming op het koelplafond moet worden voorkomen. Om deze reden mag de temperatuur van het 
koelplafond, net als bij de gevelventilatie-unit, niet lager zijn dan 18.5 oe. Bij een binnenluchttemperatuur 
van 26 oe levert dit een temperatuurverschil op van 7,5 oe tussen de ruimtelucht en het koelplafond. 
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Vanwege de beperkte vrije hoogte boven het plafond wordt op de eerste 1 ,2 m achter de gevel geen 
koelplafond toegepast. Verder moet er ruimte worden gereserveerd voor het integreren van 
verlichtingsarmaturen in het plafond. Het actief oppervlak van het koelplafond wordt gesteld op 67% van het 
corresponderende vloeroppervlak. 

De capaciteit van het koelplafond bedraagt: 

Qkoelplafond = 11 . (26- 18,5). 0,67 = 55,3 W/m2 v.o. 

7.3.3 Gezamenlijke koelcapaciteit 
In deze paragraaf wordt bepaald of voldoende koelcapaciteit beschikbaar is. De koelcapaciteit in de ruimte 
van de gevelventilatie-unit moet gezamenlijk met de capaciteit van het koelplafond voldoende zijn om de 
interne en externe warmtelast van het vertrek weg te koelen. Het voorkoelen van de ventilatielucht wordt 
hierin niet meegenomen. Deze warmtelast bereikt namelijk niet de ruimte. In de volgende paragraaf wordt dit 
wel meegenomen. 

De gezamenlijke koelcapaciteit in de 
ruimte bedraagt: 

Tweevoudige ventilatie: 
Conditionering lucht 13,5 
Koelplafond 55,3 + 

Viervoudige ventilatie: 
Conditionering lucht 
Koelplafond 

68,8 W/m2 v.o. 

27,0 
55,3 + 
82,3 W/m2 v.o. 

De koellast in de ruimte bedraagt: 

Externe warmtelast 
Interne warmtelast 

Externe warmtelast 
Interne warmtelast 

20,7 
35 + 
55,7 W/m2 v.o. 

14,2 
35 + 
49,2 W/m2 v.o. 

De klimaatinstallatie heeft ruim voldoende capaciteit om de warmtelast in de ruimte weg te koelen. De 
overcapaciteit kan worden gebruik ten behoeve van de individuele regelbaarheid van het binnenklimaat 
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7.4 UITWERKING GEVELVENTILATIE-UNIT 
Er is gezocht naar een bestaand decentraal ventilatiesysteem 
dat als basis kan dienen voor de gevelventilatie-unit Hiertoe 
moet het ventilatiesysteem over de volgende functies 
beschikken: 

• Mechanische luchttoevoer 

• Mechanische luchtafvoer 

• Warmteterugwinning 

• Bypass warmteterugwinning 

• Luchtfiltering 

• Verwarming verse lucht 

• Koeling verse lucht 

• Compacte vormgeving 

Dit is gevonden in de vorm de 'underfloor unit' type FSL-U
ZAB van TROX. De unit heeft de volgende eigenschappen: 
• Hoogte: 177 mm (excl. uitblaasrooster) 
• Breedte: 1100 mm 
• Diepte: 500 mm 
• Luchtdebiet 60 -120 m3 /h 
• Verwarmingsvermogen: 1680 W 
• Koelvermogen: 560 W 

Voor de exacte afmetingen van de unit, de positie van enkele 

~ TU/ e 

Figuur 7. I : In- en uitgaande luchtstromen FSL-U-ZAB 

onderdelen in de unit en de aansluiting van de unit wordt Figuur 7.2: Samenstelling FSL-U-ZAB 

verwezen naar bijlage F. 
De unit is ontwikkeld voor verdringingsventilatie. De verse lucht wordt met lage snelheid, via een relatief 
groot rooster, de ruimte ingeblazen. Het uit te werken installatieconcept berust op mengventilatie. Hierbij 
wordt de verse lucht met hoge snelheid, hoog inducerend ingeblazen. De unit is daarom niet één op één 
toepasbaar. 
Om de unit conceptueel geschikt te maken voor toepassing in het uit te werken installatieconcept moet het 
ventilatorvermogen worden vergroot en wordt de verse lucht met behulp van een sleufdoorlaat ingeblazen 
langs het plafond. De sleufdoorlaat wordt onderdeel van de gevelventilatie-unit 

.. 

Figuur 7.3: Sleufdoorlaat Trox, Serie VSDI 5 Figuur 7. 4: Inblaaspatroon sleufdoorlaat 

7.4.1 Werking gevelventilatie-unit 
De werking van de gevelventilatie-unit wordt schematisch weergegeven in onderstaand functieschema. Een 
mechanisch zelfstandige volumestroombegrenzer limiteert de buitenluchtstroom tot een ingesteld maximum 
om te voorkomen dat bij winddruk op de gevel en grotere hoeveelheid buitenlucht door het apparaat wordt 
gedrukt en tochtklachten veroorzaakt. Een in stromingsrichting volgende terugslagklep verhindert dat bij 
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hoge onderdruk op de gevel geconditioneerde lucht tegen de eigenlijke stroomrichting uit het vertrek wordt 
gezogen. Een motorisch aangedreven afsluitklep met terugslagveer sluit de toevoeropening van het apparaat 
wanneer het apparaat uitgeschakeld is of de stroom uitvalt. Nadat de buitenlucht door een F7-fijnstoffilter is 
gereinigd, stuwt een radiaalventilator de lucht door een recuperatieve warmteterugwinunit Hier wordt een 
deel van warmte-energie van de afvoerlucht overgedragen aan de toevoerlucht Wanneer dit energetisch 
zinvol is, of wanneer de warmteterugwinunit dreigt dicht te vriezen, wordt een motorisch aangedreven 
bypassklep geopend, zodat de warmteterugwinunit wordt omzeild. Vervolgens passeert de toevoerlucht een 
geluiddemper. Voordat de lucht wordt uitgeblazen passeert deze een 4-pijpswarmtewisselaar, waar de lucht 
kan worden verwannd of gekoeld. Vervolgens wordt de lucht via de sleufdoorlaat vlak onder het plafond 
ingeblazen. 

luchtalo er 
2 

Buitenlucht 

Figuur 7.5: Functieschema gevelventilatie-unit 

11 

5: Afvoerventilator 

5 9 

11 

9: Terugslagklep 

Afgewerkte lucht 
10 

7 
luchttoevoer 

I: F7-buitenluchtfilter 
2: G3-afvoerluchtfilter 
3: Recuperatieve warmteterugwinunit 
4: Toevoerventilator 

6: Volumestroombegrenzer 
7: Wanntewisselaar 

I 0: Motorisch aangedreven 
afsluitklep 

8: Motorisch aangedreven bypassklep 11: Geluiddemper 

Een tweede ventilator zuigt de afgewerkte lucht aan, welke eerst door een G3-grofstoffilter wordt gereinigd. 
Zo wordt verontreiniging van met name de warmteterugwinunit en de andere in stromingsrichting volgende 
componenten geminimaliseerd. Een terugslagklep verhindert dat bij hoge overdruk op de gevel buitenlucht 
het afvoertraject binnendringt. Een motorisch aangedreven afsluitklep met terugslagveer sluit de 
afvoeropening van het apparaat wanneer het apparaat uitgeschakeld is of de stroom uitvalt. 
Om een beeld te krijgen van de opbouw en samenstelling van de gevelventilatie-unit toont figuur 7.6 het 
binnenwerk van een vergelijkbare gevelventilatie-unit van TROX met het verschil dat deze beschikt over een 
recirculatie aansluiting. 

7.4.2 Capaciteit gevelventilatie-unit 
De breedte van kantoorruimten is afhankelijk van de 
bezetting. Hiervoor wordt vaak een moduulmaat van 
I ,80 m aangehouden [2I]. Per I ,8 m strekkende gevel 
wordt één gevelventilatie-unit ingebouwd. Het 
bedieningsgebied van de gevelventilatie-unit bedraagt 
daarmee: I ,8 x 5,4:::::; I 0 m2 v.o .. 

Ventilatiecapaciteit 
De benodigde ventilatiecapaciteit bedraagt bij: 
Tweevoudige ventilatie: 2 . I 0 . 2, 7 = 54 m3/h 
Viervoudige ventilatie: 4 . I 0 . 2, 7 = I 08 m3 /h 
Er is een capaciteit van 120 m3/h beschikbaar. 

H7 Uitwerking installatieconcept 57 

Figuur 7. 6: Binnenwerk van vergelijkbare decentrale 
klimaatinstallatie-unit FSL-B-ZAU met recirculatieaansluiting- 1: F6-
buitenluchtfilter. 2: G3-afvoerluchtfilter. 3: Warmteterugwinunit. 4: 
Toevoerventilator. 5: Af••oerventilator. 6: l'olumestroombegren::er. 7: 
Warmte1risselaar. 12: Recirculatieluchtfilter G3. 
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Koelcapaciteit 
Benodigde koelcapaciteit bestaat uit het voorkoelen van de toegevoerde ventilatielucht en het aanvullend 
koelen van de ventilatielucht voor het koelen van de ruimte. De benodigde koelcapaciteit bedraagt bij: 
Tweevoudige ventilatie: I 0 . (3,6 + 13.5) = 171 W 
Viervoudige ventilatie: I 0. (7,2 + 27,0) = 342 W 
Er is een capaciteit van 560 W beschikbaar. 

7.4.3 Geluidproductie gevelventilatie-unit 
Het maximaal toelaatbare achtergrond geluidniveau voor de technische installatie bedraagt 35 dB(A). 
Wanneer er wordt gerekend met een ruimtedemping van 8dB bedraagt het achtergrondgeluidniveau van de 
gevelventilatie-unit 28dB(A) bij een van luchtdebiet 90 m3/h en 34 dB(A) bij een luchtdebiet van 120 m3/h. 
Hiermee wordt voldaan aan de richtlijn. Zonder ruimtedemping is dit respectievelijk 36 dB(A) en 42 dB(A). 

7.5 AANSLUITING DECENTRALE INSTALLATIECOMPONENTEN 
De gevelventilatie-unit en het 
koelplafond worden beiden gevoed door 
de ringleidingen in de gevel. Figuur 7.7 
geeft schematisch de aansluitingen weer. 
De aanvoertemperatuur van het koude 
water bedraagt voor zowel de 
gevelventilatie-unit als het koelplafond ± 
18 °C. Dit om condensvorming zoveel 
mogelijk te voorkomen. Het waterzijdige 
temperatuurverschil bedraagt slechts 2-4 
K omdat de koelende werking het hoogst 
is bij een zo laag mogelijke gemiddelde 
watertemperatuur. 
De verwarmings- en koelcapaciteit van 
de wanntewisselaar in de 
gevelventilatie-unit en de koelcapaciteit 
van het koelplafond worden geregeld 
door de hoeveelheid water die door de 
componenten stroomt aan te passen. Dit 
gebeurt met behulp van regelafsluiters 
welke worden aangestuurd vanuit een 
centrale regelunit in het vertrek. 
Het koelplafond kan worden uitgevoerd 
met een extra condensatiebeveiliging. 
Het dauwpunt van de ruimtelucht wordt 
berekend aan de hand van een meting 
van de luchttemperatuur en de relatieve 
vochtigheid m de ruimtelucht 
Vervolgens wordt de 
aanvoertemperatuur naar het koelplafond 
aangepast door het bijmengen van water 
wat reeds door het koelplafond is 
gevoerd. 
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8 INBOUWPOSITIE GEVELVENTILATIE-UNIT 

De doelstelling van het onderzoek is het ontwikkelen van een gevel met geïntegreerde klimaatinstallatie. Het 
deel van de klimaatinstallatie dat in de gevel wordt geïntegreerd, wordt samengevoegd tot een installatie
unit. Deze installatie-unit kan op een groot aantal posities in de gevel worden ingebouwd. In dit hoofdstuk 
worden de mogelijke inbouwposities geïnventariseerd en wordt de meest geschikte inbouwpositie 
geselecteerd. 

8.1 VARIANTEN INBOUWPOSITIE 
De inbouwposities onderscheiden zich naar de positie ten opzichte van de vloer en de positie in het 
gevelelement Het verder uit te werken installatieconcept heeft de inblaasopening boven in de gevel, onder 
het plafond. Om deze reden worden alleen inbouwposities met een raakvlak aan het plafond beschouwd. De 
afmetingen van de klimaatinstallatie-units zijn ontleend aan productinformatie van TROX [6] en LTG [9]. 
Hierbij is gekeken naar decentrale installatie-units met luchttoevoer, verwarming en koeling van 
toevoerlucht, luchtafvoer en warmteterugwinning. Er worden drie inbouwposities onderscheiden: 

Tabel8.1: Inbouw 
POSITIE 1 

A 
horizontaal in gevel onder 
vloerrand uitstekend 

B 
horizontaal in gevel boven 
vloerrand uitstekend 

8.2 EIGENSCHAPPEN INBOUWPOSITIES 

Positie 1 

POSITIE 2 

horizontaal achter gevel 
binnen vloerhoo te 

POSITIE 3 

verticaal in gevel 

De installatie-unit wordt horizontaal in de diepte van het gevelelement ingebouwd. Hierdoor heeft het 
inbouwen van de installatie-unit geen nadelige effecten op de constructie en hanteerbaarheid van het 
gevelelement 
Gezien de beperkte diepte van de installatie-unit kan de installatie-unit niet geheel binnen de hoogte van de 
vloerconstructie worden ingebouwd. Bij positie IA en IB steekt de installatie-unit daarom respectievelijk 
onder en boven de vloerrand uit. Dit gaat ten koste van de transparantie van de gevel. Doordat de installatie
unit in positie IA onder de vloerrand uitsteekt heeft dit nadelige gevolgen voor de daglichttoetreding in het 
achterliggende vertrek. 
Doordat de installatie-unit in de diepte van het gevelelement wordt ingebouwd en deels voor de vloerrand 
geplaatst wordt is het toegankelijke oppervlak van de installatie-unit klein. Hierdoor is de installatie-unit, 
zonder aanvullende voorzieningen, in positie IA en lB slecht bereikbaar voor onderhoud. 
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Positie 2 
De installatie-unit wordt horizontaal achter de gevel geplaatst en binnen de hoogte van de vloerconstructie 
ingebouwd. Hierdoor gaat het inbouwen van de installatie-unit niet ten koste van de transparantie van de 
gevel en is de installatie-unit beter toegankelijk voor onderhoud. 
Een nadeel van het inbouwen van de installatie-unit achter de gevel is het ontstaan van een constructieve 
uitkraging. Verder is het gevelelement door deze uitkraging moeilijker hanteerbaar tijdens productie, opslag, 
transport en montage. 

Positie 3 
De installatie-unit wordt verticaal in de diepte van het gevelelement ingebouwd. Hierdoor heeft het 
inbouwen van de installatie-unit geen nadelige effecten op de constructie en hanteerbaarheid van het 
gevelelement Verder is het toegankelijke oppervlak van de installatie-unit zeer groot. Hierdoor is de 
installatie-unit zeer goed bereikbaar voor onderhoud. 
Een nadeel van het verticaal, in de diepte van het gevelelement, inbouwen van de installatie-unit is de 
ernstige reductie van de transparantie van de gevel. 

8.3 OPTIMALE INBOUWPOSITIE 
Gekeken naar de randvoorwaarden van het onderzoek wordt er grote waarde gehecht aan de 
vormgevingsvrijheid van de gevel. De mogelijkheid van een groot glaspercentage is daarom een vereiste. 
Om deze reden krijgt inbouwpositie 2 de voorkeur. 
Verder wordt er belang gehecht aan een goede bereikbaarheid van installatie-unit met betrekking tot het 
onderhoud van de klimaatinstallatie. Dit criterium is echter minder belangrijk dan het hiervoor genoemde 
criterium. Inbouwpositie 3 scoort het beste, maar ook inbouwpositie 2 biedt een goed uitgangspunt voor een 
goede bereikbaarheid van de klimaatinstallatie. Bij de verdere uitwerking van het totaalconcept, kunnen, zo 
nodig, aanvullende maatregelen worden getroffen om de bereikbaarheid van de klimaatinstallatie te 
vergroten. 
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9 POSITIE RINGLEIDINGEN 

In hoofdstuk 3 is bepaald dat de klimaatinstallatie bestaat uit een groot aantal decentraal opgesteld 
gevelventilatie-units en een centrale warmte- en koudeopwekking. De gevelventilatie-units staan door 
middel van een waterleidingnetwerk in verbinding met de centrale warmte- en koudeopwekking. Uit 
hoofdstuk 8 volgt dat de gevelventilatie-units boven in de gevel worden geïntegreerd. In dit hoofdstuk wordt 
hierop volgend bepaald wat de meest optimale inbouwpositie is voor het waterleidingnetwerk. 

9.1 VARIANTEN INBOUWPOSITIE 
De gevelventilatie-units worden geïntegreerd in de gevel en bevinden zich dus aan de buitenrand van het 
gebouw. Het waterleidingnetwerk bestaat per gebouwverdieping uit één of meerdere groepen van 
ringleidingen langs de binnenzijde de gevel. Deze worden gevoed vanuit één of meerdere centrale 
standleidingen. Één groep van ringleidingen bestaat uit één koudwateraanvoer, één koudwaterafvoer, één 
warmwateraanvoer en één warmwaterafvoer. De diameter van de ringleidingen wordt bepaald door de 
warmte- en koudevraag van de aangesloten gevelventilatie-units en daarmee door het te bedienen 
vloeroppervlak. In onderstaande tabel zijn de varianten weergegeven voor de inbouwpositie van deze 
ringleidingen aan de gevel. 

... ... 

9.2 EIGENSCHAPPEN INBOUWPOSITIES 

1 Opdek 

3 IN GEVELELEMENT 

. ... 

De ringleidingen worden onder (of boven) de vloer geplaatst. Hierdoor zijn de ringleidingen zeer goed 
bereikbaar. Een ander voordeel van opdekleidingen is dat deze onafhankelijk zijn van het toegepaste type 
vloerconstructie. 
Nadeel van opdekleidingen is dat deze een grotere bruto verdiepingshoogte tot gevolg hebben. Een tweede 
nadeel is de uitstraling van de opdekleidingen, die over het algemeen in kantoorgebouwen niet meer wordt 
geaccepteerd. 
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2 In vloerconstructie 
De ringleidingen worden opgenomen in de vloerconstructie. Voordeel hiervan is dat het plaatsen van de 
ringleidingen niet ten koste hoeft te gaan van verdiepingshoogte. Er worden een tweetal mogelijkheden 
onderscheiden: 
A - De ringleidingen worden ingestort in de vloer. Nadeel hiervan is dat de leidingen niet meer bereikbaar 
zijn en dat de leidingen niet zondermeer overal in de vloer kunnen worden geïntegreerd. 
B - De ringleidingen worden in een uitsparing in de vloer geplaatst. Dit kunnen zowel uitsparingen zijn in 
een geprefabriceerde vloer, zoals een infra+-vloer of een wingvloer, als uitsparingen in een in het werk 
gestorte vloer. Hierdoor blijven de leidingen bereikbaar. Nadeel is dat er randvoorwaarden worden gesteld 
aan de toe te passen vloerconstructie. 

3 In gevelelement 
De ringleidingen worden in de gevel opgenomen voor de vloerrand. De ringleidingen kunnen zowel 
modulair in het gevelelement worden geïntegreerd als na montage van de gevelelementen worden geplaatst. 
Voordeel hiervan is dat het plaatsen van de ringleidingen niet ten koste hoeft te gaan van de 
verdiepingshoogte. Verder hoeven er op deze manier geen randvoorwaarden te worden gesteld aan de toe te 
passen vloerconstructie. 
De bereikbaarheid van de ringleidingen is sterk afhankelijk van de uitwerking van het uitkragende gedeelte 
van het gevelelement 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste eigenschappen van de inbouwposities weergegeven. 

Tabel 9.2: Eigenschappen inbouwposities 
Positie 1 lA 2B 3 
Verdiepingshoogte - + + + 
Randvoorwaarden gesteld aan 

+ 0 - + vloerconstructie 
Bereikbaarheid leidin~en + - + 0 

9.3 OPTIMALE INBOUWPOSITIE 
Van de eigenschappen genoemd in bovenstaande tabel wordt er het grootste belang gehecht aan 
'verdiepingshoogte' en 'randvoorwaarden gesteld aan hoofddraagconstructie'. Een belangrijk voordeel van 
het integreren van de klimaatinstallatie in de gevel is het beperken van de bruto verdiepingshoogte. Het 
plaatsen van de ringleidingen mag hier geen atbreuk aan doen. Verder wordt het toepassingsgebied verkleind 
wanneer er randvoorwaarden worden gesteld aan de vloerconstructie. Om deze reden worden de 
ringleidingen voor de vloerrand ter plaatse het uitkragende gedeelte van de gevel gepositioneerd. 
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1 0 UNITIZED CLIMATE-CONTROL FAÇADE 

De Unitized Climate-Control Façade is een totaalconcept voor een gevel met geïntegreerde klimaatinstallatie 
voor hoogbouw kantoorgebouwen. Bij het uitwerken van de Unitized Climate-Control Façade zijn de 
bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken samengebracht tot één totaalconcept. De kenmerken van de 
Unitized Climate-Control Façade zijn: 

Gevel 
• Geve/bouwmethode: 
• Geve/typologie: 

Klimaatinstallatie 
• Installatietypologie: 
• Installatieconcept: 

Bouwtechnische uitwerking 
• Inbouwpositie geve/ventilatie-unit: 
• Inbouwpositie ringleidingen: 

Vliesgevel uitgevoerd als elementengevel (unitized façade) 
Klimaatgevel 

Centraal watersysteem met decentrale gevelventilatie-units 
Mengventilatie met koelplafond 

Horizontaal achter gevel binnen vloerhoogte 
In gevelelement 

Figuur 10.1 toont het concept van de Unitized Climate-Control Façade. Het bedieningsgebied van de 
Unitized Climate-Control Façade bestaat uit de aan de gevel grenzende ruimtes. Wanneer inpandige ruimtes 
moeten worden geconditioneerd moet worden voorzien in een separate klimaatinstallatie. Bij inpandige 
ruimtes moet gedacht worden aan ruimtes waar men niet langdurig verblijft, zoals plotterruimtes, 
archiefruimtes en vergaderruimtes. 
Verder moeten toiletruimtes en keukens worden voorzien van een separate klimaatinstallatie om te 
voorkomen dat er buiten de gevel hinderlüke geuroverdracht plaatsvindt tussen de ingaande en uitgaande 
luchtstroom. 
De benodigde aanvullende klimaatinstallatie kan variëren van een luchtafzuigingsinstallatie tot een volledige 
airconditioning en kan centraal of decentraal worden opgesteld. 
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10.1 GEVELELEMENT 
De standaard stramienmaat van een elementengevel is 1,8 m. De breedte van kantoorruimten is afuankelijk 
van de bezetting. Hiervoor wordt vaak een moduulmaat van 1,80 maangehouden [21]. Om deze reden wordt 
de elementbreedte of 1,8 m gesteld. De elementen zijn verdiepingshoog. 
Onderstaand figuur toont de indelingsmogelijkheden van een kantoorverdieping met een gevelstramien van 
1,8 m en een gebouwbreedte van 12,6 m, voor zowel een traditionele als een dynamisch kantoor. 
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Figuur I 0.2: Indelingsmogelijkheden kantoorverdieping met gevelstramien 1.8 men gebouwbreedte 12. 6m 

Te openen deel 
De mogelijkheid tot natuurlijke 
ventilatie via een individueel te 
bedienen te openen deel in de gevel 
heeft een positieve invloed op de 
comfortbeleving van de gebruiker. 
Hiertoe is per element een 
verdiepingshoog te openen deel 
opgenomen met een breedte van 
600mm. Wanneer dit geopend is komt 
de werking als klimaatgevel van dit deel 
van de gevel te vervallen. Hierdoor stijgt 
de ZT A-waarde van dit deel van de 
gevel. Om deze reden is het te openen 
deel relatief smal. Bij een kleinere 
breedte komt de transparantie van dit 
deel van de gevel in gedrang. Er wordt 
een draai-valraam toegepast. Zo wordt 
een goede doorspoeling van de spouw 
verkregen en kan de door de zonwering 
geabsorbeerde zonnestraling worden 
afgevoerd. 
Er moet worden gewaakt voor 
regeninslag wanneer het raam geopend 
is. Om deze reden wordt het raam 
aangesloten op het 
gebouwbeheersysteem, waardoor het 
raam bij regen automatisch kan worden 

. gesloten. Verder biedt dit mogelijkheden 
voor het toepassen van nachtkoeling. 
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10.2 AANSLUITING GEVELVENTILATIE-UNIT OP GEVEL 
De klimaatgevel wordt via 
perforaties in de regel van 
het gevelelement 
afgezogen. De regel staat 
via een luchtkanaal in het 
gesloten geveldeel achter 
het gevelrooster m 
verbinding met de 
gevelventi latie-unit De 
aansluiting tussen 
luchtkanaal en 
gevelventilatie-unit wordt 
gerealiseerd d.m.v. overlap 
en een comprimeerbare 
schuimband. 
De gevelventilatie-unit staat 
via twee luchtkanalen in het 
gesloten geveldeel in 
verbinding met de open 
ruimte achter het 
gevelrooster. De aansluiting 
tussen luchtkanaal en 
gevelventilatie-unit wordt 
ook hier gerealiseerd d.m.v. 
overlap en een 
comprimeerbare 
schuimband. De ruimte 
achter het gevelrooster is 
gecompartimenteerd om 
kortsluiting in de 
ventilatiestromen zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

.1_ 

Figuur 10.4: Verticaal detail aansluiting gevelventilatie-unit op gevel 

Figuur 10.5: Hori=ontaa/ detail aansluiling geve/ventilatie-uni/ op gevel 

Figuur 10.6: Driedimensionale impressie aansluiling gevelventilatie-unit op gevel 
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10.3 LUCHTSTROMEN BUITEN GEVEL 
Buiten de gevel komen een groot aantal luchtstromen bij elkaar. Ten 
eerste haalt de gevelventilatie-unit verse lucht naar binnen en voert 
afgewerkte lucht af naar buiten. Ten tweede wordt er bij een geopend 
raam warme en vervuilde lucht naar buiten gevoerd aan de bovenzijde 
van het raam en wordt verse lucht, door onderdruk in de ruimte, naar 
binnen gezogen aan de onderzijde van het raam. Menging tussen de verse 
en de afgewerkte lucht moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit 
wordt bewerkstelligd door de afvoeropeningen zoveel mogelijk bij elkaar 
te plaatsen. Hetzelfde wordt gedaan met de aanvoeropeningen. Verder 
worden aanvoeropeningen niet boven afvoeropeningen geplaatst. Anders 
ontstaat in windstille situatie een groot risico op kortsluiting in de 
ventilatiestromen. 
Het bovenstaande wordt bereikt door de gevelelementen om en om te 
spiegelen volgens een dambord patroon, zie afbeelding 10.3. Zo worden 
de luchtafvoeropeningen en de luchttoevoeropeningen geclusterd. De 
clusters liggen afwisselend naast elkaar. Verder zit er verticaal een 
verdiepingshoogte tussen luchtaanvoer en luchtafvoeropeningen, 
waardoor de afgevoerde lucht in windstille situatie voldoende 
mogelijkheden krijgt om met de buitenlucht te mengen. 
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10.4 ONDERHOUD 
In deze paragraaf wordt per onderdeel van de Unitized Climate-Control Façade beschreven hoe het 
benodigde onderhoud plaatsvindt. 
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filter vervangen en wordt de houder teruggeplaatst. De positie 
van de filters is weergegeven in figuur 10.9. Dit is een 
onderaanzicht van de gevelventilatie-unit De 
onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de verontreiniging 
van de buitenlucht. Bij verontreinigde buitenlucht bedraagt 
deze 4 maal per jaar [19]. 
Wanneer de ventilatoren, de warmtewisselaar en de 

Gevelventilatie-unit 
Een van de aandachtspunten bij een 
decentrale klimaatinstallatie is onderhoud. 
Onderhoud moet frequenter plaatsvinden 
door de beperktere levensduur van de 
filters. Verder neemt het aantal 
handelingen per onderhoudsbeurt toe door 
het grote aantal units. Om deze redenen is 
het belangrijk dat de gevelventilatie-units 
gemakkelijk bereikbaar zijn. Om bij de 
gevelventilatie-unit te kunnen wordt de 
afdekplaat ontgrendeld en naar beneden 
geklapt. 
Bij onderhoud aan de filters worden de 
filterhouders losgeschroefd en naar 
beneden uitgenomen. Vervolgens wordt de 

wannteterugwinunit moeten worden gereinigd of wanneer het Figuur I 0.10: Onderaan=icht gevelventilatie-unit met 

binnenwerk van de gevelventilatie-unit moet worden positiefilters 
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geïnspecteerd, wordt de afdekplaat aan de 
onderzijde van de gevelventilatie-unit 
losgeschroefd en vervolgens weggenomen. 
Er moet worden voorkomen dat de 
condensaatopvang onder de 
warmtewisselaar en de 
warmteterugwinunit de bereikbaarheid van 
deze componenten belemmert. 

Koelplafond 
Er hoeft slechts beperkt onderhoud plaats 
te vinden aan het klimaatplafond. Door de 
plafondelementen met flexibele slangen te 
verbinden met de hoofdleidingen is het 
mogelijk de plafondelementen naar benden 
te klappen zonder de leidingen los te 
koppelen. Dit vereenvoudigt de montage 
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van het klimaatplafond bij een beperkte plenumruimte, vereenvoudigd het onderhoud aan het kl imaatplafond 
en verhoogt de bereikbaarheid van de leidingen boven het klimaatplafond en de geïntegreerde 
verlichtingsarmaturen. 

Gevel 
Het glas strekt zich uit van vloer tot plafond. Dit betekend dat er een zone achter de gevel moet worden 
gereserveerd voor het verrichten van onderhoud aan de gevel. De breedte van deze zone bedraagt minimaal 
700 mm. Om de spouwruimte toegankelijk te maken voor onderhoud is het binnenblad opgebouwd uit twee 
schuivende delen. 
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10.5 CONSTRUCTIE 
De gevel is opgebouwd uit gevelelementen. De gevelelementen zijn samengesteld uit geëxtrudeerde 
aluminiumprofielen. Aan de buitenste stijlen van het gevelelement zijn twee consoles bevestigd. De consoles 
zijn samengesteld uit stukken plaatstaal, die door middel van lasverbindingen aan elkaar zijn verbonden. Op 
de consoles wordt een trapeziumvormige geprofileerde staalplaat bevestigd. Deze stabiliseert de consoles 
tijdens de montage van het gevelelement en dient als bevestigingspunt voor de gevelventilatie-unit en de 
segmenten van de ringleidingen. De trapeziumvormige geprofileerde staalplaat maakt later deel uit van de 
staalplaatbetonvloer welke parallel aan de gevel overspant van console naar console. Het gevelelement wordt 
met de consoles aan de vloerrand bevestigd. De verbinding tussen de consoles en de vloerrand is 
momentvast De belasting van het eigen gewicht van de vloer en de vloerbelasting hebben zo geen extra 
spanningen in het stijl- en regelwerk van het gevelelement tot gevolg. De onderzijde van het gevelelement is 
verticaal schuivend bevestigd aan de twee zwaarden van het onderliggende gevelelement 
Figuur 10.12 toont tweedimensionaal de schematisering van de constructie, de verschillende belastingen en 
de vervorming van het gevelelement ten gevolge van deze belastingen. 

Figuur 10.13: Constructieschema 2D Figuur 10.1./: 
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10.6 UITVOERING 
Figuren I 0.14 t/m 10.19 tonen de verschillende stappen die worden doorlopen bij de montage van de 
Unitized Climate-Control Façade. Te zien is dat de gevelventilatie-unit en de segmenten van de ringleidingen 
onderdeel zijn van het te monteren gevelelement De aansluiting tussen gevelventilatie-unit en ringleiding is 
reeds in de fabriek gemaakt. 

Stap I: De gevelelementen worden per verdieping geplaatst. Zo is een verdieping snel wind- en waterdicht en 
kunnen de overige werkzaamheden onder geconditioneerde omstandigheden worden uitgevoerd. Omwille 
van het beoogde industriële bouwproces is de brandwerende bekleding van de randligger reeds in de fabriek 
aangebracht. De brandwerende bekleding is watervast. 

Stap 2: Bij de montage van de gevelelementen is de afdekplaat naar beneden geklapt. De gevelelementen 
worden eerst over een beperkte lengte zijwaarts in het verticale rubber gedrukt. Vervolgens laat men het 
gevelelement afzakken totdat uiteindelijk de consoles in de ankerblokken hangen en de onderzijde van het 
gevelelement over de zwaarden van het onderliggende gevelelement is geschoven. 

I i 

F"iw.mr 10. 15: Stap 1 

Stap 3: Figuur 10.16 toont de uiteindelijke positie van het gevelelement Op dit moment kunnen de 
segmenten van de ringleidingen worden doorgekoppeld met behulp van de flexibele leidingstukken en de 
snelkoppelingen, zie bijlage G. 

Stap 4: Nadat de verdieping gesloten is word het beton gestort van de staalplaatbetonvloer, behorende bij de 
gevelelementen van de lager gelegen verdieping,. De naden tussen de staalplaten ter plaatse van de 
elementdeling worden afgetaped om het weglekken van beton te voorkomen. 
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Stap 5: Nadat de gevelelementen van de bovenliggende verdieping zijn geplaatst en het beton van de 
bovenliggende staalplaatbetonvloer is gestort wordt de afwerkvloer gestort. 

Stap 6: In de laatste stap worden de vloerafwerking en het klimaatplafond geplaatst. De afdekplaat wordt 
gesloten. 
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10.7 INVESTERINGSKOSTEN UNITIZED CLIMATE-CONTROL FAÇADE 
In deze paragraaf worden de investeringskosten en jaarkosten van de Unitized Climate-Control façade 
vergeleken met de investeringskosten en jaarkosten van de gevel en de klimaatinstallatie van een gebouw 
met een klimaatgevel opgebouwd uit geprefabriceerde elementen en een centrale klimaatinstallatie met 
koelplafond. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Gevel: 800 €/m2 

• Gebouwbreedte: 12,6 meter 
• Bruto verdiepingshoogte traditioneel: 3,45 m 
• Bruto verdiepingshoogte UCCF: 3,10 m 
• Afschrijftermijn gevel: 25 jaar 
• Afschrijftermijn klimaatinstallatie: 15 jaar 

Dit leidt tot het volgende totaaloverzicht van de investeringskosten en jaarkosten: 

TabeiiO.I: Overzicht investeringskosten voor gevel en klimaatinstallatie 
Investeringskosten 

Unitized Climate-control façade Traditioneel 
(€/m 2 b.v.o.) 
Gevel 3,1 I 6,3. 800 = 394 3,45 I 6,3 . 800 = 438 
Investeringskosten klimaatinstallatie 485 440 
Totaal 879 €/m' b.v.o. 878 €/m' b.v.o. 

Tabel10.2: Overzicht jaarkosten voor gevel en klimaatinstallatie 
Jaarkosten 

Unitized Climate-control façade Traditioneel (€/m 2 b. v.o. per jaar) 
Investering gevel 15,8 17,5 
Onderhoud gevel 2,0 2,0 
Investering klimaatinstallatie 32,3 29,3 
Onderhoudskosten klimaatinstallatie 9,0 5,0 
Energiekosten 6,0 8,5 
Totaal 65,1 €/m2 b.v.o. per _jaar 62,3 €/m2 b.v.o. per jaar 

Tabel10.3: Jaarkosten van UCCF in vergeli.iking tot traditioneel 
Verschil jaarkosten 

Traditioneel- UCCF (€/m 2 n. v.o. per jaar) 
Gevel -1,7 
Onderhoud gevel ;::::O 

Klimaatinstallatie +3,0 
Onderhoudskosten klimaatinstallatie +4,0 
Energiekosten -2,5 
Totaal +2,8 €/m2 b.v.o. per jaar 

De resultaten dienen als een eerste indicatie van de investeringskosten en jaarkosten bij toepassing van de 
Unitized Climate-Control Façade. Hieruit valt op te maken dat de investeringskosten voor gevel en 
klimaatinstallatie bij toepassing van de Unitized Climate-Control Façade bij benadering nagenoeg gelijk zijn 
aan die in de traditionele situatie. Er moet worden opgemerkt dat een aantal zaken ontbreken in deze 
vergelijking. Zo zijn de extra kosten voor de constructieve uitkraging van het gevelelement niet 
meegenomen. Daar tegenover staat dat ook de lagere investeringskosten voor casco en inbouw door de 
kleinere verdiepingshoogte en de voordelen van het meer industriële bouwproces bij toepassing van de 
Unitized Climate-Control Façade niet zijn meegenomen. 
De jaarkosten liggen bij toepassing van de Unitized Climate-Control Façade naar verwachting hoger dan in 
de traditionele situatie. De geïndiceerde toename bedraagt ± 5%. Deze toename van de jaarkosten valt te 
herleiden naar de hogere investerings- en onderhoudskosten voor de klimaatinstallatie. Gezien de 
nauwkeurigheid van de cijfers kan een verschil van 5% echter niet als significant worden beschouwd. 
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11 CONCLUSIE 

In dit hoofdstuk wordt het ontwikkelde totaalconcept, de Unitized Climate-Control Façade, teruggekoppeld 
aan de doelstelling van het van het onderzoek en de gestelde randvoorwaarden. Zo wordt gekeken of de 
doelstelling van het afstudeeronderzoek bereikt is en het totaalconcept voldoet aan de eisen, welke gesteld 
zijn aan het begin van dit afstudeeronderzoek. 

11.1 Doelstelling 
Als eerste wordt nogmaals de doelstelling van het afstudeeronderzoek omschreven: 'Het ontwikkelen van 
een totaalconcept voor een gevel met geïntegreerde klimaatinstallatie voor hoogbouw kantoorgebouwen 
inspelend op het gedachtegoed van Slimbouwen®'. Vervolgens wordt per onderdeel gekeken of aan de 
doelstelling wordt voldaan. 

Totaalconcept: De Unitized Climate-Control Façade is meer dan een unitized vliesgevel voorzien van 
installatietechnische componenten. Het is een totaalconcept voor het vanuit de gevel conditioneren van 
hieraan grenzende ruimten. Er wordt een oplossing geboden voor zowel het ventileren, verwarmen en koelen 
van de ruimte als het warmte- en koudetransport naar de ruimte met hierin de gevel als centrale spil. 

Hoogbouw: De Unitized Climate-Control Façade is uitgevoerd als elementengevel en heeft een 
systeemoplossing voor de wind- en waterdichting tussen de elementen. Omdat alle montagehandelingen van 
binnenuit kunnen plaatsvinden, kan de gevel steigerloos worden gemonteerd. De Unitized Climate-Control 
Façade is uitermate geschikt voor hoogbouw, omdat hier veel tijd en geld kan worden bespaard door een 
steigerloze montage. 

Kantoorgebouwen: De Unitized Climate-Control Façade is afgestemd op de ventilatiebehoefte en hoge 
interne warmtelast van de kantoorfunctie en houdt het binnenklimaat binnen de comfortparameters van de 
middelste comfortklasse, comfortklasse B. Verder is de Unitized Climate-Control Façade afgestemd op de 
bij kantoren veel voorkomende moduulmaat van 1,80 m [27]. 

Gedachtegoed van Slimbouwen®: De Unitized Climate-Control Façade speelt in op de drie kernwaarden 
van Slimbouwen~. 
Industrieel: De Unitized Climate-Control Façade is opgebouwd uit geprefabriceerde gevelelementen, waarin 
de gevelventilatie-unit en de segmenten van de ringleidingen reeds zijn gemonteerd. Dit maakt een 
industriële productie van de gevel en een groot deel van de klimaatinstallatie en het leidingnetwerk mogelijk. 
De elementen kunnen worden geproduceerd onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek. Hierdoor 
kan efficiënter worden gewerkt en ontstaat een kwalitatief hoogwaardiger eindproduct. 
De integratie van de klimaatinstallatie en het bijbehorende leidingnetwerk in de gevel zorg voor een 
ontkoppeling van de klimaatinstallatie en leidingen van de overige bouwkundige delen. Door de integratie in 
de gevel krijgt de klimaatinstallatie niet alleen fYsiek een plaats, maar ook een plaats in het bouwproces. De 
klimaatinstallatie wordt gelijktijdig met de gevel in één procesgang zonder interferentie met andere 
disciplines gemonteerd. Zo ondersteunt de Unitized Climate-Control Façade een industrieel bouwproces. 
Flexibel: De toepassing van de Unitized Climate-Control Façade leidt vanwege de modulaire opbouw van de 
klimaatinstallatie tot een zeer flexibele zone achter de gevel. 
Voor het aanpassen van de capaciteit van de klimaatinstallatie kan het aantal modules worden aangepast, of 
kan een module worden vervangen door een exemplaar met een hogere of lagere capaciteit. De 
ruimteventilatie vindt rechtstreeks via de gevel plaats en de capaciteit wordt niet beperkt door de beschikbare 
ruimte voor ventilatiekanalen. Verder vraagt het inbouwen van extra capaciteit voor warmte- en 
koudetransport naar de ruimte weinig extra ruimte, omdat water als transportmedium dient. 
Door de beperkte modulemaat van 1,8 m ontstaat een fijn stramien van individueel regelbare componenten. 
Hierdoor bestaat er een grote mate van indelingsvrijheid van de ruimte achter de gevel. Het feit dat de 
ventilatievoorzieningen aan de gevel gebonden zijn, vormt echter een beperking voor deze indelingsvrijheid. 
Reductie van maatschappelijke overlast: De toepassing van de Unitized Climate-Control Façade reduceert de 
maatschappelijke overlast doordat compacter kan worden gebouwd. Vergeleken met een traditioneel 
luchtsysteem en een traditioneel lucht/watersysteem, kan respectievelijk meer dan 45 cm en meer dan 30 cm 
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op de bruto verdiepingshoogte worden bespaard. Dit heeft een reductie van het materiaalgebruik en daarmee 
een reductie van transport en sloopafval tot gevolg. 

11.2 Vormgevingsvrijheid 
De Unitized Climate-Control Façade kent zelf een grote vormgevingsvrijheid. De gevelindeling, 
gevelbekleding en het glaspercentage zijn grotendeels vrij te bepalen. Dit wordt bewerkstelligd door de 
uitvoering als vliesgevel, de zeer lage ZTA-waarde van de gevel en de positionering van de gevelventilatie
unit en de ringleidingen voor de vloerzone. 
Verder vergroot de Unitized Climate-Control Façade de vormgevingsvrijheid op gebouwniveau. Door de 
toepassing van de Unitized Climate-Control Façade wordt een zeer dun vloerpakket verkregen. Dit kan 
esthetisch van grote meerwaarde zijn wanneer in het geval van een transparant gevel een dik vloerpakket 
ongewenst is . Ook hoeft bij het gebouwontwerp geen rekening te worden gehouden met de positionering van 
volumineuze ventilatiekanalen. 

11.3 Eindconclusie 
Er is een totaalconcept ontwikkeld voor een gevel met geïntegreerde klimaatinstallatie voor hoogbouw 
kantoorgebouwen inspelend op het gedachtegoed van Slimbouwen~ . Hierbij heeft de nadruk gelegen op de 
installatietechnische en met name de bouwtechnische uitwerking van dit totaalconcept. Hiermee is de 
doelstelling van het afstudeeronderzoek bereikt en is er een antwoord gevonden op de probleemstelling van 
het afstudeeronderzoek. 
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1 2 AANBEVELINGEN 

Een aantal onderdelen van de Unitized Climate-Control Façade zijn niet of slechts beperkt in het 
afstudeeronderzoek aan bod gekomen. Deze onderdelen zijn echter wel interessant voor vervolgonderzoek en 
belangrijk voor de verdere uitwerking van het totaalconcept. 

Financieel: Er is een eerste indicatie gegeven van de investeringskosten en jaarkosten voor gevel en 
klimaatinstallatie bij toepassing van de Unitized Climate-Control Façade. Het concept draagt enerzijds bij 
aan een meer industrieel bouwproces en zorgt voor een besparing op de bruto verdiepingshoogte. Anderzijds 
leidt het echter ook tot hogere investerings- en onderhoudskosten voor de klimaatinstallatie. De exacte 
financiële gevolgen hiervan zijn echter nog niet bekend. Het wordt daarom aanbevolen verder onderzoek te 
doen naar de financiële kant van de Unitized Climate-Control Façade. 

Bevochtiging en ontvochtiging: Het concept van de Unitized Climate-Control Façade is ontworpen om te 
voldoen aan comfortklasse B. Dit betekent dat kan worden volstaan zonder bevochtiging en ontvochtiging 
van de ruimtelucht Wanneer ook comfortklasse A kan worden geboden wordt het toepassingsgebied van de 
Unitized Climate-Control Façade vergroot. Om aan comfortklasse A te voldoen zal de lucht moeten kunnen 
worden bevochtigd en ontvochtigd. Er wordt aanbevolen aanvullend onderzoek te doen naar de gevolgen 
hiervan voor de uitwerking van de Unitized Climate-Control Façade, het onderhoud aan de klimaatinstallatie 
en de bedrijfszekerheid van de klimaatinstallatie. 

Gevelventilatie-unit: Zoals eerder gezegd, kan de geselecteerde klimaatinstallatie-unit niet een op een 
worden toegepast in de Unitized Climate-Control Façade. Er wordt aanbevolen om de klimaatinstallatie-unit 
in nauwe samenwerking met de leverancier te optimaliseren. 
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1 3 KRITISCHE KANTTEKENINGEN 

Er kunnen een aantal kritische kanttekeningen worden geplaatst bij het afstudeeronderzoek: 

Kesselringmethode: Met behulp van de Kesselringmethode kan op een meer objectieve manier een keuze 
worden gemaakt uit verschillende varianten en wordt het keuzeproces inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt. 
Er moet echter worden opgemerkt dat de toekenning van de weegfactoren en de beoordeling van de criteria 
nooit geheel objectief kan zijn. De interpretatie en visie van de onderzoeker vinden onherroepelijk hun 
weerslag in een dergelijk vergelijk. Het is dan ook belangrijk de resultaten in de context van het gehele 
afstudeeronderzoek te zien. 

Projectafbankelijkheid: De in dit afstudeeronderzoek gepresenteerde uitwerking van de Unitized Climate
Control Façade moet worden gezien als één van de mogelijke uitwerkingen van het concept. Zoals hierboven 
genoemd is de Kesselringmethode niet geheel objectief en kunnen per project andere criteria en 
weegfactoren worden toegepast. Ook is het mogelijk dat, wanneer andere randvoorwaarden gelden, een 
andere geveltypologie, een ander installatieconcept of een andere inbouwpositie van de gevelventilatie-unit 
geschikter blijkt te zijn. Om voldoende diepgang te verkrijgen in het afstudeeronderzoek is er besloten om de 
variant uit te werken, die binnen de gestelde randvoorwaarden van dit afstudeeronderzoek als beste naar 
voren komt. 
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BIJLAGE A: BEOORDELING INSTALLATIETYPOLOGIEËN 

Bij de beoordeling van de installatietypologieën op de gehanteerde criteria is gewerkt met een waardering 
van 1 tot 4, waarbij I de laagste waardering is en 4 de hoogste. Een grotere differentiatie suggereert een 
nauwkeurigheid die niet gehaald kan worden. 

Criteria in de groep 'realiseren'; 

Uitvoering kJimaatinstallatie 
Bij de uitvoering van de klimaatinstallatie is een snelle en efficiënte montage van belang. Een snelle montage 
is economisch interessant. De montagetijd kan worden beperkt door het aantal handelingen op de bouwplaats 
terug te dringen. Dit kan worden bereikt door de klimaatinstallatie te prefabriceren. 
De efficiëntie van de montage van de klimaatinstallatie en het bouwproces als geheel kan worden verbeterd 
door terugdringing van het aantal keren dat de installateur op de bouwplaats moet terugkomen. Hierdoor 
worden de wachttijden teruggedrongen en kan het bouwproces efficiënter verlopen. Dit kan worden bereikt 
door de fysieke en vooral de procesmatige vervlechting van de klimaatinstallatie met de bouwkundige delen 
te beperken. Hierdoor moet het mogelijk worden de klimaatinstallatie in één procesgang te installeren. 
Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de installatiewerkzaamheden op de bouwplaats. De 
centrale en decentrale componenten van de klimaatinstallatie worden reeds grotendeels geprefabriceerd en 
worden op de bouwplaats gemonteerd. Het is echter het realiseren van de verbinding tussen de centrale en 
decentrale componenten dat verantwoordelijk is voor het grote aantal benodigde handelingen op de 
bouwplaats. Een installatietypologie wordt om deze reden beter beoordeeld naarmate het aantal benodigde 
verbindingen tussen de centrale en decentrale installatiecomponenten kleiner is. Verder wordt verondersteld 
dat het installeren van een ventilatienetwerk bewerkelijker is dan het installeren van een 
waterleidingnetwerk. 

Tabel Al: Installatiewerkzaamheden op bouwplaats 

Centraal 
Verbinding 

Decentraal 
centraal - decentraal 

Inst. typ. Installeren van: Installeren van: Installeren van: 
- warmte- en koude- - ventilatienetwerk - eindornamenten ventilatiesysteem 

1 opwekkinginstallatie - data- en elektranetwerk 
- luchtbehandelingkast 
- warmte- en koude- - ventilatienetwerk - eindornamenten ventilatiesysteem 

2 opwekkinginstallatie - waterleidingnetwerk - watergevoede eindornamenten 
- luchtbehandelingkast - data- en elektranetwerk 
- warmte- en koude- - ventilatienetwerk (afvoer) - eindornamenten ventilatiesysteem (afvoer) 

3 opwekkinginstallatie - waterleidingnetwerk - decentrale klimaatinstallatie-units 
- data- en elektranetwerk 

4 
- warmte- en koude- - waterleidingnetwerk - decentrale klimaatinstallatie-units 
opwekkinginstallatie - data- en elektranetwerk 

5 - data- en elektranetwerk - decentrale klimaatinstallatie-units 

Zoals eerder genoemd is de fysieke en vooral de procesmatige vervlechting van de klimaatinstallatie met de 
bouwkundige delen van invloed op de efficiëntie van de montage van de klimaatinstallatie. Onafhankelijk 
van de gekozen installatietypologie is het mogelijk de klimaatinstallatie en de bouwkundige delen te 
ontvlechten. Het realiseren van deze ootvlechting is echter eenvoudiger naarmate het aantal te installeren 
installatiecomponenten kleiner is en het aantal verbindingen tussen de centrale en decentrale 
installatiecomponenten kleiner is. 
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Ruimtebehoefte klimaatinstallatie 
De klimaatinstallatie neemt ruimte in het gebouw in beslag. Door het beperken van de ruimtebehoefte van de 
klimaatinstallatie kan het gebouwvolume worden verkleind of kan het bruikbare gebouwvolume worden 
vergroot. De ruimtebehoefte van de klimaatinstallatie is sterk afhankelijk van de gekozen 
installatietypologie. 
Onderstaande waarden voor de ruimtebehoefte van de verschillende installatietypologieën zijn ontleend aan 
[12] en [20]. 

Tabel A2: Ruimtebehoefte klimaatinstallatie Bron: [12] & [20] 

Installatietypologie 1 2 3 4 5 
Ruimtebeslag centrale technische ruimte 

4,5 4 1,5 1,0 0 [% b.v.o.} 
Ruimtebeslag leidingschachten 

2,5 1,5 1 0,3-0,5 0 -0,2 
{% b.v.o.l 
Ruimtebeslag klimaatinstallatie t.p. v. plafond 

0,6 0,4-0,5 0,3 0 0 {m] 
Ruimtebeslag klimaatinstallatie t.p. v. gevel 
[m] 0 o[IJ o[IJ 0,3 0,3 
(1 = plafondopstell ing eindomamenten) 

De ruimtebehoefte van de klimaatinstallatie wordt berekend als een percentage van het bruto gebouwvolume. 
Hierbij is 1% bruto vloeroppervlakte gelijkgesteld aan 1% bruto gebouwvolume. 
Er is gerekend met een kantoorgebouw met een gebouwdiepte van 12,6 m, een vertrekhoogte van 2,6 m 
(minimum) en een vloerdikte van 0,3 m. 
Er moet hier worden vermeld dat de berekende percentages niet exact zijn en als indicatie moeten worden 
gezien voor het onderling vergelijken van de verschillende installatietypologieën. 

Installatietypologie 1 en 2 - Op vertrekniveau 
wordt de klimaatinstallatie over het algemeen 
weggewerkt boven een verlaagd plafond. 
Hiervoor moet extra verdiepingshoogte 
worden gereserveerd. 

Installatietypologie 3 - Lucht wordt centraal 
afgezogen in de middenzone. De middenzone 
moet, vanuit het oogpunt van de flexibiliteit 
van de vloerindeling, eventueel dienst kunnen 
doen als verblijfsgebied en moet dan volgens 
het bouwbesluit een minimale vertrekhoogte 
hebben van 2,6 m. Er moet dus 0,3 m 
verdiepingshoogte worden gereserveerd voor 
het plaatsen van de afvoerkanalen. Dit in 
tegenstelling tot de traditionele situatie waarbij 
de middenzone een verkeersgebied was met 
een minimale vrije hoogte boven de vloer van 
2,3 m. De decentrale klimaatinstallatie-units 
kunnen ter plaatse van de gevel boven een 
verlaagd plafond worden weggewerkt. 

Installatietypologie 4 en 5 - De decentrale 
klimaatinstallatie-units worden aan de gevel 
opgesteld. Gezien de beperkte diameter van de 
horizontale transportleidingen kunnen deze in 
de gevelzone worden opgenomen. De 
gevelopstelling van de klimaatinstallatie-units 
gaat ten koste van het bruikbare 
vloeroppervlak. 
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Tabel A3: Ruimtebehoefte klimaatinstallatie 
Installatietypologie I 2 3 4 5 
Ruimtebehoefte centrale technische ruimte 4,5 4 1,5 1,0 0 
{% b.g.v.] 
Ruimtebehoefte leidingschachten 

2,5 1,5 I 0,3-0,5 0 - 0,2 
{% b.gv.J 
Ruimtebehoefte verlaagd plafond 

17 13 9 0 0 {% b.gv.] 
Ruimtebehoefte gevelopstelling 

0 0 0 5 5 
[% b.gv.] 
TOTAAL 24% 18,5% 11,5% 6,5% 5,2% 
Omgerekend naar % van 100% 77% 48% 27% 22% 
installatietypologie 1 

Beoordeling 1 I 2 4 4 

Capaciteit 
Bij de beoordeling van de capaciteit wordt gekeken naar de realiseerbare verwannings- en koelcapaciteit van 
de klimaatinstallatie. Deze zijn afhankelijk van de manier van warmte- en koudetransport en de manier van 
warmte- en koudeafgifte. 
De hoeveelheid warmte en koude die naar het vertrek kan worden getransporteerd met behulp van lucht is 
beperkt. Door de lage warmtecapaciteit van lucht zouden de ventilatiekanalen te veel ruimte in beslag nemen 
en zou het transporteren van de grote hoeveelheden lucht te veel energie vragen. De realiseerbare 
koelcapaciteit van installatietypologie I is daarom beperkt tot± 60 W /m2 [I 0]. 
Bij installatietypologie 2,3 en 4 vindt het warmte- en koudetrensport naar het vertrek plaats met behulp van 
water. Warmte en koude wordt afgegeven door middel van convectie en/of straling. De realiseerbare 
koelcapaciteit van installatietypologie 2, 3 en 4 varieert tussen± 70 W/m2 bij toepassing van inductie-units 
en± 120 W/m2 bij toepassing van ventilatorconvectoren [10]. Wanneer afgifte door middel van convectie en 
straling worden gecombineerd, bijvoorbeeld bij toepassing van een klimaatplafond met vergroot convectief 
aandeel, zijn capaciteiten tot± 170 W /m2 haalbaar [ 1 0]. 
De realiseerbare verwarmings- en koelcapaciteit van installatietypologie 5 is kleiner dan die van 
installatietypologie 2, 3 en 4, omdat warmte en koude uitsluitend wordt afgegeven d.m.v. convectie. Bij een 
hoge verwarmigs- of koelbehoefte wordt naast verse lucht aanvullend ruimtelucht gerecirculeerd door de 
klimaatinstallatie-unit De warmte en koude wordt decentraal opgewekt, waardoor beperkingen aan het 
distributienetwerk niet aan de orde zijn. 

Investeringskosten 
Voor het bepalen van de investeringskosten voor de verschillende installatietypologieën is gebruik gemaakt 
van [12], [4] en [5]. Bij installatietypologie 2, 3 en 4 kunnen warmte en koude zowel door middel van 
convectie als door middel van straling worden afgegeven. De investeringskosten voor de bijbehorende 
eindornamenten lopen sterk uiteen. Om een eenduidige vergelijking te verkrijgen is bij het bepalen van de 
investeringskosten in alle gevallen warmte- en koudeafgifte door middel van convectie als uitgangspunt 
genomen. [12] is gebruikt voor het onderling vergelijken van installatietypologie I en 2. Installatieconcept I 
A9.4 uit [12] is representatief voor installatietypologie I. Het betreft een klimaatsysteem met 
verwarmde/gekoelde ventilatielucht d.m.v. een tweekanalensysteem met een variabel debiet. 
Installatieconcept I A8.9 uit [ 12] is representatief voor installatietypologie 2. Het betreft een klimaatsysteem 
met verwarmde ventilatielucht en verwarming en koeling d.m.v. 4-pijpsventilatorconvectoren. In [12] zijn 
ook gegevens m.b.t. installatietypologie 3 te vinden. Deze gegevens worden echter tegengesproken door 
recentere internetbronnen [4] en [5]. De investeringskosten van installatietypologie 3, 4 en 5 zijn 
beredeneerd aan de hand van deze bronnen. 
Onderstaand figuur toont de verschillende componenten waaruit de investeringskosten zijn opgebouwd. 
Voor installatietypologie 2 en 3 zijn deze overgenomen uit [4]. Het betreft hier respectievelijk een 
klimaatsysteem met centrale luchtbehandeling en 4-pijpsventilatorconvectoren in het vertrek en een 
klimaatsysteem bestaande uit gevelventilatie-units met recirculatieaansluiting en centrale luchtafvoer. 
Uit onderstaand figuur is afte lezen dat bij decentralisatie van de luchtbehandeling en luchttoevoer bespaard 
wordt op het centrale luchtnetwerk, de centrale technische ruimte en de centrale luchtverversing. Echter is 
ook te zien dat de investeringskosten voor de decentrale componenten in het vertrek sterk toenemen. Er 
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wordt niet gespecificeerd wat hierin de bijdrage is van enerzijds de decentrale luchtbehandeling en 
luchttoevoer en anderzijds de behuizing van de decentrale klimaatinstallatie. Er wordt verondersteld dat door 
de decentrale opstelling de investeringskosten van zowel de luchtbehandeling en luchttoevoer als de 
behuizing van de klimaatinstallatie met een factor 2 toenemen. Er wordt aangenomen dat bij decentrale 
opstelling van de overige installatiecomponenten de investeringskosten zich ook volgens deze trend zullen 
ontwikkelen. Zo kunnen de investeringskosten voor installatietypologie 4 en 5 worden bepaald. Deze aanpak 
leidt niet tot exacte waarden maar is wel geschikt voor het indiceren van een te verwachten ontwikkeling van 
de investeringskosten. Later in dit hoofdstuk zal een gevoeligheidsanalyse worden uitgevoerd met betrekking 
tot de ontwikkeling van de investeringskosten. 

2 3 4 5 

Figuur A2: Investeringskosten klimaatinstallatie 
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Installatietypologie 

Installatietypologie 4 verschilt t.o.v. installatietypologie 3 door het feit dat de luchtafzuiging decentraal 
plaatsvindt. Er hoeft dus geen centraal luchtnetwerk te worden aangelegd naar de ruimte. Deze besparing is 
beperkt zoals af te lezen uit bovenstaand figuur. Verder is er geen centrale luchtafvoerkast aanwezig. Elke 
decentrale klimaatinstallatie-unit heeft een eigen luchtafvoer. De investeringskosten hiervoor bedragen 2 
maal die van de centrale luchtafvoer. Deze meerkosten vallen echter bij benadering weg tegen de besparing 
op het centrale luchtnetwerk. Als laatste zal een deel van de centrale installatieruimte zich verplaatsen naar 
de gevel. De investeringskosten voor de centrale installatieruimte dalen van 51,- naar 23,- €/m2 g.o. [4]. Het 
grote aantal decentrale behuizingen van de klimaatinstallatie in de ruimte zal kostbaarder zijn dan de centrale 
installatieruimte. Ook hier wordt een factor 2 aangehouden. Ter verduidelijking zijn deze investeringskosten 
apart vernoemd in bovenstaand figuur, waar ze eerder zaten gevangen in de groep investeringskosten 
'decentrale installatiecomponenten'. 
Bij installatietypologie 5 wordt geen gebruik gemaakt van een 4-pijpswaterleidingnetwerk. Dit leidt tot een 
aanzienlijke besparing. De decentrale klimaatinstallatie-units worden elektrisch gevoed. Hiertoe zal het 
elektranetwerk moeten worden verzwaard. De investeringskosten hiervoor worden gesteld op 50% van de 
investeringskosten voor het waterleidingnetwerk. De warmte- en koudeopwekking wordt decentraal in de 
gevel geïntegreerd. Het aantal opwekkingsapparaten neemt sterk toe. Hoewel het geïnstalleerde vermogen 
nagenoeg gelijk blijft zullen de investeringskosten echter sterk toenemen. Ook hier worden de 
investeringskosten met een factor 2 vermenigvuldigd. Hierbij wordt nogmaals vermeld dat dit geen exact 
bepaalde waarde is. De investeringskosten hangen o.a. af van de seriegrootte de opwekkingsapparaten. Door 
de decentrale opstelling van de warmte- en koudeopwekking is er geen centrale technische ruimte meer. Het 
grote aantal decentrale behuizingen van de klimaatinstallatie zal echter kostbaarder zijn dan de centrale 
installatieruimte. Verder is de geluidsproductie van de warmtepompen zeer kritisch en moet er extra 
aandacht worden besteed aan de geluidsisolatie van de behuizingen. Er wordt aangenomen dat de 
investeringskosten voor de decentrale behuizing een factor 2 hoger liggen dan de investeringskosten voor de 
centrale technische ruimte. 
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Tabel A4: Invester ingskosten klimaatinstallatie 
Bron Installatietypologie 1 2 3 4 5 

{12} 
Investeringskosten 

460 425 
(f/m2 b.v.o.) 

{4] 
Investeringskosten 

280 305 
(€/m2 n.v.o.) 

Extrapolatie {4] 
Investeringskosten 

334 349 
(€/m2 n.v.o.) 

Percentrage t.o.v. 
108% 100% 109% 119% 125% 

installatietyp. 2 

Beoordeling 3 4 3 2 I 

Criteria in de groep 'functioneren'; 

Flexibiliteit 
Flexibiliteit geeft de veranderbaarbeid in ruimtelijke zin weer. De flexibiliteit van een ruimte wordt o.a. 
bepaald door de aansluitmogelijkheden op venti latievoorzieningen en eindornamenten voor warmte- en 
koudeafgifte. 
Installatietypologie scoort goed m.b.t. de aansluitmogelijkheden omdat de plaats van de 
luchttoevoeropeningen en luchtafvoeropeningen grotendeels vrij te kiezen is in de ruimte en hiermee ook de 
plaats van de warmte- en koudeafgifte. Er kan worden gekozen voor een overdimensionering van het aantal 
luchttoevoeropeningen of te volstaan met een beperkter aantal luchttoevoeropeningen en deze zonodig bij 
een mutatie te verplaatsen. Door het tweekanalensysteem kan in verschillende vertrekken onafhankelijk van 
elkaar worden gekoeld of verwarmd. 
Ook bij installatietypologie 2 is de plaats van de luchttoevoeropeningen en luchtafvoeropeningen grotendeels 
vrij te kiezen in de ruimte. Deze verzorgen alleen de toevoer van verse lucht. De warmte- en koudeafgifte 
vindt hier grotendeels plaats door middel van watergevoede eindomamenten. Deze zijn vrij in de ruimte te 
plaatsen boven het verlaagde plafond of aan de gevel. De eindomament worden aangesloten op een 4-
pijpswaterleidingnetwerk, waardoor in verschillende vertrekken onafhankelijk van elkaar kan worden 
gekoeld of verwarmd. Er kan ook hier worden gekozen voor een overdimensionering van het aantal 
eindornamenten of te volstaan met een beperkter aantal eindornamenten en deze zonodige bij een mutatie te 
verplaatsen. 
Bij installatietypologie 3 is de plaats van de luchttoevoer gebonden aan de gevel. Langs de gevel bevindt 
zich een groot aantal luchttoevoeren waardoor het aantal aansluitmogelijkheden aan de gevel groot is. De 
luchtafvoer is vrij te plaatsen. Hierdoor kan in veel gevallen een goede doorstroming van de ruimte worden 
gerealiseerd. Verwarming en koeling vindt plaats door watergevoede eindomamenten. De eindomament 
worden aangesloten op een 4-pijpswaterleidingnetwerk, waardoor in verschillende vertrekken onafhankelijk 
van elkaar kan worden gekoeld of verwarmd. 
Bij installatietypologie 4 en 5 is zowel de luchttoevoer als de luchtafzuiging aan de gevel gebonden. Door 
het grote aantal gevelventilatie-units is het aantal aansluitmogelijkheden aan de gevel zeer groot. Omdat 
zowel de luchttoevoer als de luchtafvoer in het gevelvlak liggen, moet er worden uitgekeken voor obstakels 
die de doorstroming van de ruimte verstoren, zoals ruimteverdelers en meubilair. Dit beperkt de 
indelingsvrijheid van de ruimte achter de gevel. Bij installatietypologie 4 vindt verwarming en koeling plaats 
door middel van watergevoede eindomamenten. De eindomament worden aangesloten op een 4-
pijpswaterleidingnetwerk, waardoor in verschillende vertrekken onafhankelijk van elkaar kan worden 
gekoeld of verwarmd. Voor installatietypologie 5 geldt hetzelfde gezien de warmte- en koudeopwekking 
nabij het vertrek plaatsvindt. 

Aanpasbaarbeid . 
Aanpasbaarbeid heeft betrekking op de veranderbaarbeid van de klimaatinstallatie in termen van prestaties. 
Het gaat hierbij om de aanpasbaarbeid van de ventilatie-, verwarmings- en koelcapaciteit Voor het bereiken 
van een grote mate van aanpasbaarbeid moeten extra kosten worden gemaakt in de vorm van 
overdimensionering of modulariteit. 
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Installatietypologie 1 scoort slecht m.b.t. aanpasbaarheid. Het warmte- en koudetransport vindt plaats m.b.v. 
lucht. Lucht heeft een warmtecapaciteit die 3500 maallager is dan die van water. Voor het inbouwen van 
extra warmte- en koudetransportcapaciteit zal aanzienlijk extra moeten worden geïnvesteerd in 
kanaaldiameter. 
Installatietypologie 2 scoort beter omdat het warmte- en koudetransport plaats vind m.b.v. water. Het' 
inbouwen van extra koel- en verwarmingscapaciteit vraagt absoluut gezien minder ruimte. Eindornamenten 
worden overgedimensioneerd of worden modulair bijgeplaatst en verwijderd. Voor extra venti latiecapaciteit 
moeten de ventilatiekanalen worden overgedimensioneerd. Deze vragen veel gebouwvolume. 
Bij installatietypologie 3 en 4 wordt de verse lucht via de gevel aangevoerd. Extra ventilatiecapaciteit kan 
worden gerealiseerd door het overdimensioneren van de gevelventilatie-unit Een andere mogelijkheid is het 
vervangen van de gevelventilatie-unit door een exemplaar met een grotere capaciteit of het bijplaatst van 
gevelventilatie-units. Extra ventilatiecapaciteit vraagt dus niet om een overdimensionering van 
ventilatiekanalen, met uitzondering van de luchtafvoerkanalen bij installatietypologie 3. Extra verwarmings
en koelcapaciteit vraagt om een overdimensionering van het waterleidingnetwerk. Door de hoge 
wanntecapaciteit van water zal de leidingdiameter slechts beperkt toenemen. Eindornamenten worden 
overgedimensioneerd of worden modulair bijgeplaatst en verwijderd. 
Bij installatietypologie 5 kan extra ventilatie-, koel-, verwarmings en opwekkingscapaciteit worden 
gerealiseerd door het overdimensioneren van de decentrale klimaatinstallatie-units. Een andere mogelijkheid 
is het vervangen van de klimaatinstallatie-unit door een exemplaar met een grotere capaciteit of door het 
bijplaatsen van installatiecomponenten. Er moet extra capaciteit worden gereserveerd in het elektriciteitsnet. 
Door de elektrische voeding kunnen eenvoudig installatiecomponenten worden aangestekkerd. 

Gebruikerscomfort 
Het gebruikerscomfort wordt bepaald door een groot aantal parameters. Er wordt onderscheid gemaakt naar 
thermisch comfort, hygrisch comfort, binnenluchtkwaliteit, visueel comfort en akoestisch comfort. De keuze 
tussen de vijf installatietypologieën is hoofdzakelijk van invloed op het thermisch comfort en het hygrisch 
comfort. 
Warmte- en koudeafgifte door middel van straling heeft een gunstige invloed op het thermisch comfort. 
Vanwege de centrale warmte- en koudeopwekking en het centrale waterleidingnetwerk zijn 
installatietypologie 2, 3 en 4 zeer goed te combineren met watergevoede eindornamenten met 
stralingscomponent. Bij installatietypologie 1, een luchtsysteem, en installatietypologie 5, een 
klimaatinstallatie met decentrale warmte- en koudeopwekking, is warmte- en koudeafgifte door middel van 
straling niet gangbaar. 
Voor het realiseren van een optimaal hygrisch comfort is bevochtiging en ontvochtiging van de ruimtelucht 
noodzakelijk. Bij installatietypologie 3, 4 en 5 moet de bevochtiging en ontvochtiging decentraal 
plaatsvinden in het grote aantal kleine luchtbehandelingkasten nabij de te conditioneren ruimte. Hierdoor is 
decentrale bevochtiging en ontvochtiging met betrekking tot hygiëne, lekkagegevoeligheid, 
storingsgevoeligheid en de afvoer van condenswater kritieker dan centrale bevochtiging en ontvochtiging. 
Hierdoor zal bij installatietypologie 3, 4 en 5 minder snel worden overgegaan tot het toepassen van 
bevochtiging en ontvochtiging. 

Onderhoudskosten 
Bij installatietypologie 2, 3 en 4 kunnen warmte en koude zowel door middel van convectie als door middel 
van straling worden afgegeven. De onderhoudskosten voor de bijbehorende eindornamenten lopen sterk 
uiteen. Om een eenduidige vergelijking te verkrijgen is bij het bepalen van de onderhoudskosten, net zoals 
bij het bepalen van de investeringskosten, in alle gevallen warmte- en koudeafgifte door middel van 
convectie als uitgangspunt genomen. Er is hier gebruik gemaakt van dezelfde installatieconcepten als bij het 
bepalen van de investeringskosten. 
De onderhoudskosten van installatietypologie 1 en 2 zijn ontleend aan de onderhoudskosten vermeld in [12]. 
In [12] zijn ook gegevens over installatietypologie 3 te vinden. Deze gegevens worden echter 
tegengesproken door recentere internetbronnen [4] en [5]. De onderhoudskosten van installatietypologie 3, 4 
en 5 zijn beredeneerd aan de hand van [4]. 
De onderhoudskosten van installatietypologie 3 zijn overgenomen uit [4] en worden gerelateerd de uit [4] 
overgenomen onderhoudskosten van installatietypologie 2. Het betreft hier respectievelijk een 
klimaatsysteem met centrale luchtbehandeling en 4-pijpsventilatorconvectoren in het vertrek en een 
klimaatsysteem bestaande uit gevelventilatie-units met recirculatieaansluiting en centrale luchtafvoer. De 
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onderhoudskosten van installatietypologie 3 komen uit op 130% ten opzichte van installatietypologie 2 als 
gevolg van de hogere kosten van het decentrale onderhoud. 
De onderhoudskosten van installatietypologie 4 worden als volgt beredeneerd. Het verschil met 
klimaatsysteem 3 is dat de luchtafvoer decentraal via de gevel plaatsvindt. Hierdoor hoeft er geen onderhoud 
plaats te vinden aan de kanalen en ventilatoren van de centrale lucht afzuiging. Het centrale onderhoud zal 
teruglopen naar het niveau weergegeven in de meest rechtse kollom waarbij alleen onderhoud aan de centrale 
warmte- en koudeopwekking hoeft plaats te vinden. Uit onderstaande tabel is op te maken dat de besparingen 
op het onderhoud aan het centrale ventilatiestelsel aanzienlijk zijn. De hoeveelheid decentraal onderhoud zal 
echter toenemen door onderhoud aan de ventilator voor de luchtafvoer in de gevel en. wanneer toegepast 
door onderhoud aan het warmteterugwinsysteem met bijbehorende luchtfilter. De onderhoudskosten kunnen 
worden beperkt door het extra onderhoud gelijktijdig met het onderhoud aan de al aanwezige 
luchtbehandelingkast uit te voeren. Verder kunnen de onderhoudskosten worden beperkt door de 
onderhoudsintensieve onderdelen bij elkaar worden geplaatst in een blok dat relatief gemakkelijk kan 
worden vervangen. Nevenstaande 
tabel [19] toont een gedetailleerde 
berekening van de 
onderhoudskosten van een 
klimaatinstallatie. Hierbij wordt een 
centraal lucht/watersysteem met 
centrale luchtbehandeling, centrale 
warmte- en koudeopwekking en 
ventilatorconvectoren in het vertrek 
vergeleken met een 
klimaatinstallatie vergelijkbaar met 
installatietypologie 4. Hieruit valt op 
te maken dat de jaarlijkse 
onderhoudskosten van 
installatietypologie 4 nauwelijks 
hoger liggen dan de 
onderhoudskosten van 
installatietypologie 2. Hierbij moet 
worden vermeld dat het onderzoek is 
uitgevoerd in opdracht van Trox, een 
leverancier van aan de gevel 
geplaatste decentrale 
klimaatinstallatie-units, en dus enige 
vooringenomenheid kan worden 
verwacht. Door het wegvallen van 
het onderhoud aan het centrale 
ventilatienetwerk en de beperkte 
toename van het decentrale 
onderhoud zal het niveau van de 
onderhoudskosten van 
installatietypologie 4 zich bevinden 
tussen de 100 en 130% t.o.v. 
installatietypologie 2. 

Taballe 6 GagenUberstellung des Wartungsauf'.\'andas zentralar und dezentralar 
Lunaufbereltung 

zentrale dezentra Ie 
Luftaufbereitung Lufta ufbereitung 

1 Zentrolgeriit 96 Fll88lldenlüftungsgerö.le 
mit 9600 m31h mit je 100 m31h 

2 mol im Jahr kpl. 
1 Gertlt à 120 min 96 Geriite a 10 min + 

Gerate reinigen 
2 mal im Johr 2 mal im Johr Stichproben 

4 h 0. 35 € 12 Geriite :'110 min 

t40 €" 36hà35€ 
1.260 >€' 

1 Gertlt a 520 € (Material) 96 Gerö.t à 7 € (M alerial) 
4 mal im Jahr' 4 mal im Jahr• 

Filter Wee hsel 1 Gertlt ó. 30 min 96 Geräle à 2 min 
Material + Arbeiteleistung (Arbeitsleistung) (Arbeiteleistung) 

4 )( 0,5 h :'135 € 4 )( 3,2 h il35 € 

2.150 €" 3.136 €" 

18 Stück à 6 min 0 Stück ó. 6 min 

Revision der 1.8 h ó. 35 € 
Brandschutzklappen 1 mal im Jahr 1 mal im Johr 

63€" 0€" 

'krteilsystem durch 

Luftkanalreinigung88ervice 
reinigen. 

350 m2 I<Dnal il10 €fm2 

Luttkanals)'lltem ~d 48 LuftD.usläs!le (5 min) und ist mit in den Kosten für die 
Luftauslässe reinigen 24 Umh.Jftgeräle (10min) Gerö.tereinigung ent holten 

reinigen 
8 h ii 40 €/h 
alle 2 Jahre 

1.910€" 

jährliche Wartungskosten 4.263 >€' 4.396 €" 

• bei ven~chmutzter AuBenh.Jft (Basis: hygienieche Anforderungen der VOl 6022) 

FlJ;UUr A3: I erJ;elukmJ; onderhoudskosten cellira ie en decentrale klunaatmstallatle 

Bij installatietypologie 5 vindt de warmte- en koudeopwekking decentraal plaats. De opwekkingsapparaten 
bevatten bewegende delen en zullen regelmatig moeten worden onderhouden. Uit bovenstaande tabel valt op 
te maken dat het reiniging van meerdere decentraal opgestelde componenten, in dit geval 
luchtbehandelingkasten, bijna I 0 maal meer tijd vraagt dan het reinigen van één centraal opgesteld 
component. Hetzelfde zal gelden voor andere vormen van onderhoud. Bij installatietypologie 5 valt ten 
opzichte van installatietypologie 4 het onderhoud aan het centrale waterleidingnetwerk weg. Dit zal een 
geringe besparing op de onderhoudskosten opleveren, gezien het waterleidingnetwerk weinig onderhoud 
vraagt. Dit betekend dat de onderhoudskosten van installatietypologie 5 hoger zullen liggen dan de 
onderhoudskosten van installatietypologie 4. 
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Tabel A5: Onderhoudskosten klimaatinstallatie 
Bron Installatietypologie 1 2 3 4 5 

{12} 
Gebruikskosten 

12,50 11,75 
(flm:o b.v. o) 

{4] 
Onderhoudskosten 

6,5 8,5 
(E/m2 n.v.o.) 

{19] 
Investeringskosten 

100% 100% 
(E/m2 n.v.o.) 

Percentrage t.o.v. 
106% 100% 130% 

100-
> 130% 

installatietyp. 2 130% 

Beoordeling 4 4 2 2 I 

Opwekkingsrendement 
Bij installatietypologie I t/m 4 is de opwekkingsinstallatie centraal opgesteld. Er kan uit een groot aantal 
varianten worden gekozen. Per project kan de meest optimale samenstelling van de opwekkingsinstallatie 
worden bepaald en toegepast. Hierdoor zijn hoge opwekkingsrendementen voor koeling en verwarming 
haalbaar, respectievelijk 5,0 x llel met een warmtepomp in zomerbedrijf in combinatie met koudeopslag en 
4,2 x llel met een warmtepomp aangesloten op een aquifer met een aanvoertemperatuur tussen 35 ·c en 45 ·c 
[25]. Hierbij is llel het rendement van de elektriciteitsvoorziening, zijnde 39%. 
Bij installatietypologie 5 het aantal toepasbare opwekkingsapparaten is beperkt. Toepasbaar zijn een 
omkeerbare warmtepomp met buitenluchtaansluiting of een combinatie van een elektrische 
ventilatorconvector voor verwarming en een split-unit voor koel ing [12]. De buitenlucht dient hierbij als 
warmte- en koudebron. Het opwekkingsrendement voor koeling bedraagt 4,0 x llel bij toepassing van een 
compressiekoelmachine. Het opwekkingsrendement voor verwarming bedraagt 3, I x llel bij toepassing van 
een warmtepomp met buitenluchtaansluiting en een aanvoertemperatuur tussen 35 ·c en 45 ·c [25]. Het 
gebruik van buitenlucht als warmte- en koudebron is energetisch minder aantrekkelijk, omdat in de zomer 
warmte moet worden afgegeven aan relatiefwarme buitenlucht en in de winter warmte moet worden 
onttrokken aan relatiefkoude buitenlucht. Grondwater heeft een veel constantere temperatuur. 

Systeemrendement 
Het systeemrendement is een maat voor de energieverspilling die optreedt door gelijktijdig verwarmen en 
koelen en de optredende energieverliezen door warmte- en koudetransport. 
fvem is de factor voor vernietiging van energie ten gevolge van gelijktijdig koelen en verwarmen. Voor 
systemen waarbij de vereiste luchtinblaastemperatuur wordt verkregen door het mengen van een verwarmde 
en een gekoelde luchtstroom geldt bijvoorbeeld..fvem = 0,4. 
averw en llkoel zijn de factoren voor de leidingverliezen, kanaalverliezen en regeling van het distributiesysteem 
voor respectievelijk verwarming en koeling. Hiermee wordt gedoeld op de transmissieverliezen vanuit 
leidingen en/of kanalen naar de omliggende ruimte. Aan de hand van deze factoren wordt het 
systeemrendement beoordeeld. V oor een nauwkeurige berekening van het systeemrendement moet verwezen 
worden naar [25]. 

Tabel A6: Vernietijlingsfactoren en distributieverliezen Bron: [25} 

Installatietypologie 1 2 3 4 5 

an!n1· 0,04 0,13 0,13 0,13 0 

akod O,ül 0,06 0,06 0,06 0 

frem 0 0,04 0,04 0,04 0 

Beoordeling 3 2 2 2 4 
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Energiegebruik water- en luchttransport 
Uit de gegevens ontleend aan onderstaande tabel is op te maken dat het vermogen benodigd voor het 
transporteren van warmte en koude met behulp van lucht bijna 30 maal hoger is dan het vermogen benodigd 
voor het transporteren van dezelfde hoeveelheid warmte en koude met behulp van water. Om deze reden 
scoort installatietypologie I slecht. Hier vindt alle warmte- en koudetransport plaats met behulp van lucht. 

Tabel A7: Energie benodigd voor transporteren van warmte en koude Bron: {15] 

Transportmedium Lucht Water 
Ventilatorvermogen cq pompvermogen per kW gedistribueerd 
vermogen (rendement = 1 00%) per meter distributiesysteem 0,084 3 • 10·3 

{(kW/m)lkWJ 

Installatietypologie 2 scoort beter omdat het warmte- en koudetransport plaats vind m.b.v. water. Dit vergt 
aanzienlijk minder energie. De ventilatielucht wordt naar de ruimte gevoerd door een netwerk van 
ventilatiekanalen. Deze zorgen voor een stromingsweerstand die moet worden overwonnen door 
ventilatoren. 
Bij installatietypologie 3 en 4 wordt de verse lucht rechtstreeks door de gevel naar binnen gehaald. Bij 
installatietypologie 4 wordt de lucht ook weer rechtstreeks door de gevel naar buiten afgevoerd. Hierdoor 
kan het benodigde ventilatorvermogen worden beperkt en zal het energiegebruik voor luchttransport verder 
afnemen. 
Installatietypologie 5 scoort optimaal omdat de warmte en koude bij het vertrek wordt opgewekt. Hierdoor 
kan de warmte en koude rechtstreeks worden aangevoerd naar de eindomamenten. 
Uit de tabellen in ISSO 300 valt op te maken dat het energiegebruik voor transport kan oplopen tot 50% van 
het totale energiegebruik van een gebouw met beperkte koeling, gebalanceerde ventilatie en 
radiatorverwarming en kan oplopen tot 1/3 van het totale energiegebruik van een gebouw met volledige 
airconditioning (interne massa 59 kglm2 (middel), R-waarde gevel 3.0 m2K/W, lichte gevel en 
glaspercentage 70%). Het energiegebruik voor transport is dus een factor om rekening mee te houden. 

Rendabiliteit warmteterugwinning uit ventilatielucht 
Warmteterugwinningsinstallaties benutten de warmte uit de afvoerlucht van mechanische ventilatiesystemen 
voor de voorverwarming van de toevoerlucht Voor het toepassen van warmteterugwinning is het gunstig dat 
de luchttoevoer langs de luchtafvoer loopt. Dit is echter niet noodzakelijk. 
Bij installatietypologie I ,2,4 en 5 kunnen de luchtafvoer en luchttoevoer zonder problemen naast elkaar 
worden geplaatst. Hierdoor zijn deze installatietypologieën zeer goed geschikt voor het toepassen van 
warmteterugwinning. Bij installatietypologie I en 2 kan de installatie centraal worden geplaatst. Bij 
installatietypologie 4 en 5 moet worden voorzien een groot aantal kleine decentrale installaties. Dit leidt tot 
hogere investerings- en onderhoudskosten. Hierdoor is warmteterugwinning lang niet altijd economisch 
rendabel [19]. Uit energetisch oogpunt en met het oog op de EPC normering is warmteterugwinning wel aan 
te bevelen. 
Bij installatietypologie 3 liggen de luchttoevoeropeningen en de luchtafvoeropening ver uit elkaar. Hier kan 
een omkeerbare warmtepomp worden toegepast ter plaatse van de centrale luchtafvoer. De teruggewonnen 
warmte of koude wordt afgegeven aan het centrale waterleidingnetwerk en wordt zo teruggevoerd naar de 
decentrale luchtbehandelingkasten. 
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BIJLAGE 8: GEVELBOUWMETHODE 

Welke gevelbouwmethode is het meest geschikt voor verdere ontwikkeling naar de Unitized Climate-Control 
Façade? Als eerste wordt een overzicht opgesteld van de bestaande gevelbouwmethoden. Vervolgens wordt 
er getoetst of de gevelbouwmethoden toepasbaar zijn binnen de randvoorwaarden van dit onderzoek. De 
randvoorwaarden hebben betrekking op de uitvoering, constructie en vormgeving van de gevel. Een 
gevelbouwmethode is alleen dan geschikt wanneer deze voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Zo wordt 
duidelijk welke gevelbouwmethode geschikt is voor de verdere ontwikkeling van de Unitized elimate
Control Façade. De bouwfysische eigenschappen van de gevelbouwmethoden blijven hier buiten 
beschouwing. 

De randvoorwaarden, zoals beschreven in hoofdstuk 2, voor de selectie van de geschikte gevelbouwmethode 
zijn: 
1. Uitvoering als geprefabriceerde elementengevel 
2. Geschikt voor hoogbouw 
3. Grote mate van vormgevingsvrijheid 

4.1 OVERZICHT GEVELBOUWMETHODEN 
Bij het opstellen van het overzicht van de verschillende gevelbouwmethoden is er gekeken naar het 
constructieprincipe en het constructiemateriaal van de gevel. 

Tabel Bl: lndelin2 2evelbouwmethoden 
Constructieprincipe Massieve gevel Stijl- en regelwerk gevel 

A.l A.2 A.3 B.l B.2 B.3 B.4 

Q) 
;> 
Q) 
OI) 

Gevelbouwmethode ~ Q) 
::s ;> 
0 Q) 

,&; OI) 
~ 

~ 0 Q) 
::ë Q) 

~ ~ c:: OI) 
Q) Q) c:: ..... <ll 0 ::s ..... 
0 Q) ..... 

~ 
Q) 

::r: a:l 

A.l Houten blokbouw gevel 
De gevel wordt opgebouwd uit zogenaamde logs 
die op elkaar worden gestapeld. Zo ontstaat een 
massieve gevel. Er is in principe geen extra 
isolatie nodig. Tegenwoordig wordt dit wel 
gedaan door middel van een voorzetwand aan de 
binnenzijde, waarbij de spouw opgevuld wordt 
met bijvoorbeeld cellulose. Het hout wordt zeer 
uitvoerig verduurzaamd. Hiervoor worden zowel 
impregneringsmiddelen als verven op acrylbasis 
gebruikt. 

A.2 Metselwerk gevel 

Q) 
;> 
Q) 
OI) 

Q) Q) .!2 ..... ;> ;> () 
Q) Q) ::s 
OI) OI) .1:: 
~ ~ <ll 

c:: ::s ::s 0 
0 0 () 

,&; ,&; <ll 

~ Q) 0 Q) 

~ 
0 Q) "0 ;> 

~ c:: Q) 

<ll Q) OI) ..... ] c:: <ll 
::s .!2 0 c:: 

~ ~ ::r: V1 

Sandwichelementen gevel 

c 

Q) 
;> 
Q) 
OI) 

c:: 
~ c:: 
Q) 

s 
Q) 

Q) 
...s:; 
() 

-~ 
"0 c:: 
til 

r:/) 

Metselwerk wordt samengesteld uit stenen en mortel. Voor de stenen kunnen bakstenen, 
kalkzandsteenblokken of (cellen)betonblokken worden gebruikt. De mortel verbindt de stenen met elkaar. 
Een metselwerkgevel kan worden uitgevoerd als dragende gevel of als opvulling van open gevelvlakken. In 
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Nederland worden metselwerkgevels 
overwegend uitgevoerd als spouwmuur. Een 
spouwmuur bestaat uit een binnen- en een 
buitenblad met daartussen een luchtspouw. Het 
materiaal van het buitenblad is vrij te kiezen. De 
spouw tussen binnen- en buitenblad wordt 
gedeeltelijk opgevuld met isolatie, die tegen het 
binnenblad wordt bevestigd. In bijvoorbeeld 
Duitsland is de spouwmuur minder ingeburgerd 
en word vaak buitengevelisolatie toegepast. Het 
isolatiemateriaal wordt m platen tegen de 
buitengevel bevestigd en afgewerkt met 
pleistermateriaaL 

A.3 Betongevel 
Met betrekking tot de uitvoering kan er 
onderscheid worden gemaakt naar gietbouw 
betongevels en prefab-betonelementen gevels. 
Bij gietbouw wordt het beton op de bouwplaats 
gestort. Gezien de randvoorwaarden van dit 
project wordt hier niet nader op ingegaan. 
Bij prefab-betonelementen gevels kan er 
onderscheid worden gemaakt naar de 
samenstelling van de elementen. We 
onderscheiden: 
I. enkelschalige elementen en 
2. sandwichelementen. 

A.3.1 Enkelscha/ige elementen 

Figuur 82: Metsel11'erk gevel met 
buiteneeveliso/atie 

Luchtdicbling 

~ TU/e 

........ 16° 

---

---~-~-,........., / * "*'·50"'"' 
~~ --j , , 2---.... -..,_. 7.51 YoorbMd!n ~onder kozijnen 

Figuur B3: Metsel11'erk spouwgevel 

Figuur 84: 8etongevel. enkelscha/ige elementen 

De constructie van het enkelschalige elementen bestaat uit een geprefabriceerd betonnen binnenblad. Dit 
binnenblad wordt aan de buitenzijde voorzien van isolatiemateriaal en een gevelafwerking. Deze 
gevelafwerking wordt bevestigd op het constructieve binnenblad en kan zeer divers zijn. De gevelelementen 
kunnen volledig beglaasd en bekleed op de bouwplaats worden afgeleverd. V oor het realiseren van een 
goede wind- en waterdichtheid van de gevel moet er rekening worden gehouden met de relatief grote 
maattoleranties van prefab beton. 

A.3.2 Sandwichelementen 
Sandwichelementen zijn dubbelschalige elementen waarbij tussen het binnen- en buitenblad een laag 
isolatiemateriaal wordt aangebracht. et binnen- en buitenblad worden door middel van ankerelementen aan 
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Figuur 85: 8etongeve/. opbolllr sandwichelementen 
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elkaar gekoppeld. Het buitenblad kan worden afgewerkt met 
tegels, natuursteen en baksteen, die in het buitenblad worden 
ingestort. 
Het is mogelijk gevelopeningen op te nemen in prefab
betonelementen. Er moet wel rekening worden gehouden met 
een minimale betonbreedte langs de gevelopeningen, zoals te 
zien in bovenstaand figuur. Dit betekend dus dat de grootte 
van de gevelopeningen aan beperkingen gebonden is. 

B.l Houtskeletbouw gevel 
Een houtskeletbouw gevel is opgebouwd uit naaldhout stijl- en 
regelwerk. Ze zijn gevuld met isolatiemateriaal en vervolgens 
bekleed met plaatmateriaaL De wandelementen zijn aan de 
binnenzijde bekleed met gipsplaat, enerzijds om de mogelijkheid 
van een afwerking te scheppen, anderzijds om de brandwerendbeid 
te waarborgen. Omwille van de stabiliteit wordt de gevel zo nodig 
bekleed met houtachtig plaatmateriaaL Meestal zit dit aan de 
spouwzijde, maar ook wel aan de binnenzijde direct achter de 
gipsplaat. Om inwendige condensatie te voorkomen en de 
luchtdichtheid te verzekeren, is de hele buitenschil aan de 
binnenzijde achter de binnenbeplating voorzien van 
dampremmende folie. De gevelafwerking is vrij. Voor het 
buitenspouwblad kan men kiezen voor bijvoorbeeld metselwerk, 
pleisterwerk, hout, plaatmateriaal keramische elementen of een 
combinatie hiervan. 
Houtskeletbouwelementen worden geprefabriceerd in de fabriek. 
De aansluitdetails tussen de elementen vergen zorgvuldigheid. 
Met houtskeletbouw zijn geen hoge glaspercentages (tot ca. 80%) 
mogelijk. Het constructieprincipe van houtskeletbouw berust op 
de schijfwerking van het plaatmateriaal op het houtskelet. 
Wanneer grote glasvlakken worden toegepast zal de stabiliteit van 
het houtskelet afnemen. Ook kan men zich afvragen of er bij een 
glaspercentage van 80% nog kan worden gesproken van 
houtskeletbouw. 

B.2 Staalframebouw gevel 

Figuur li l ; 1/out.<ke /etnomr gewd 

luchtspouw strrl: 
gtvtrrliletrd 

spijknrtgtl 

Figuur 88: Opboult' houtskeletbmnr gevel 

De constructie van de gevel bestaat uit een stijl- en 
regelwerk van dunwandige koudgevormde staalprofielen. 
De stij len worden aan de onderzijde en de bovenzijde in 
een regel (U-profiel) geplaatst. Het staalframe wordt over 
het algemeen geïsoleerd met minerale wol, dat wordt 
aangebracht tussen het stijl- en regelwerk. Op het stijl- en 
regelwerk wordt plaatmateriaal bevestigd. Door deze 
beplating ontstaat een schijfwerking in het vlak van de 
gevel en wordt een stabiel geheel verkregen. 
Staalframebouw is geschikt voor een hoge mate van 
prefabricage. In de productiehal worden de staalprofielen 
tot een staalframe geassembleerd. Daarbij bestaat de 
mogelijkheid om de staalframes eenzijdig of tweezijdig te 
bekleden. Bij eenzijdige bekleding wordt de bekleding 
hoofdzakelijk aan de buitenzijde aangebracht. 
Gevelelementen kunnen volledig beglaasd en bekleed op 
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de bouwplaats worden aangeleverd. Belangrijk bij de montage 
op de bouw is de controle op de uitvoering van de koppelingen 
tussen de elementen, omdat ze grote invloed hebben op de 
uiteindelijke bouwfysische kwaliteit van het totale gebouw. 
Met staalframebouw zijn geen hoge glaspercentages (tot ca. 
80%) mogelijk. Het constructieprincipe van staalframebouw 
berust op de schijfwerking van het plaatmateriaal op het 
staalframe. Wanneer grote glasvlakken worden toegepast zal 
de stabiliteit van het staalframe afnemen. Ook kan men zich 
afvragen of er bij een glaspercentage van 80% nog kan worden 
gesproken van staalframebouw. 

B.3 Binnendoosconstructie gevel 
Tegen de hoofddraagconstructie worden in horizontale of verticale 
richting stalen binnendozen aangebracht. Deze binnendozen vervullen de 
rol van zelfdragend binnenblad. Ten behoeve van de luchtdichtheid wordt 
er tussen de dozen onderling, ter plaatse van de flensen, afdichtingsband 
aangebracht. Door middel van een mechanische bevestiging worden de 
dozen aan elkaar gekoppeld. V aak wordt er ook nog een dampremmende 
folie aangebracht. De binnendozen worden opgevuld met 
isolatiemateriaal. De buitenzijde van de gevel wordt vervolgens afgewerkt 
met plaatmateriaaL Deze wordt haaks op de richting van de binnendozen 
aangebracht door middel van mechanische bevestigingen aan de flensen 
van de binnendozen. Over het algemeen wordt geprofileerde staalplaat 
toegepast, maar andere plaatmaterialen zijn ook mogelijk. 
Met binnendozen kunnen grote overspanningen worden gemaakt. Ter 
plaatse van gevelopeningen, zoals deuren en ramen, moet een 
hulpconstructie worden aangebracht. 

B.4 Vliesgevel 

Figuur Bil: Binnendoosconsfnlctie 

Een vliesgevel is een niet-dragende, doorlopende constructie die als een buitenschil van een gebouw 
fungeert. De vliesgevel wordt tegen de buitenzijde van de draagconstructie bevestigd en is zelfdragend. Het 
constructieve deel van de gevel is opgebouwd uit stijlen en regels. Deze kunnen bestaan uit aluminium, hout 
of staal. De opvull ing bestaat meestal uit transparante glasvlakken, maar gesloten delen zijn ook goed 
toepasbaar. 

Figuur 812: Opbouw vliesgevel 
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Wat betreft de opbouw van de gevel valt onderscheid te maken in: 
• stijl- en regelwerkgevel, 
• elementengevel en 
• laddergeveL 

Stijl- en regelwerkgevel 
Deze gevel wordt in het werk samengesteld uit losse stijlen en regels. De stijlen worden aan de 
achterliggende constructie bevestigd, waarna de regels tussen de stijlen worden aangebracht. Per één of twee 
verdiepingen worden de stijlen gedilateerd in verband met de thermische werking. Voordeel van een stijl- en 
regelwerk is dat de gevel een slank aanzicht heeft en dat maatverschillen in de ruwbouw kunnen worden 
opgevangen. Een nadeel is de langere uitvoeringsduur en daardoor de afhankelijkheid van het wee. 

Elementengevel 
Een elementengevel wordt in de fabriek geprefabriceerd en , voorzien van beglazing, getransporteerd naar de 
bouwplaats. Waar twee elementen bij elkaar komen is er in het aanzicht een dubbele stijl of regel te zien. De 
maximale afinetingen van de elementen worden bepaald door de transportmogelijkheden en de hijscapaciteit 
op de bouw. De elementen worden op de bouw schuivend aangebracht. Dat wil zeggen dat alle elementen 
van een verdieping worden geplaatst. Voordeel van een elementengevel is dat deze onder 
fabrieksomstandigheden kan worden geprefabriceerd waardoor een constante en hoge kwaliteit mogelijk is. 
Tevens is de bouwtijd korter, waardoor de montage minder afhankelijk is van weersomstandigheden. Nadeel 
is dat de profielen zwaarder, en dus duurder, zijn uitgevoerd dan bij een stijl- en regelwerkgeveL Tevens 
worden hogere eisen gesteld aan de maattoleranties in de bouw. 
Met betrekking tot de invulling die gegeven kan worden aan de vlakken biedt een elementengevel veel 
mogelijkheden. Door de productie onder geconditioneerde omstandigheden en de opbouw van de gevel is het 
goed mogelijk om de elementen bijvoorbeeld met baksteen of stucwerk vlakvullingen uit te voeren. Door 
hierbij dezelfde profielen te gebruiken kunnen verschillende vlakvullingen vrijwel naadloos op elkaar 
aansluiten. 

Laddergevel 
Een laddergevel is een combinatie van een stijl- en regelwerkgevel en een elementengeveL Hierbij wordt met 
een ladder een element bedoeld bestaande uit minimaal twee stijlen, fabrieksmatig voorzien van regels en 
paneelvullingen. De ladders worden tegen de gevel gemonteerd, waarbij tussen de ladders een opening wordt 
gehouden ter breedte van een regel. Het deel van de vliesgevel tussen de ladders wordt later aangebracht. 
Met een laddergevel wordt een verdubbeling van stijlen en regels, zoals bij de elementengevel, voorkomen. 

Figuur BI./: Stijl- en regehrerkget•el Figuur B/5: Elementengevel Figuur B/6: Laddergevel 

C Sandwichelementen gevel 
Sandwichelementen bestaan uit twee platen met daartussen een kern van isolatiemateriaal. Het 
constructieprincipe van een sandwichelement is erop gebaseerd dat de binnen- en buitenplaat schuifvast aan 
elkaar zijn verbonden. Hierdoor wordt de sterkte en stijfheid in vergelijking bij het niet verbinden van de 
losse binnen- c.q. buitenplaat aanzienlijk verhoogd. Door de sandwichwerking zullen 
de binnen- en buitenplaten druk- en/of trekkrachten opnemen. De verbinding met de kern neemt de 
optredende afschuifkrachten op. De binnen- en buitenplaat, ook wel dekplaten of huiden genoemd, zijn in 
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vele materialen, zowel vlak als geprofileerd, leverbaar. Doordat sandwichelementen in veel variaties 
leverbaar zijn, worden deze toegepast in de industriële sector, utiliteitsbouw en woningbouw. 

Bij het meest toegepaste systeem zijn de lange zijden van het sandwichelement voorzien van een messing en 
groef. Hierdoor zijn de elementen aan deze zijde snel en eenvoudig op elkaar zijn aan te sluiten. Voor de 
aansluiting van de kopse kanten van de elementen wordt gebruik gemaakt van afdekplaten die aan de 
buitenzijde worden bevestigd. Deze sandwichelementen zijn een lineair product en worden op volcontinue 
basis geproduceerd. De sandwichelementen lenen zich slecht voor de integratie van gevelopeningen. 
Gevelopeningen zijn niet in het gevelsysteem geïntegreerd en vormen een verzwakking van de constructie 
van het element. Ter plaatse van de gevelopeningen moet daarom hulpconstructie worden aangebracht. De 
aansluiting van de sandwichelementen op de gevelopeningen wordt gemaakt met behulp van zetwerk. 
Er zijn systemen op de markt waarbij gevelaansluitingen en de aansluitingen van de kopse kanten wel in het 
systeem zijn geïntegreerd. Onderstaande afbeelding toont het systeem van 'Luxalon'. Dit systeem is echter 
niet verdiepingsoverspannend en wordt op een secundaire draagstructuur gemonteerd. 

Figuur B20: Hori=onta/e doorsnede 
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4.2 TOETSING AAN RANDVOORWAARDEN 
In onderstaande tabel is per gevelbouwmethode weergegeven of deze wel of niet voldoet aan de betreffende 
randvoorwaarde. 

Tabel 82: Toetsing gevelbouwmethoden aan randvoorwaarden 

Gevelbouwmethode 

Randvoorwaarde 

E/emelltellgevel 

- Geprefabriceerde beglaasde gevelelementen 

- Verdiepingsoverspannend gevelelementen 

Hoogbo11w 

- Bestand tegen hoge windbelasting 

- Steigerloze montage gevelelementen 

Vormgevingsvrijheid 

- Gevelbekleding vrij te kiezen 

-Hoog glaspercentage mogelijk (ca. 80%) 

+ voldoet aan randvoorwaarde 
voldoet niet aan randvoorwaarde 

o randvoorwaarde niet langer van toepassing 

4.3 CONCLUSIE 
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Gezien het feit dat de gevelbouwmethode moet voldoen aan alle gestelde randvoorwaarden, volgt hieruit dat 
de vliesgevel de enige geschikte geveltypologie is voor uitvoering als elementengevel, geschikt voor 
hoogbouw en met een hoge mate van vormgevingsvrijheid. 
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BIJLAGE C: BEOORDELING GEVELTYPOLOGIEËN 

Bij de beoordeling van de geveltypo logieën op de gehanteerde criteria is gewerkt met een waardering van I 
tot 4, waarbij 1 de laagste waardering is en 4 de hoogste. 

Tabel Cl: Omschrijving geveltypologieën 
Geveltypologie Omschrijving 

1 Enkele gevel met buitenzonwering 
2 Enkele gevel met binnenzonwering 
3 Enkele gevel met SFT daglichtfilter aan binnenzijde 
4 Enkele gevel met geïntegreerde zonwering 
5 Enkele gevel met zonwerende beglazing 
6 Klimaatgevel 
7 Klimaatgevel met screendoek 
8 Tweedehuidgevel 
9 Derdehuidgeve I 

Criteria in de groep 'realiseren'j 

Investeringskosten gevel 
De geveltypologieën verschillen ten opzichte van elkaar met betrekking tot de gevelopbouw en het 
toegepaste type zonwering. Gezien de nauwkeurigheid van de toegepast keuzemethode kan het 
investeringsniveau van de geveltypologieën als volgt worden beredeneerd: 
De enkele gevel met binnenzonwering, geveltypologie 2, kent de laagste investeringskosten. De 
binnenzonwering wordt niet blootgesteld aan wind en weersinvloeden. Hierdoor kan deze slank worden 
geconstrueerd en worden er geen hoge eisen gesteld aan de duurzaamheid van het toegepaste materiaal. De 
investeringskosten van geveltypologie 3 liggen in dezelfde orde van grootte, omdat het hier ook een 
binnenzonwering betreft. Hetzelfde geldt voor geveltypologie 7, de klimaatgevel met screendoek Het 
bovenplenum, voor het afzuigen van de lucht, worden tot de klimaatinstallatie gerekend. Dit is 
gerechtvaardigd omdat de luchtbehandelingkast decentraal in de gevel is opgenomen en afzuigen langs de 
gevel niet tot extra kosten leidt. 
Bij geveltypologie 5 wordt zonwerende beglazing toegepast. Zonwerende beglazing is ongeveer 25% 
duurder dan vergelijkbare standaard HR++ beglazing [22]. Zonwerende beglazing is daarmee goedkoper dan 
standaard beglazing met een losse zonwering. Op de totale investeringskosten van de gevel is deze besparing 
echter gering. 
Een buitenzonwering wordt blootgesteld aan windbelasting en moet daarom zwaarder worden geconstrueerd. 
Verder moet een buitenzonwering bestand zijn tegen weersinvloeden. De kosten van een buitenzonwering 
zijn significant hoger dan van een binnenzonwering. Hoeveel hoger hangt af van de uitvoering. Het 
investeringsniveau van geveltypologie I zal dus hoger zijn dan dat van de hiervoor besproken 
geveltypologieën. 
Bij geveltypologie 4 bevindt de zonwering zich in de glasspouw. Het bedieningsmechanisme van de 
zonwering en de montage van de zonwering wordt meer gecompliceerd. Als de kosten van de zonwering [I ] 
met een factor 2 toenemen ten opzichte van een gewone binnenzonwering komt het investeringsniveau van 
geveltypologie 4 uit op ca. 115% in vergelijking met een enkele gevel met binnenzonwering. 
De investeringskosten van een klimaatgevel zijn bij benadering 25% hoger dan van een enkele gevel met 
binnenzonwering [1],[3]. Het glasblad aan de binnenzijde van de spouw leidt tot extra investeringskosten. 
Het investeringsniveau van geveltypologie 6 komt hiermee op 125%. 
Vanuit de praktijkervaring van Oskomera is bekend dat het investeringsniveau van een tweedehuidgevel 
varieert tussen de 150 en 175% ten opzichte van een enkele gevel, afhankelijk van de uitvoering van de 
tweedehuidgeveL Het investeringsniveau ligt hoger dan dat van een klimaatgeveL Omdat de buitenhuid van 
een tweedehuidgevel bloot staat aan weer en wind worden hieraan hogere eisen gesteld dan aan de 
binnenhuid van de klimaatgeveL Dit terwijl de kosten van de thermische schil nagenoeg gelijk blijven. 
Voor het bepalen van het investeringsniveau van geveltypologie 9 wordt het investeringsniveau van 
geveltypologie 8 als basis genomen. Vervolgens worden de kosten van de zonwering [I] vermenigvuldigd 
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met een factor 2 als gevolg van de extra screenzcmwering. Hiermee komt het investeringsniveau van 
geveltypologie 9 op 165-190%. 

Tabel C2: Investeringskosten gevel 
Geveltypologie Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Niveau > IOO% 100% IOO% II5% <100% I25% 100% 
150- I65-

investeringskosten I75% I90% 

Beoordeling 2 3 3 2 3 2 3 I I 

Geveldiepte 
Bij vastliggende buitenafmetingen van de plattegrond zal het netto vloeroppervlak afnemen naarmate de 
gevel dieper wordt. Dit leidt tot een afname van het verhuurbare oppervlak. Hoe dieper de gevel hoe slechter 
een geveltypologie scoort. Er is uitgegaan van een stijlhoogte van 200 mm. 

Tabel C3: Geveldiepte 
Geveltypologie Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Geveldiepte incl. 
±400- ±450-

zonwering en stijl en ~350 ±200 ±200 ±200 ±200 ±250 ±250 
I200 I250 

regelwerk. [mm} 

Beoordeling 2 3 3 3 3 3 3 I I 

Gevelopbouw naar geveltypologie: 

1: De buitenzonwering hangt op spouwafstand voor de gevel. 
2: De binnenzonwering hangt tussen de stijlen en neemt daardoor geen extra ruimte in beslag. 
3: De binnenzonwering hangt tussen de stijlen en neemt daardoor geen extra ruimte in beslag. 
4: De zonwering bevindt zich in de glasspouw en neemt daardoor geen extra ruimte in beslag. 
5: De beglazing bezit zonwerende eigenschappen. De zonwering neemt daardoor geen extra ruimte in 

beslag. 
6: Afhankelijk van het type zonwering en het beschikbare ventilatiedebiet kan de diepte van de 

luchtspouw variëren van 60 tot 200 mm [I O].De ruimte tussen de stijlen maakt deel uit van de 
luchtspouw. 

7: De diepte van de luchtspouw kan, vergelijkbaar met de klimaatgevel, variëren van 60 tot 200 mm. 
Het screendoek vormt het binnenblad. De ruimte tussen de stijlen maakt deel uit van de luchtspouw. 

8: De spouw bevindt zich aan de buitenzijde van de thermische schil en de spouwbreedte kan variëren 
van 200 mm tot meer dan 1 meter. Er wordt een minimale spouwbreedte van 400 mm aanbevolen 
om de stromingsweerstand van de spouw te beperken [7]. Een spouwbreedte van 700 mm is het 
minimum voor het uitvoeren van werkzaamheden in de spouw. 

9: Er bevindt zich een extra spouw ten opzichte van geveltypologie 8 aan de binnenzijde van de 
thermische schil. Deze wordt gevormd door een screendoek 

Uitvoering 
Randvoorwaarde bij de selectie van de gevelsoort is dat de gevel moet kunnen worden uitgevoerd als 
elementengeveL Hierdoor kan de gevel in alle gevallen relatief snel worden gemonteerd op de bouwplaats. 
Er zijn echter onderlinge verschillen. Bij de uitvoering van een elementengevel is de montagesnelheid van 
belang. Deze worden beïnvloed door de hanteerbaarheid van de gevelelementen en de maattoleranties bij het 
plaatsen van de gevelelementen. Hoe groter en zwaarder de gevelelementen des te moeilijker zijn deze te 
hanteren. Wanneer de hoogte en breedte van de elementen gelijk wordt gehouden is de diepte van de 
elementen de bepalend voor de grootte. Hierbij vallen de tweedehuidgevel en derdehuidgevel in negatieve 
zin op. Verder zijn bij het monteren van diepere gevelelementen de maattoleranties met betrekking tot 
hoekverdraaiingen in de vlakken loodrecht op de gevel kleiner. Door de grotere diepte van de 
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gevelelementen betekent dezelfde hoekverdraaiing een grotere verplaatsing. Om bovengenoemde redenen 
scoren geveltypologie 8 en 9 niet maximaal. 

Invloed op gevelarchitectuur 
De mate waarin een geveltypologie kan worden afgestemd op specifieke randvoorwaarden van een 
bouwproject bepaald in grote mate de toepasbaarheid van de Unitized Climate-Control Facade. Hierbij 
scoort een geveltypologie slechter naa1mate meer ont\verpaspecten vast liggen. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de impact van deze onhverpaspecten op de verschijningsvorm van de gevel. 

Geveltypologie 1 heeft een buitenzonwering. Vanwege de hoge windbelasting op buitenzonwering bij 
hoogbouw moet deze robuust worden vormgegeven. Er kan zeer creatief worden omgegaan met het onhverp 
van een buitenzonwering, echter zal deze altijd een grote invloed hebben op de gevelarchitectuur en wordt 
soms gezien als vervuiling van het gevelbeeld. 
Geveltypologie 2 en 4 kennen vrijwel geen beperkingen voor de vormgeving van de gevel. De zonwering 
bevind zich aan de binnenzijde van de gevel of in de glasspouw en heeft een beperkte invloed op de 
gevelarchitectuur. 
Bij geveltypologie 3 wordt een SFT daglichtfilter toegepast. Dit is een sterk reflecterende binnenzonwering 
met een reflectiefactor tussen de 80 en 90%. Hierdoor wordt een lage ZT A-waarde gehaald. Het sterk 
spiegelende effect van de zonwering heeft grote invloed op de gevelarchitectuur bij neergelaten zonwering. 
Geveltypologie 5 heeft zonwerende beglazing. In het verleden was zonwerende beglazing sterk spiegelend. 
Tegenwoordig is dit niet meer het geval. De lichtreflectie aan de buitenzijde van neutrale zonwerende 
dubbele beglazing met een ZTA-waarde van 0,32 is gelijk aan die van standaard dubbele beglazing. Door 
het ontbreken van een fysieke zonwering scoort geveltypologie 5 optimaal. 
Geveltypologieën 6 en 7 zijn klimaatgevels. De luchtspouw in de gevel moet worden aangesloten op een 
afzuiginstallatie. Dit zal zich altijd in zeker mate aftekenen tegen de gevel en de gevelarchitectuur 
beïnvloeden. 
Geveltypologieën 8 en 9 zijn t\veedehuidgevels. Een t\veedehuidgevel kent vele onnverpaspecten met 
betrekking tot de met buitenlucht geventileerde spouw. Enkele hiervan zijn de spouwbreedte, 
spouwcompartimentering en de ventilatievoorzieningen in het buitenblad. In veel gevallen worden er 
ventilatieroosters toegepast in het buitenblad om regeninslag te voorkomen, geluid te dempen, ongedierte 
buiten te houden of het ventilatiedebiet te sturen. Alle onhverpaspecten en met name deze ventilatieroosters 
kunnen een grote invloed hebben op de gevelarchitectuur. 

Criteria ill de groep '(ullctiollerell'j 

Reinigingskosten 
De reinigingskasten worden bepaald door de schoonmaakfrequentie van de zonwering en het aantal 
glasvlakken van de gevel. De volgende gegevens zijn ontleend aan [7] en [8]. 

Tabel C4: Reinigingskosten Bron: [7), [8) 

Geve londerdee I Schoonmaakfrequentie Schoonmaakkosten 
Buitenhuid 
Buitenzijde 2 maal per jaar à 1,15 €/m-
Binnenzijde I maal per jaar à 0,40 €/m-
Binnenhuid 
Buitenzijde I maal per jaar à 0,40 €/m2 

Binnenzijde I maal per jaar à 0,40 €/m2 

Buitenzonwering I maal per 3 jaar à 3,00€/m-

Binnenzonwering I maal perjaar à 2,00€/m-

Zonwering in met buitenlucht geventileerde spouw I maal per 4 jaar à 2,00 €/m-

Zonwering in met binnenlucht geventileerde spouw 1 maal per 4 jaar à 2,00 €/m-
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Tabel C5: Schoonmaakkosten 
Geveltypologie Nr. I 2 3 4 5 6 7 8 9 
Glasvlakken 
Buitenhuid, buitenzijde 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 
Buitenhuid, binnenzijde 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Binnenhuid, buitenzijde 0,40 0,40 0,40 
Binnenhuid, binnenzijde 0,40 0,40 0,40 
Zonwering 
Buitenzonwering 1,00 
Binnenzonwering 2,00 2,00 2,00 2,00 
Zonwering i.m.bu.g.s. 0,50 0,50 
Zonwering i.m.bi.g.s. 0,50 

Totale 
schoonmaakkosten 3,70 4,70 4,70 2,70 2,70 4,00 4,70 4,00 6,00 
(€/mz) 

Beoordeling 3 2 2 4 4 3 2 3 1 

Er kunnen vraagtekens worden gesteld bij de lage schoonmaakfrequentie van de zonwering in de 
geventileerde spouw. Bron [7] kan echter als zeer betrouwbaar worden beschouwd. Verder wordt hier 
specifiek genoemd dat de schoonmaakfrequentie behoort bij een gevellangs een straat met zwaar verkeer. 

Zontoetredingsfactor 
De benodigde koelenergie voor het handhaven van een aangenaam klimaat in het gebouw is o.a. afhankelijk 
van de eigenschappen van de gevel. De zoninstraling levert bij gebouwen met een transparante gevel een 
belangrijke bijdrage aan de koellast De zoninstraling wordt beperkt door het toepassen van een vorm van 
zonwering. De hoeveelheid zonne-energie die een gevel doorlaat is uitgedrukt in de ZTA-waarde. 

Tabel C6: Zontoetredingsfactor 
Geveltypologie Nr. I 2 3 4 5 6 7 8 9 

ZT A-waarde gevel 
0,1 0,4 0,2 0,2 0,30 

0,15-
0,20 

0,15-
0,11 inclusief zonwering 0,12 0,13 

Bron [13] [13] [14] [16] [13] [1] [I] [I] [1] 

Beoordeling 4 1 2 2 2 3 2 3 4 

Warmtedoorgangscoëfficiënt 
De mate waarin in een gebouw moet worden verwarmd hangt o.a. af van het warmteverlies door de gevel op 
gebouwniveau. Het warmtetransport door de gevel wordt uitgedrukt in de U er (W/m2 

• K). Hoe hoger Uer hoe 
hoger het warmteverlies door de gevel op gebouwniveau. Gezien het beoogde hoge glaspercentage van de 
gevel zal de U-waarde van de gevel grotendeels worden bepaald door de U-waarde van de glasvlakken. 
In [I] wordt bij alle geveltypologieën isolerende dubbelglasruiten 6-20-6 met low-E-coating op zijde 3 
toegepast met een U-waarde van 1,6 W/m2 

• K. Tegenwoordig is er HR++ dubbelglas met U-waarden van 
1,1 W/m2 

• K de standaard. De gegevens uit [I] blijven echter wel goed bruikbaar voor onderlinge 
vergelijking tussen de geveltypologieën. Er wordt geen rekening gehouden met de invloed van de zonwering 
op de U-waarde van de glasvlakken. 
Er wordt hier vanuit gegaan dat er warmteterugwinning plaatsvindt uit de afvoerlucht van de klimaatgevels. 
Als dit niet het geval zou zijn moet bij de klimaatgevel worden gerekend met alleen het warmteverlies door 
het binnenspouwblad, uitgedrukt in Ueq. Dit is zeer laag door de warme luchtspouw aan de buitenzijde van 
het binnenspouwblad. Hierdoor zou men op een veel lagere U-waarde uitkomen voor de gevel zoals te zien 
in onderstaande tabel. 
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Tabel C7: Warmtedoorgangscoëfficiënt glasvlakken 

Geveltypologie Nr. I 2 3 4 5 6 7 8 9 

u.r (gebouwniveau) 
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,57 

1,35 I ,31 
(Wim2

• K) (1,25 - 1,6) (1,25 - 1,6) 
Ueq (door binnenblad) 

0,53 0,61 
1,35 

0,61 
(Wim2

• K) (1,25 - 1,6) 

Beoordeling 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Thermisch comfort aan gevel in zomer 
Het thermisch comfort aan de gevel in de zomer is afhankelijke van de hoeveelheid direct doorgelaten 
zonnestraling en de stralingstemperatuur van het binnenblad of de binnenzonwering. Wanneer deze te hoog 
oplopen wordt dit als oncomfortabel ervaren. 
De hoeveelheid direct doorgelaten zonnestraling kan goed worden beperkt met behulp van een 
lamellenzonwering en (meerdere lagen) transparante screens. Zonwerende beglazing, zoals bij 
geveltypologie 5, is minder geschikt omdat het hier altijd gaat om een compromis tussen daglichttoetreding 
en zonwering. De grootste warmtestroom naar binnen bij zonwerende beglazing is de direct doorgelaten 
zonnestraling. 
De stralingstemperatuur van de zonwering wordt bepaald door de oppervlakte-eigenschappen van de 
zonwering en de luchtstroming langs de zonwering. Het laatste is afhankelijk van de gekozen geveltypologie. 
Wanneer de zonwering zich aan de buitenzijde van de gevel bevindt, zoals bij geveltypologie I, zal de wind 
zorgen voor een luchtstroming langs de zonwering, waardoor de zonwering wordt gekoeld. Deze is echter 
niet constant. Verder wordt de warmtestraling van de zonwering deels tegen gehouden door de beglazing. 
Wanneer de zonwering zich aan de binnenzijde van de gevel bevindt, zoals bij geveltypologie 2 en 3, zal er 
slechts een luchtstroming langs de zonwering ontstaan ten gevolge van convectie. Hierdoor zal de 
stralingstemperatuur van de zonwering hoger oplopen dan bij een buitenzonwering. Er wordt hier geen 
rekening gehouden met luchtstromingen als gevolg van luchtverversing in de ruimte. Het thermisch comfort 
aan de gevel in de zomer zal bij geveltypologie 3 beter zijn dan bij geveltypologie 2 omdat de zonwering van 
geveltypologie 3 een hoge reflectiegraad heeft. Hierdoor wordt de zonnestraling grotendeels gereflecteerd en 
in mindere mate geabsorbeerd. Hierdoor zal de stralingstemperatuur van de zonwering lager zijn. Dit komt 
ook tot uiting in de ZT A-waarde. 
Bij geveltypologie 4 bevindt de zonwering zich in de ongeventileerde glasspouw. Hierdoor zal de 
spouwluchttemperatuur hoog oplopen. Deze warmte zal voor een deel naar buiten en voor een deel naar 
binnen worden afgegeven. Hierdoor zal de stralingstemperatuur van het binnenste glasblad hoger oplopen 
dan wanneer een buitenzonwering wordt toegepast. Dit is ongunstig voor de comfortbeleving. Het thermisch 
comfort aan de gevel zal zich bevinden tussen dat van een gevel met buitenzonwering en dat van een gevel 
met binnenzonwering. 
Bij klimaatgevels, zoals geveltypologie 6,7 en 9, wordt de luchtspouw mechanisch afgezogen. Hierdoor 
wordt een sterke, constante en voorspelbare luchtstroming gecreëerd langs de zonwering. De 
stmlingstemperatuur van de zonwering en het glasblad van de binnenhuid kan laag worden gehouden doordat 
de luchtstroming de warmte afvoert. Hierdoor is een hoog thermisch comfort aan de gevel haalbaar in de 
zomer. 
Bij een tweedehuidgevel, zoals geveltypologie 8, wordt de zonwering opgehangen in de luchtspouw tussen 
het binnen- en buitenblad van de gevel. De luchtspouw staat in verbinding met de buitenlucht. Wanneer de 
zonwering wordt neergelaten warmt de spouwlucht op ten gevolge van de warmte afgegeven door de 
zonwering. Thermische trek zorgt voor een luchtstroming in de luchtspouw. Hierdoor wordt de warmte van 
de zonwering afgevoerd. Om oververhitting van de luchtspouw in sterk zonbelaste situaties te voorkomen 
moeten de ventilatieopeningen voldoende groot worden gedimensioneerd. Dit kan echter in conflict zijn met 
andere beoogde eigenschappen van de tweedehuidgeveL Naarmate de ventilatieopeningen groter worden 
neemt de bufferende werking van de tweede huid af. Dit is o.a. nadelig voor de geluidwerende 
eigenschappen van de tweedehuidgevel en functie van de tweede huid als windschild. De 
stralingstemperatuur van de zonwering zal bij een tweedehuidgevel hoger zijn dan bij een gevel met 
buitenzonwering die over de hele hoogte in contact staat met de buitenlucht. Verder is de luchtstroming in de 
spouw bij een tweedehuidgevel veellastiger te voorspellen dan bij een klimaatgeveL 

Bij lage C: Beoordeling geveltypologieën C5 P.J.M. Derks 



UNITIZED CLIMATE-CONTROL FAÇADE ~ TU/e 

Thermisch comfort aan gevel in winter 
Het comfort aan de gevel in de winter hangt voornamelijk af van de oppervlaktetemperatuur van het 
binnenste glasblad. Een lage oppervlaktetemperatuur kan zorgen voor stralingsasymmetrie. De 
oppervlaktetemperatuur is hoger naarmate het glas een lagere U-waarde heeft. Bij glasvlakken met een hoge 
U-waarde enlof hoge glasvlakken kan koudeval optreden. Om dit te bestrijden worden vaak 
verwanningselementen onder aan de gevel geplaatst. Bij een klimaatgevel is geen koudeval te verwachten. 
In tabel C7 zijn de U-waarden af te lezen ontleend aan [I]. In [I] wordt bij alle geveltypologieën isolerende 
dubbelglasruiten 6-20-6 met low-E-coating op zijde 3 toegepast met een U-waarde van I,6 W/m2 

• K. 
Tegenwoordig is er HR++ dubbelglas met U-waarden van 1,1 W/m2

• K de standaard. De gegevens uit [I] 
blijven echter wel goed bruikbaar voor onderlinge vergelijking tussen de geveltypologieën. Bij de 
geveltypologieën met een geventileerde luchtspouw moet gekeken worden naar de Ueq· Uit de gegevens in 
tabel C7 valt afte leiden dat de klimaatgevel de hoogste oppervlaktetemperatuur zal hebben, gevolgd door de 
klimaatgevel met screendoek en de derdehuidgeveL Bij toepassing van isolatieglas met een U-waarde van 
I,6 W/m2.K ligt Ueq voor deze geveltypologieën namelijk in de buurt van 0,6 W/m2.K. De 
oppervlaktemperatuur van de tweedehuidgevel zal lager zijn dan die van de hiervoor genoemde 
geveltypologieën. Uit de gegevens in tabel C7 blijkt dat de tweede huid beperkt bijdraagt aan het verlagen 
van het warmteverlies door de gevel. De laagste oppervlaktetemperatuur t.p.v. het glas zal worden gemeten 
bij de enkele gevels, geveltypologie I t/m 5. 

Raamventilatie 
Psychologisch onderzoek toont aan dat mensen 
ramen hoog waarderen. Ramen of 
ventilatieopeningen bieden de gebruiker 
namelijk de mogelijkheid zelf invloed uit te 
oefenen op het binnenklimaat Zo kan men 
ventileren met verse buitenlucht en kan de 
binnenluchttemperatuur worden gereguleerd. 
Hierdoor draagt raamventilatie bij aan een 
hogere maximaal toelaatbare 
binnentemperatuur. Daarnaast zijn deze 
openingen een directe bron van informatie 
over het weer en de omgeving. 
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onbehaaglijkheid aan de gevel klein. Het 
comfortniveau wordt dan vooral verhoogd 
door de mogelijkheid tot natuurlijke ventilatie 
via een te openen raam. In de zomer- en 
winterperiode is raamventilatie niet aan te 
bevelen omdat dan te warmte op te koude lucht 
wordt binnengehaald, zie figuur C I. Verder is 
raamventilatie niet mogelijk bij hoge 
windsnelheden. Bij hoogbouw is dit de 

Fif[ltur C I: Raamventilatie in relatie tot de buitenluchllemveratuur 

3000 
,Nu'-tz_u_,ng:....sd'-au'-e-'r [:...:hi_Bll....:.._ _____________ --. 
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In alle geveltypologieën kunnen te openen 
delen worden opgenomen. Hiermee is 
raamventilatie mogelijk tot een windsnelheid 
van 5 m/s. Aanvullend kunnen 
ventilatieroosters in de gevel worden 
opgenomen. Dit biedt de gebruiker de 
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mogelijkheid zelf invloed uit te oefenen op het Figuur C2: Gebntiksduur natuurlijke ventilatie per jaar 

binnenklimaat wanneer raamventilatie niet 
mogelijk is door te hoge windsnelheden. Dit heeft echter niet dezelfde belevingswaarde. 
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Door de bufferwerking van de tweede huid is met een tweedehuidgevel en een derdehuidgevel raamventilatie 
mogelijk tot een windsnelheid van 8 m/s. Hierdoor kan gedurende een langere periode per jaar natuurlijk 
geventileerd worden, zie figuur C2. Naarmate de bufferwerking van de tweed huid groter wordt kan 
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gedurende een langere periode worden geventileerd. De beleving van de omgevingsinvloeden neemt 
hierdoor echter af, waardoor de raamventilatie kwalitatief lager wordt gewaardeerd. 

Visueel contact met omgeving 
Het visueel contact met de buitenwereld wordt het sterkst beperkt door de zonwerende voorzieningen. Er kan 
hier onderscheid worden gemaakt naar zonbelaste en niet zonbelaste situatie. 
Bij geveltypologie I ,2, 4, 6 en 8 is het type zonwering grotendeels vrij te kiezen. Over het algemeen wordt er 
een keuze gemaakt tussen een screenzonwering en een lamellenzonwering. In niet zonbelaste situatie is met 
beide typen zonwering het uitzicht naar buiten optimaal. Het uitzicht naar buiten bij toepassing van een 
screenzonwering is in zonbelaste situatie sterk atbankelijk van de structuur van het weefsel en hiermee de 
ZT A-waarde en L TA-waarde van het screen. Het visuele contact met de omgeving is niet optimaal. Het 
uitzicht naar buiten bij toepassing van een lamellenzonwering is in zonbelaste situatie sterk atbankelijk van 
de stand van de zon. Bij een hoge zonnestand is het visuele contact met de omgeving goed en beter dan bij 
toepassing van een screenzonwering. Bij een lage zonnestand is het visuele contact met de omgeving slecht. 
Bij geveltypologie 3 wordt een daglichtfilter toegepast. In combinatie met de lage ZT A-waarde is het 
doorzicht naar buiten zeer beperkt wanneer de daglichtfilter wordt neergelaten. 
Bij geveltype 5 wordt zonwerende beglazing toegepast. In zonbelaste situatie is het visueel contact met 
buiten aanzienlijk beter dan bij een neergelaten screenzonwering of lamellenzonwering. In niet zonbelaste 
situatie is het visueel contact met buiten echter niet optimaal vanwege de lage L TA-waarde en de 
gereduceerde kleurneutraliteit van de beglazing. 
Bij geveltypologie 7 wordt het binnenblad van de klimaatgevel gevormd door een enkele screenzonwering. 
Bij de keuze van dit screen moet een compromis worden gesloten tussen de helderheidwering van het screen 
en het uitzicht naar buiten. Wanneer de werking als klimaatgevel gewenst is, maar er geen behoefte is aan 
zonwering of helderheidwering, zal het visuele contact met de omgeving ongewenst sterk achteruit gaan. 
Hetzelfde geldt voor de derdehuidgeveL Hier kan echter per situatie worden bepaald of de gevel het beste als 
klimaatgevel of tweedehuidgevel kan functioneren. 

Daglichttoetreding 
De hoeveelheid daglichttoetreding is belangrijk omdat verlichtingsenergie een groot aandeel heeft in het 
energiegebruik van een gebouw. De daglichttoetreding is o.a. atbankdijk van het glaspercentage van de 
gevel, de L TA-waarde van de beglazing en de geveldiepte. De laatste twee eigenschappen variëren sterk 
tussen de verschillende beoordeelde geveltypologieën. 
De L TA-waarde neemt af naarmate er meer glasbladen worden toegepast. Verder hebben glascoatings een 
negatieve invloed op de L TA-waarde. Bij de beoordeling van de daglichttoetreding is ook de geveldiepte 
meegenomen. Naarmate een gevel dieper is kan daglicht minder ver de achtergelegen ruimte binnendringen. 
Vooral de tweedehuidgevel en de derdehuidgevel worden gekenmerkt door een grote geveldiepte. 
Bij geveltypologie 7 wordt het binnenblad van de klimaatgevel gevormd door een enkele screenzonwering. 
Bij de keuze van dit screen moet een compromis worden gesloten tussen de zonwering en lichttoetreding 
van het screen. Wanneer de werking als klimaatgevel gewenst is, maar er geen behoefte is aan zonwering, 
zal de daglichttoetreding ongewenst sterk achteruit gaan. Hetzelfde geldt voor de derdehuidgeveL Hier kan 
echter per situatie worden bepaald of de gevel het beste als klimaatgevel of tweedehuidgevel kan 
functioneren. 

Tabel C8: Daglichttoetreding 

Geveltypologie Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

LTA-waarde glaspakket 0,73 0,73 0,73 0,73 0,39 0,6 0,73 0,6 0,6 
Bron [13] [13] [13] [13] [ 13] [13] 
Geveldiepte incl. zonwering 

2:350 ±200 ±200 ±200 ±200 ±300 ±300 
±400- ±500-

en stijl en regelwerk. (mm) 1200 1300 

Beoordeling 4 4 4 4 2 3 2 2 2 
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Instelmogelijkheden zonwering 
De instelmogelijkheden van de zonwering zijn afuankelijk van het toegepaste type zonwering. Enkele 
geveltypologieën hebben karakteristieke zonwerende voorzieningen. Zo wordt bij geveltypologie 3, 7 en 9 
een screenzonwering toegepast en heeft geveltypologie 5 zonwerende beglazing. Bij de overige 
geveltypologieën is er een grotere keuzevrijheid met betrekking tot de zonwering. 
Wanneer de zonwering een groot aantal instelmogelijkheden heeft en deze individueel door de gebruiker 
kunnen worden ingesteld draagt dit bij aan een hoger gebruikerscomfort 
Een lamellenzonwering kent diverse instelmogelijkheden. Zo kan men bepalen of de zonwering wordt 
neergelaten en hoe ver. Verder kan de hoek van de lamellen worden ingesteld. Door de hoek van de lamellen 
aan te passen kan men de zonwering, daglichttoetreding en het visuele contact met de buitenwereld variëren. 
Een screenzonwering kent beperkte instelmogelijkheden. Men kan bepalen of de zonwering wordt 
neergelaten en hoe ver. De eigenschappen van het screen liggen vast. Om de instelmogelijkheden te 
vergroten kunnen meerdere screen met verschillende eigenschappen achter elkaar worden geplaatst. Deze 
optie wordt hier niet meegenomen. 
Zonwerende beglazing heeft vaste eigenschappen. Tijdens het gebouwontwerp moet worden bepaald wat de 
meest optimale configuratie van de beglazing is. Nadien kunnen er nog slechts zeer beperkt aanpassingen 
worden gedaan door middel van toevoegingen aan de gevel. 
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BIJLAGE D: VOORBEELDPROJECTEN 

4.1 SMARTBOX ENERGY FACADE 
De 'smartbox energy façade' is een . innovatief gevel 
concept dat optimaal gebruik maakt van passieve en actieve 
zonenergie and dynamisch het binnenklimaat regelt. Het 
verbetert de daglichttoetreding met retroreflectieve lamellen 
in het raam, levert energiebesparing met goed isolerende 
vacuüm panelen en genereert energie met geïntegreerde 
fotovoltaïsche modules. 
De 'smartbox' is een kleine, in de gevel geïntegreerde 
eenheid die alle klimaatbeheersende functies bevat, zoals 
koeling, verwarming en ventilatie met warmte en 
vochtterugwinning. De 'smartbox energy façade' belooft: 
• Vermindering van het energieverbruik met meer dan 

50%, 
• Vermindering bouwkosten, 
• Vermindering installatiekosten, 
• Keuze uit verschillende modulaire varianten. 

4.2 MODULAR DECENTRALIZED AIR
CONDITIONING SYSTEM FVM 
Deze modulaire klimaatinstallatie-unit is ontwikkeld door 
het L TG Aktiengesellschaft. Het hart van dit systeem is een 
gedecentraliseerde ventilatie-unit, welke volledig in de 
fabriek wordt geassembleerd. Door de beperkte diepte van 
160 mm kan het systeem worden geïntegreerde in een 
enkelschalige elementengeveL De lucht behandeld in de 
ventilatie-eenheid wordt, afhankelijk van de ontwerpideeën 
van de architect, loodrecht op de gevel en I of parallel aan 
de gevel (tegen de koude lucht druppel) ingeblazen in de 
ruimte en dicht bij het plafond weer afgezogen. Ter 
verhoging van de verwarmings- en koelcapaciteit kan lucht 
worden gerecirculeerd door het systeem. 
Er is beperkte bevochtiging en ontvochtiging van de lucht 
mogelijk d.m.v. vochtoverdracht vta een speciale 
warmteterugwin unit. 
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4.3 TEMOTION 
Ternotion is een door Wicona ontwikkelde elementengevel 
met geïntegreerde componenten voor: verwarming, 
koeling, ventilatie, verlichting en duurzame energie 
opwekking. Het concept is ontwikkeld aan de hand van de 
volgende doelstellingen: 
• Modulariteit: Alle componenten zijn modulair van 

ontwerp. Ze zijn gemakkelijk in te bouwen en kunnen 
ook in een later stadium worden ingebouwd. 

• Plug-in aansluitingen: Hierdoor moet tot 60% kunnen 
worden bespaard op de hoeveelheid bedrading. 

• Gebouwautomatisering: De integratie van verschillende 
elektronische componenten moet het mogelijk maken 
het aantal elektronische regelunits terug te brengen. 

• Duurzaamheid 
• Zelfvoorzienend: Het doel is dat het gevelsysteem 

technisch en wat betreft energiebehoefte 
zelfvoorzienend is. Figuur D3: Temolion 
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BIJLAGE E: AANVULLENDE KOUDEAFGIFTE 

De klimaatinstallatie geeft warmte en koude af in het te conditioneren vertrek met behulp van 
eindornamenten. Er bestaat een grote diversiteit aan eindornamenten. De eindornamenten zijn in te delen 
naar de manier waarop deze de warmte en/of koude afgeven in het vertrek. Er kan onderscheid worden 
gemaakt in de afgifte van warmte en koude door middel van convectie en de afgifte van warmte en koude 
door middel van straling. 
Convectie is het transport van warmte en koude door luchtverplaatsing. Er zijn twee vormen van convectie. 
Gedwongen convectie, waarbij de luchtbeweging op gang wordt gebracht met behulp van een ventilator, en 
vrije convectie, waarbij de lucht beweegt zonder externe bron door het dalen of stijgen van de 
massadichtheid van de lucht. 
Straling is het warmtetransport door elektromagnetische golven of deeltjes van een warm naar een kouder 
lichaam. Bij warmtetransport door middel van straling is er geen direct contact tussen de zender en de 
ontvanger. 

5.1 KOUDEAFGIFTE D.M.V. OVERWEGEND STRALING 

5.1.1 KLIMAATPLAFOND 
Een klimaatplafond is geschikt voor zowel het verwannen als koelen van de ruimte. Bij klimaatplafonds 
wordt een deel van het plafondoppervlak gebruikt om warmte met de onderliggende ruimte uit te wisselen. 
De overdracht vindt bij gesloten plafonds voornamelijk plaats door middel van straling (60%) en in mindere 
mate door middel van convectie (40%). Bij open plafonds met vergroot convectief aandeel stijgt het 
vermogen. Men spreekt van koelplafonds, wanneer er alleen wordt gekoeld. Kan er zowel worden gekoeld 
als verwarmd, dan wordt van klimaatplafonds gesproken. De oppervlaktetemperatuur van het plafond wordt 
aan banden gelegd door comforteisen (stralingsasymmetrie) en het dauwpunt van de ruimtelucht (koelen). 

Voordelen: 
• Omdat de warmteoverdracht voor een belangrijk deel door 

straling plaatsvindt, kan een hoge warmtebelasting worden 
weggekoeld bij relatief geringe luchtbeweging. 

• De mogelijkheid om water te gebruiken als 
wannteoverdrachtsmedium werkt gunstig op het 
ruimtegebruik 

• Het relatief grote wannteoverdrachtsoppervlak leidt tot 
gunstige mediumtemperaturen (lage temperatuurverwanning, 
hoge temperatuurkoeling), hetgeen het energiegebruik ten 
goede komt. 

Koe/vermogen: 
• Gesloten (metalen) klimaatplafond: 

70-100 W/m2 

• Koelplafond vergroot convectief aandeel: 
100- 200 W/m2 

• Stucwerk klimaatplafond: 
70 W/m2 

Oppervlaktetemperatuur: 
• Koelen: 17 ·c 
• Verwarmen: 27 ·c 

5.1.2 BETONKERNACTIVERING 

Figuur El: v.b.n.b.: Gesloten (metalen) klimaatplafond, 
Stucwerk klimaatplafond, Koelplafond vergroot 
convectie/ aandeel 

Betonkernactivering is een verwannings- cq. koelsysteem dat actief gebruik maakt van de massa van de 
betonconstructie. In de kern van de betonnen vloer (betonkern) worden watervoerende leidingen 
aangebracht. Deze houden de vloeren/plafonds op een constante temperatuur. Een voorwaarde is dat er 
goede uitwisseling van temperatuur kan plaatsvinden met open plafonds. Een watertemperatuurregeling kan 
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ervoor zorgen dat het systeem reageert op binnen- en buitentemperaturen aan de diverse gevels. 
Betonkernactivering reageert per definitie traag. Daarom wordt het systeem gecombineerd met een 
aanvullende installatie om een snellere regeling te verkrijgen. De oppervlaktetemperatuur van de 
betonconstructie wordt aan banden gelegd door comforteisen (stralingsasymmetrie) en het dauwpunt van de 
ruimtelucht (koelen). 

Voordelen: 
• Ventilatiebehoefte IS hygiënisch 

mtmmum 
• Duurzaam systeem, energie efficiënt 
• Comfort: 

• Groot stralingsaandeel 
• Lage temperatuurverschillen 
• Beperkt risico op tochtklachten 

• Groot opgeslagen vermogen 
• Onderhoudsvriendelijk 
• Kosten efficiënt C) ArchiVIslon Llm bvb.l 

• Vrije indeelbaarbeid van ruimte 
Figuur E2: Betonkernactivering 

Nadelen: 
• Regelmogelijkheden nod ig (separate verwarming/koeling), traag systeem 
• Geen plafonds, separate akoestische voorziening 
• Gaten in vloer aan regels onderworpen 
• Integraal ontwerpproces en bouworganisatie 
• Communicatie over werking, gebruik noodzakelijk 
• Gebruikersvoorzieningen op tijd integreren 
• Weinig flexibel 

Oppervlaktetemperatuur: 
• Koelen: 17 - 20 ·c 
• Verwarmen: 27-29 ·c 

Vermogen: 
• Koelen: 40-60 W/m2 

• Verwarmen: 40-60 W/m2 

5.2 KOUDEAFGIFTE D.M.V. OVERWEGEND CONVECTIE 

5.2.1 PASSIEVE KOELCONVECTOREN 
Koelconvectoren zijn componenten die in of onder plafonds worden ingebouwd en als hoofdfunctie koeling 
hebben. Convectoren bestaan uit leidingen, waaraan op kleine afstanden van elkaar lamellen gelast zijn. 
Hierdoor ontstaat een groot contactoppervlak tussen de ruimtelucht en de convector. Bij passieve 
convectoren wordt op natuurlijke wijze een luchtstroming langs de convector op gang gebracht. Wanneer 
koud water door de leidingen wordt gevoerd koelt de lucht tussen de lamellen af en valt naar benden als 
gevolg van de toegenomen massadichtheid. De koudeoverdracht vindt grotendeels plaats door middel van 
convectie en nauwelijks d.m.v. straling. 
Er wordt uitgegaan van 'droge koeling'. Gebruikelijke gekoeldwatertrajecten bij koelconvectoren zijn 15-
1TC, 16-1s·c of 15-1s·c. Het lage waterzijdige temperatuurverschil vloeit voort uit het gegeven dat 
enerzijds de wateraanvoertemperatuur voldoende hoog moet zijn om condensatie op de warmtewisselaar te 
voorkomen en anderzijds het koelend vermogen van de warmtewisselaar het hoogst is bij een zo laag 
mogelijke gemiddelde watertemperatuur, ofwel een klein waterzijdig temperatuurverschil. 
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Voordelen: 
• Groot aantal plaatsingsmogelijkheden 
• Geen geluidsproductie (passief) 
• Reageert snel 

Nadelen: 
• Grote luchtverplaatsing 

Koe/vermogen: 20- 50 W/m2 

Figuur E3: Passieve koelconvector 

5.2.2 INDUCTIE-UNIT 
Inductie-units zijn geschikt voor zowel het verwannen als koelen 
van de ruimte. Een inductie-unit bestaat in principe uit 
luchtinducerende nozzles, een warmtewisselaar (met 
verwannings- en/of koelbatterij), filters en een omkasting. De 
primaire lucht van het luchttoevoersysteem wordt met relatief 
hoge snelheid via de nozzles de omkastingsdoos ingeblazen. 
Door deze hoge luchtsnelheid wordt een hoeveelheid secundaire 
lucht, meestal 3 à 4 keer zo groot als de primaire 
luchthoeveelheid, uit de ruimte de omkastingsdoos ingezogen 
(inductie principe). Door deze secundaire lucht door een Figuur E4: Inductieprincipe 

Figuur E5: Inductie-unit, opstelling v.l.n.r.: 
vloer, borstwering, p lafond 

verwannings- of koelbatterij te leiden is het mogelijk de gewenste 
temperatuur van de lucht te regelen. De batterijen (warmtewisselaars) 
worden door een filter beschermd tegen stofdeeltjes in de lucht. Het is 
mogelijk de temperatuur van de lucht luchtzijdig (kleppen regelen 
automatisch de secundaire luchttoevoer) en waterzijdig (waarbij de 
temperatuur van het water in de batterijen wordt geregeld) te regelen aan 
de hand van de momentane warmtevraag in de ruimte. De lucht wordt 
vervolgens rechtstreeks de ruimte ingeblazen. Bij inductiesystemen moet 
worden uitgegaan van 'droge koeling'. Vrijwel permanent natte batterijen 
vervuilen snel, waardoor de gewenste ruimtecondities niet meer kunnen 
worden behaald. De benodigde toevoerwatertemperatuur ligt dan in de 
buurt van 12·c. In het algemeen kan wordt volstaan met een 
condensaatbaak onder elk apparaat. De inductie-units kunnen verticaal 
voor de borstwering, horizontaal boven het verlaagde plafond en onder de 
verhoogde vloer worden ingebouwd. 

Voordelen: 
• Groot aantal plaatsingsmogelijkheden 
• Reageert snel 

Nadelen: 
• Grote luchtverplaatsing 
• Geluidniveau 
• Ruimtebeslag bij plaatsing aan gevel 

Koe/vermogen: 35 -70 W/m2 
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5.2.3 VENTILATORCONVECTOR (FANCOIL-UNIT) 
Ventilatorconvectoren zijn geschikt voor zowel het verwannen als koelen van de ruimte. Een 

I 
ventilatorconvector zuigt met behulp van een 
ventilator lucht uit de ruimte aan. De 
ruimtelucht wordt eventueel gemengd met 
verse lucht, afkomstig van een 
luchttoevoersysteem of direct van buiten. 
Alvorens door de koel- en/of 
verwanningsbatterij te gaan wordt deze lucht 

Figuur E6: limti/atorconvector gefi lterd. 
Gestuurd door een kamerthermostaat wordt de waterhoeveelheid naar de koel- en verwanningsbatterij 
dusdanig geregeld dat de voor de warmte- of koelvraag vereiste luchttemperatuur wordt bereikt. 
De hoeveelheid lucht kan in sommige uitvoeringen met behulp van een handmatige instelling van het 
toerental van de ventilator aangepast worden aan de persoonlijke wensen. De lucht wordt vervolgens 
rechtstreeks de ruimte ingeblazen of wordt via de vrije ruimte onder een verhoogde vloer of een verlaagd 
plafond de ruimte ingeblazen. Met ventilatorconvectoren zijn in het algemeen grotere koelcapaciteiten 
bereikbaar dan met inductieapparaten. Bij ventilatorconvectoren worden wel 'natte koeling' toegepast, 
waarbij koelwater tot s·c wordt gewerkt. Een condensaatafvoersysteem is dan noodzakelijk. Condensatie op 
de koelelementen is afte raden. 

Figuur E7: Ventilatorconvector, naar opstelling v.l.n.r.: borstwering, vloer, plafond 

Voordelen: 
• Groot aantal plaatsingsmogelijkheden 
• Reageert snel 

Nadelen: 
• Grote luchtverplaatsing 
• Geluidproductie ventilator 
• Ruimtebeslag bij plaatsing aan gevel 

Koe/vermogen: 120 W/m2 
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BIJLAGE F: FSL-U-ZAB 
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BIJLAGE G: TECHNISCHE TEKENINGEN 

Onderdelen: 

Doorsnede 1 

Doorsnede 2: 

Doorsnede 3: 

Doorsnede 4: 

Detail/: 

Detail 2: 

Detail 3: 

Verticale doorsnede gevelelement haaks op geveloppervlak 

Verticale doorsnede parallel aan geveloppervlak ter plaatse van uitkraging 

Horizontale doorsnede gevelelement ter plaatse van vloer 

Horizontale doorsnede transparante delen gevelelement 

Verticaal detail uit doorsnede I ter plaatse van vloerrand 

Verticaal detail uit doorsnede 2 ter plaatse van aansluiting gevelelementen 

Horizontaal detail uit doorsnede 3 ter plaatse van aansluiting gevelelementen 
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