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SUMMARY 

A healthy and comfortable indoor environment should be created to provide a pleasant 
and sustainable workplace tor people in (office) buildings. The quality of the (thermal) 
indoor environment is an important aspect in this setting, because thermal comfort has a 
significant impact on the comfort experience and productivity of employees. 

Because of individual ditterences between persons (lor instanee metabolism and 
elothing resistance) it is impossible to provide one uniform indoor temperature that 
satisfies all people. Nowadays the Fanger comfort model is mainly used to delermine 
the (thermal) comfort inside office buildings; but individual dillerences are nat taken into 
account in this model. The satisfaction can be improved by providing an individual 
workplace elimate (microclimate). 

Furthermore a large part of the (global) energy is used to create a comfortable indoor 
environment (healing, cooling and ventilation) in office buildings. Because of the elimate 
change caused by C02 emissions and the increasing price of energy sourees it is of 
great importance that this energy is used optimally. Therefore the indoor elimate should 
be optimized with minimal energy use. 

The objective of this thesis is to investigate, design and shape a concept which can 
ereale an individual adjustable & sustainable microelimate to imprave thermal comfort 
and reduce energy consumption. 

Literature search (Part A) 
lt is coneluded that the Fanger comfort model is nat suitable to predict the individual 
thermal comfort. The main reason is that individual dillerences (ineluding age, fat, 
metabolism and elothing resistance) concerning thermal comfort experience are ignored, 
furthermore the thermoregulation is nat taken into account. 

The preferences of the building user concerning thermal comfort, ventilation and 
individual control are studied. In a cold environment the hands, feet (and to lesser extent 
the back) are thermal sensitive body parts. In a warm environment the head is the most 
sensitive body part. Direct conditioning of these body parts is the most effective way to 
achieve thermal comfort. An optima! ventilation system should have the following 
properties: clean air in the breathing zone, individually controllable, high personal 
ventilation effectiveness, no draft complaints and low energy consumption. Personal 
Ventilation (PV) systems fulfill these properties and offering a good ventilation solution . 

Design (Part B) 
By using the methodical design process 6 concepts are designed which meet the design 
requirements. The best concept is selected through the Kesselring method. This 
concept consists of a thermally activaled radialion panel that is integrated into an office 
desk. With this system the hands and feet are directly heated (and cooled) mainly due to 
radiation. A personal ventilation system, which is integrated within the radialion panel, 
brings ventilation air directly within the breathing zone. 

Experiment (Part C) 
The radialion panel from the concept has been shaped by building a prototype in 
cooperation with lnteco BV. Perlorming measurements were conducted in a research 
room in the BPS Iabaratory of the faculty of Architecture, Building and Planning at the 
University of Technologyin Eindhoven. 
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Based on the measure results there can be concluded that the hands and feet (the 
sensitive parts of the body in a cold environment) are effectively heated with the system, 
this matches well within the comfort theory of the literature study. During cooling the 
temperature near the head decreases the most near the feetand the least near the feet. 
This doesn't with the comfort theory concerning the body parts in a 
warm environment. Possibly the personal ventilation system could be used tor additional 
cooling of the upper body and the head. This further investigation. The of 

ventBation has a large influence on the temperature-profile and the air veloeities 
within the microclimate. Further investigation concerning the optima! basic ventilation 
system is required. 

sa ving 
Based on indicative calculations there can be concluded that energy reduction is 

by applying the microelimate the of the 
basic elimate can be Only the influence of the radiation panel is examined in 
this calculation. lt is expected that the increase further when the energy 
reduction due to the PV system is also included in the calculations. 

Based on this study there can be concluded that the developed microelimate system 
could imprave the comfort (thermal and ventilation) and reduce the energy use. 
Measurements with (actual or in elimate chamber) are recommended to a 
better picture of the comfort perception. 

- m 
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SAMENVATTING 

Om in (kantoor)gebouwen een comfortabele en duurzame werksituatie te creëren voor 
personen, moet er gezorgd worden voor een gezond en behaaglijk binnenmilieu. Hierbij 
neemt de kwaliteit van het (thermisch) binnenklimaat een belangrijke plaats in omdat de 
thermisch behaaglijkheid een grote invloed heeft op het comfort en productiviteit van 
werknemers. 

Vanwege individuele verschillen tussen personen in o.a. metabolisme en 
kledingweerstand is het niet mogelijk om met éénzelfde binnenklimaat alle 
gebouwgebruikers tevreden te stellen. Het Fanger comfortmodel op wordt dit moment 
vaak toegepast bij het bepalen van het (thermisch) binnenklimaat voor 
kantoorgebouwen, in dit model worden deze individuele verschillen niet meegenomen. 
De tevredenheid kan verbeterd worden door een individueel klimaat aan te bieden. 

Bovendien gaat een groot deel van het (wereldwijde) energiegebruik naar de 
klimatisering van het binnenklimaat (verwarmen, koelen en ventileren) in 
kantoorgebouwen. Vanwege de klimaatveranderingen als gevolg van C02 uitstoot en de 
steeds duurder wordende energiebronnen is het belangrijk dat deze energie optimaal 
ingezet wordt hiervoor. Daarom is het belangrijk om een optimaal thermisch 
binnenklimaat tegen een minimaal energiegebruik te creëren. 

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is het onderzoeken, ontwerpen en 
vormgeven van een concept, waarmee een duurzaam individueel regelbaar thermisch 
comfort op werkplekniveau (microklimaat) wordt gerealiseerd. Dit ter bevordering van 
het thermisch comfort en de vermindering van het energiegebruik. 

Literatuuronderzoek (deel A) 
Geconcludeerd wordt dat het Fanger comfortmodel niet geschikt is voor het voorspellen 
van het individuele thermische comfort. De belangrijkste reden hiervoor is dat 
individuele verschillen (o.a. leeftijd, vetpercentage, metabolisme, kledingweerstand) met 
betrekking tot de comfortbeleving niet worden meegenomen. Bovendien wordt er geen 
rekening gehouden met de thermoregulatie van de mens. 

De behoefte van de gebouwgebruiker is in kaart gebracht op het gebied van het 
thermisch comfort, de ventilatie en de individuele beïnvloeding. In een koude omgeving 
zijn de handen, voeten (en in mindere mate de rug) thermisch gevoelige lichaamsdelen. 
In een warme omgeving is het hoofd het meest gevoelige lichaamsdeel. Het direct 
conditioneren van deze lichaamsdelen is het meest effectief om thermisch comfort te 
bereiken. Een optimaal ventilatiesysteem dient te voldoen aan de volgende 
eigenschappen: schone geconditioneerde lucht in de ademzone, individueel regelbaar, 
hoge persoonlijke effectiviteit, geen tochtklachten en een laag energiegebruik. 
Persoonlijke ventilatie (PV) systemen voldoen aan deze eigenschappen en bieden op dit 
gebied een goede oplossing. 

Ontwerp (deel B) 
Met behulp van methodisch ontwerpen zijn 6 concepten ontworpen die voldoen aan het 
opgestelde programma van eisen. Het concept met de meeste potentie is gekozen door 
middel van de Kesselring methode. Het gekozen concept bestaat uit thermisch 
geactiveerde stralingspanalen die geïntegreerd zijn in het bureau. Hiermee worden o.a. 
de handen en voeten directer verwarmd (en gekoeld) door middel van straling. 
Daarnaast is in de stralingspanelen een persoonlijk ventilatiesysteem geïntegreerd 
waarmee lucht direct binnen de ademzone wordt ingeblazen. 
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Experiment C) 
Het stralingspaneel uit dit gekozen concept is verder vormgegeven door bouw van 
een prototype in samenwerking met INTEGO B.V. Het prototype is door het 
verrichten van metingen in een testruimte in het BPS laboratorium van de faculteit 
bouwkunde op de Technische Universiteit in Eindhoven. 

Op basis van de meetresultaten wordt geconcludeerd dat de handen en de voeten 
lichaamsdelen in een koude omgeving) effectief verwarmd worden met het 

systeem, dit sluit goed aan bij de comforttheorie uit de literatuurstudie. Tijdens het 
koelen is de temperatuurafname bij het hoofd het laagst en bij de voeten het Dit 
komt niet overeen met de comforttheorie m.b.t. de gevoelige lichaamsdelen in een 
warme omgeving. Het persoonlijke ventilatiesysteem kan gebruikt worden om het 
bovenlichaam en het hoofd aanvullend te koelen, dit dient nader onderzocht te worden. 
Het type basis ventilatiesysteem heeft een grote invloed op het temperatuurprofiel en de 
luchtsnelheden binnen het microklimaat. Nader naar een optimaal 
ventilatiesysteem is hiervoor benodigd. 

Op basis van indicatieve energiebesparingberekeningen kan geconcludeerd worden dat 
mogelijk is bij toepassing van het microklimaat doordat de 

toelaatbare bandbreedte van het basisklimaat groter mag worden. Hierbij is alleen de 
invloed van het stralingspaneel onderzocht. Verwacht wordt dat de besparingen verder 
toenemen wanneer ook het meegenomen wordt in de har·a'"'"' 

Op basis van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat met het ontwikkelde microklimaat 
een verbetering van het comfort (thermisch en ventilatie) en een vermindering 

van het energiegebruik mogelijk is. Metingen met proefpersonen (werkelijke omgeving 
of klimaatkamer) worden aanbevolen om beter inzicht te krijgen in de werkelijke 
comfortbeleving. 

-V 
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Bescherming en beschutting van de mens en zijn productiemiddelen is primaire doel 
van een gebouw. Om in (kantoor)gebouwen een zo gunstig en comfortabel mogelijke 
werksituatie te creëren voor de moet er voor een en 
behaaglijk binnenmilieu. Het welbevinden met betrekking tot binnenmilieu is een 
complex van factoren. Belangrijke hierbij o.a. 
privacy, akoestiek, daglicht toetreding, visueel comfort, thermisch binnenklimaat, 
luchtkwaliteit, materiaalgebruik, uitzicht, ergonomie en inrichting van ruimte. Deze 
factoren beïnvloeden de mate waarin de mens zich gezond, comfortabel en productief 
voelt in een verblijfs- en werkomgeving. Hierbij neemt de kwaliteit van het 
binnenklimaat een centrale plaats in. Daarom is het belangrijk dat (kantoor)gebouwen 
zo ontworpen worden dat er een optimaal thermisch comfort een minimaal 
energiegebruik wordt. 

Welbevinden en met name thermisch behaaglijkheid heeft een invloed op de 
gezondheid en productiviteit van werknemers 2003; 2001]. 
verminderen van bij kan er voor zorgen dat ziekteverzuim 
teruggebracht wordt. Daarnaast een productiviteit een besparing op de 
loonkosten op. Desondanks komen er nog veel thermische comfortklachten voor 
in kantoorgebouwen [IFMA, 2003]. 

De behaaglijkheidstudies van Fanger hebben een belangrijke rol bij het 
van het voor kantoorgebouwen. Onder andere uit deze 

blijkt dat er diverse individuele verschillen tussen personen zijn met betrekking 
thermische Daarom is het niet mogelijk om met 

binnenklimaat alle gebouwgebruikers te houden. Dit is echter 
die op dit moment wordt in kantoren. Het tevredenen 
worden door een individueel klimaat aan te bieden. Daarnaast wordt er in de laatste 

veel aandacht besteed aan thermische om 
het thermisch comfort in gebouwen te verbeteren. 

van het (wereldwijde) energiegebruik naar de 
(verwarmen, koelen en ventileren) in 

als gevolg van uitstoot en duurder 
is het belangrijk dat deze energie optimaal ingezet wordt 

is het belangrijk om aandacht te besteden aan van een 
"""'"""''''"' binnenklimaat tegen een minimaal energiegebruik. 

1 .1 Probleemstelling 

ontworpen om een binnenklimaat te 
comfortabel, gezond en productief voelen. Ondanks 

wensen van de •nrumru 

nieuwe methoden en c:u<>t<>r:Yion ~""~"''IAII~<r~<o·lr~ 

op het 

bewoners ontevreden over 
Dit te met 
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verschillen in metabolisme, kledingweerstand en verschillen in (lokale) warmte 
uitwisseling. Daarnaast is het model van Fanger gericht op statische omgevingssituaties 
waarin personen geen invloed konden op omgeving; voorspelt het 
de comfortbeleving van grote groepen en is het model niet gebaseerd op de fysiologie 
van de mens. 

Op dit moment wordt veel gebruikt om volledige vertrekken uniform te 
klimatiseren, terwijl de ruimte vaak niet volledig gebruikt wordt en gebruikt wordt door 
mensen met verschillende wensen. De mogelijkheid om in een open kantooromgeving 
het klimaat te is vaak niet aanwezig. Hierdoor wordt het 
energiegebruik van een gebouw niet optimaal ingezet om de beschikbare energie van 
de mens optimaal te benutten. 

De probleemstelling van dit afstudeeronderzoek is als volgt samen te vatten: 

Door individuele verschillen in o.a. het metabolisme, de temperatuurbeleving en 
de kledingweerstand van personen is het niet mogelijk om met één klimaat 
gebouwgebruikers tevreden te stellen. Dit heeft negatieve invloed op het comfort, de 
gezondheid en productiviteit van gebouwgebruikers en hierdoor wordt de gebruikte 
energie niet optimaal 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is het thermisch comfort en daarmee de productiviteit 
in kantoorgebouwen verder te optimaliseren met een duurzaam(er) concept. Dit doel 
kan op verschillende bereikt worden. Dit rapport richt zich op het streven naar 
een minimaal percentage ontevredenen met betrekking tot het thermisch comfort door af 
te van de gemiddelde mens en te gaan kijken naar de behoefte van de 
individuele mens. De specifieke doelstelling is het ontwerpen en vormgeven van een 
duurzaam individueel werkplekklimaat concept; met name een 'microklimaat 
concept' 

Voor het ontwerp van een microklimaat concept dienen eerst de behoeften van de 
gebouwgebruikers duidelijk in kaart gebracht te worden. Op basis hiervan worden er în 
dit onderzoek concepten ontwikkeld waarmee voldaan wordt aan de gestelde eisen. In 

concepten is een betere afstemming tussen de behoefte van de gebruiker en het 
aanbod van verwarming, koeling en ventilatie cruciaal. Vanuit het oogpunt van 
energiebesparing kan dit project bijdragen aan een verduurzaming van de toekomstige 
'Heating Ventilation and Cooling' (HVAC) Bij het ontwerp realisatie 
factoren, zoals o.a. kosten en flexibiliteit ook een belangrijke rol. 

Na het conceptuele ontwerp, wordt van de ontwikkelde concepten verder 
uitgewerkt. Waarbij de gewenste eigenschappen en de werking van het microklimaat 
concept verder uitgewerkt worden. Na deze verdere uitwerking wordt een vergelijking 
gemaakt tussen uniforme en individuele HVAC systemen op het gebied van 
energiegebruik. 

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is samen te vatten 

Het onderzoeken, ontwerpen en vormgeven van een concept, waarmee een duurzaam 
individueel thermisch comfort (microklimaat) wordt 
gerealiseerd. Dit ter bevordering van het thermisch comfort en verlaging van het 

- 13 
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1.3 Methode & structuur van thesis 

Om deze doelstelling te bereiken zijn er deel-onderzoeksvragen opgesteld. Om de 
deelvragen te beantwoorden is de thesis onderverdeeld in 3 delen, namelijk: de theorie, 
het ontwerp en het experiment. De opgestelde onderzoeksvragen per deel worden in 
deze paragraaf genoemd. In Figuur 1 .1 wordt de structuur van het rapport in grote lijnen 
weergegeven. 

'---o_e_el _ _,l! '--H-oo-fd-st-uk _ ______ _...II._P_•_rag_••_at ___ ___... ........ 

1 1 Inleiding I 

I 
2 Thermisch comfort 

I 

iJ I 3 Behoefte van kantoorgebruiker 

l 4 Voordelen individuele klimatisering 

mj 5 Methodisch ontwerpen I 5.1 Basis + microklimaat I 
~i 

I 5 2 Microklimaal I 
I I 5.3 Stralingspanoei + PV I 

I 
6 Hel prototype 

I 
uÏ 7 Meelresultaten I 7.1 Meetopstelling 1 I !t I 7.2 Meetopstelling 2 I 1i 

:1: 

I I 8 Voordelen concept 

9 Discussie & conclusie 

1 0 Aanbevelingen 

Figuur 1. 1: (Hoofd) structuur van dit rapport 

De gebruikte methode wordt hieronder aan de hand van deze structuur toegelicht. 

Deel A: Theorie (literatuur studie) 
De laatste jaren is er veel nieuw onderzoek gedaan op het gebied van het thermisch 
comfort. Een literatuuronderzoek, om zo de laatste stand van zaken op dit gebied goed 
in beeld te brengen, is uitgevoerd welke zicht richt op: de beperkingen van het Fanger 
comfortmodel; andere comfortmodellen en de thermofysiologie van de mens. 

Dit literatuuronderzoek is daarnaast gericht op het verkrijgen van inzicht in de behoefte 
van de gebouwgebruikers. De eisen en wensen die uit deze behoefte naar voren komen 
worden gebruikt bij het ontwerpen van een microklimaat concept. 

Omdat individuele klimaatsystemen nog niet of nauwelijks toegepast worden, is het van 
belang om de (mogel1ijke) voordelen van dergelijke systemen aan te tonen. Hiervoor 
worden in deze fase de eigenschappen en de werking van huidige (uniforme) systemen 
vergeleken met het nieuw ontwikkelde systeem. 

De volgende onderzoeksvragen worden in dit deel beantwoord : 

. 14- Inleiding 
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T.a.v. het thermisch comfort 
• Welke factoren hebben invloed op het thermisch comfort? 
• Hoe werkt het thermoregulatiesysteem van de mens in een kantooromgeving? 
• Wat zijn de beperkingen van het comfortmodel van (op het gebied van 

individueel comfort)? 

T.a.v. behoefte 
• Welke lichaamsdelen zijn gevoelig in koudere en warmere omgevingscondities? 
• Aan welke voorwaarden dient een (optimaal) ventilatiesysteem te voldoen? 
• Wat is het van individuele beïnvloeding en aan welke voorwaarden dient 

een dergelijk te voldoen? 

T.a.v. voordelen microklimaat concept 
• Wat zijn de voordelen van een microklimaat 
• Wat zijn de mogelijke nadelen van een microklimaat systeem? 

Deel B: Het ontwerpproces 
Het ontwerpen van nieuwe individuele werkplekconcepten gebeurt met behulp van het 
methodisch ontwerpproces. Methodisch ontwerpen is een methode 
welke bruikbaar is voor een ontwerper om tot een ontwerp te komen Met 
behulp van deze methode wordt er op een weldoordachte manier 
beste oplossing voor een technisch probleem. 

Tijdens het methodisch ontwerpen worden een viertal hoofdfases doorlopen (op 
niveaus) die hulp bieden bij het komen tot een ontwerp. U1tleg bij de 

verschillende punten wordt gegeven in de desbetreffende paragraaf. 

De volgende onderzoeksvragen t.a.v. het ontwerp worden in dit deel beantwoord: 
• Hoe kunnen nieuwe inzichten op het van thermisch comfort optimaal 

gebruikt worden bij het ontwerpen van een microklimaat? 
• Welk systeem kan het beste voor een microklimaat concept worden mE!ae:oasJ 

• Op welke kan het ontwikkelde microklimaat concept het beste verder 
uitgewerkt worden om te onderzoeken of het voldoet aan de functionele en 
realisatie eisen? 

Deel C: Experiment (prototype & metingen) 
In deze fase wordt het concept vormgeven door middel van de bouw 
van een prototype. Dit prototype wordt daarna Met behulp van dit prototype 
wordt meer inzicht gekregen in het functioneren realiseren) van het ontwikkelde 
systeem. wordt de van het ontwikkelde concept 
onderzocht. 

De volgende t.a.v. de vormgeving worden in dit deel beantwoord: 
• Wat zijn de thermische eigenschappen van het microklimaat concept in een 

winter- en zomersituatie? 
• Zijn er problemen m.b.t. de luchtsnelheden te verwachten bij toepassing van dit 

systeem? 
• Voldoet het ontwerp aan het, op basis van de comforttheorie opgestelde, PvE uit 

de literatuurstudie? 
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2 THERMISCH COMFORT 

Een gevoel van warmte of koude wordt veroorzaakt door de signalen die de 
thermoreceptoren doorsturen naar de hypothalamus. Maar dit is niet de enige factor die 
de tevredenheid met betrekking tot de thermische omgeving beïnvloed. Naast 
omgevingsvariabelen, zoals bv. temperatuur en luchtsnelheid, speelt ook de sociale 
omgeving, de verlichting, het geluid en de luchtkwaliteit een rol. 

De definitie van thermisch comfort wordt in de ASHREA en NEN normen gedefinieerd 
als : 

'Een gemoedstoestand die de thermische tevredenheid met de omgeving uitdrukt. ' 

In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op verschillende facetten die invloed hebben op het 
(individuele) thermisch comfort binnen kantoorgebouwen. De belangrijkste theorieën die 
bestaan om dit thermisch comfort te voorspellen , de werking van het 
thermoregulatiesysteem van de mens in een kantooromgeving en de individuele 
verschillen komen aan bod. Deze theorie wordt gebruikt om de behoefte van 
gebouwgebruikers met betrekking tot het binnenklimaat in kaart te brengen. De 
volgende onderzoeksvragen worden hiervoor in dit hoofdstuk beantwoord. 

1. Welke factoren hebben invloed op het thermisch comfort? 
2. Hoe werkt het thermoregulatiesysteem van de mens in een kantooromgeving? 
3. Wat zijn de beperkingen van het comfortmodel van Fanger (op het gebied van 

individueel comfort)? 

2.1 Thermisch comfort: algemeen 

De definitie van thermisch comfort geeft al aan dat het thermisch comfort niet alleen 
wordt bepaald door de thermische omgevingsvariabelen. Ook de sociale omgeving, de 
verlichting, het geluid en de luchtkwaliteit spelen een rol. Speciaal bij comfort onderzoek 
met proefpersonen in een klimaatkamer moet hiermee rekening gehouden worden, 
omdat mensen zich in dat geval niet in hun normale omgeving bevinden. 

In Figuur 2.1 is een overzicht gegeven van de verschillende factoren die invloed hebben 
op het thermische comfort; waaronder o.a: de thermoregulatie, de omgevingscondities, 
de holistische factoren, de verwachtingen en de individuele verschillen. Fanger [Fanger, 
1970] heeft belangrijk onderzoek verricht om deze complexiteit van verschillende 
variabelen terug te brengen tot 6 variabelen waarmee het thermische comfort voor grote 
groepen voorspeld kan worden. Er wordt in dit deel van het rapport niet verder ingegaan 
op dit comfortmodel, in appendix 1 wordt dit comfortmodel nader toegelicht. 

De zaken die invloed hebben op de thermische tevredenheid kunnen opgedeeld worden 
in 2 gebieden, de holistische en de deterministische factoren. 

• Deterministisch 
Dit zijn factoren die bepaald kunnen worden. Waaronder o.a. de fysische 
eigenschappen van de gebouwschil, het binnen- en buitenklimaat, de kledingweerstand 
en het metabolisme. Deze factoren worden in het Fanger comfortmodel gebruikt. 

• Holistisch 
Factoren waarvan de invloed op het thermisch comfort niet direct bepaald kunnen 
worden I meetbaar zijn. Waaronder o.a. de gemoedstoestand, de omgeving, collega's, 
de verlichting, het geluid, individuele beinvloedingsmogelijkheden en de verwachting 
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van het gebouw, adaptatie. Om inzicht te krijgen in de invloed van holistische factoren 
wordt er hieronder ingegaan op de 5 laatstgenoemde factoren. 

Does the oppupant knOIN 
what kind of comfort he/she 

IJk es? 

Adaption pos!iblllties 

lndivldual 

adaptions 

Figuur 2. 1: Verschillende aspecten die invloed hebben op hetthermisch comfort, thermoregulatie deel gebaseerd 
op [Hensel, 1998} 

Verlichting 
De visuele waarneming heeft invloed op het melatonine gehalte in het lichaam. Dit 
hormoon heeft invloed op de vasomotie van de bloedvaten. Licht en verlichting kunnen 
daardoor van invloed zijn op de thermoregulatie en dus de thermisch behaaglijkheid. 
Onderzoek naar de invloed van kleur op de thermische behaaglijkheid levert geen 
eenduidig resultaat op [ISSO 5, 1990]. 

Sommige onderzoeken constateren geen effect van licht op het thermische comfort, 
waaronder een onderzoek [Moschizuki, 1999] met proefpersonen. Hieruit blijkt dat 
verlichting, waarbij de luminantie werd gevarieerd van 1500 tot 4500 cd/m2 en de 
temperatuur tussen de 24,5 en 29,5 °C, geen invloed had op de thermische beleving. 
Terwijl uit een onderzoek van Rohles ( 1982) wel een verband gevonden wordt. Een 
kwantitatieve uitspraak over de invloed van licht op de thermisch behaaglijkheid is dus 
tot op heden nog niet mogelijk. [ISSO 5] 

Geluid 
Een hoge geluidsbelasting kan een stijging van. de bloeddruk, een toename van de 
spierspanning, een versnelling van de hartslag en de ademhaling tot gevolg hebben. 
Deze aspecten kunnen invloed hebben op het thermoregulatiesysteem en daarmee van 
invloed zijn op de beoordeling van de thermische behaaglijkheid. Op basis van de 
beperkte beschikbare onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat er een invloed van 
het geluid op de thermische behaaglijkheid is. Deze invloed is echter alleen merkbaar in 
extreme situaties [ISSO 5]. 

Individuele temperatuur beïnvloeding 
In een onderzoek van Paciuk (1990) werd aangetoond dat thermisch comfort het sterkst 
werd beïnvloed door de ervaren mate van beïnvloeding. 

Op basis van een groot aantal kantoorevaluaties in Groot-Brittannië, wordt 
geconcludeerd dat gezonde en productieve kantoren de gebruikers een groot aantal 
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"vrijheidsgraden" bieden om de omgeving individueel te beïnvloeden. Deze benadering 
een veel gunstiger effect op de gezondheid, het comfort en productiviteit dan 

het gebruikelijke streven om een uniforme omgeving te creëren afgestemd op het 
gemiddelde van een groep [Leaman, 2000]. In paragraaf 3.3 wordt verder ingegaan op 
dit onderwerp. 

Verwachtingen van het gebouw 
zijn op de theorie dat een thermische tot 

tevredenheid stemt, als de thermische condities overeenkomen met de verwachtingen 
die iemand heeft van het op die plaats en op dat moment. 
verwachtingen worden beïnvloed door iemands thermische ervaringen, door cultureel 
Vv~JUU.•Uv normen en door de van techniek, 

In verband met de vele veldonderzoeken en die wijzen op 
een discrepantie tussen het en de werkelijke thermische sensatie in 
gebouwen zijn er diverse comfortmodellen ontwikkeld (o.a. Dear, 1997]) 
die meer rekening houden met adaptatie. Met wordt het aanpassingsgedrag 
van mensen aan de thermische omgeving bedoelt. Hierop wordt ingegaan in appendix 
2. 

Verder is een duidelijk verschil geconstateerd tussen gebouwen met klimaatbeheersing 
en zonder klimaatbeheersing. In natuurlijk gebouwen blijken mensen in de 
praktijk actiever in de aanpassing van hun thermoregulatie door kleding en 
metabolisme. van met airconditioning zich minder aan. 
Dat maakt hun thermische sensatie gevoeliger voor temperatuurveranderingen. 

vallen comforttemperaturen in gebouwen met binnen een 
kleinere bandbreedte. De gebruikers raken geadapteerd aan het mechanisch 
gecontroleerd binnenklimaat omdat hun verwachtingspatroon verandert. basis van 
de onderzoeksresultaten [De Dear, 1998] is het hanteren van twee modellen voor 

rnr.<:>nc,<>n voorgesteld: voor airconditioned en voor natuurlijk 
geventileerde gebouwen. 

Therrnoregulatie in een kantooromgeving 

Om de thermische beleving van gebouwgebruikers beter te begrijpen is de werking van 
het thermoregulatiesysteem van belang. Thermoregulatie is het vermogen van een 
organisme om zijn lichaamstemperatuur te handhaven. 

Warmbloedige organismen doen dit door zelf warmte te produceren of te 
geven. organismen doen dit door warmte te nemen in de zon 
en door af te koelen in de schaduw. leder organisme heeft een ideale kerntemperatuur 
met een bijbehorende en bovengrens. Als het deze 
overschrijdt kunnen de vitale lichaamsfuncties afnemen. 

De normale kerntemperatuur van de mens is rond de 37 en varieert met een 
dagelijks patroon (normaal ongeveer tussen de 36-38 zie Figuur 2.5). Deze 
temperatuur is belangrijk voor een optimale van verschillende vitale 
lichaamfuncties. Het menselijke lichaam in een kantooromgeving meer 
warmte af door straling dan door het aandeel van warmteverlies door 
geleiding is minimaal. Als de temperatuur stijgt, neemt het aandeel warmte dat wordt 
afgegeven door middel van verdamping (zweetproductie) de relatieve vochtigheid in 
de zomer heeft daardoor een belangrijkere invloed op het thermisch comfort dan in de 
winter. 

-20 Thermisch comfort 
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Figuur 2.2: Schematisch diagram van het autonome, gedragsmatige en technische thermoregulatiesysteem van de 
mens [Hensel, 1981}. 

De kerntemperatuur wordt door diverse fysiologische mechanismen (de autonome 
thermoregulatie) tussen een smalle band gehouden. Daarnaast hebben de 
gedragsmatige en technische aanpassingen invloed op het thermoregulatiesysteem, zie 
Figuur 2.2 voor een schematisch overzicht van de werking van het 
thermoregulatiesysteem. In deze paragraaf wordt er specifiek ingegaan op de autonome 
en gedragsmatige thermoregulatie van personen in een kantooromgeving. 

2.2.1 Autonome thermoregulatie 

Thermoreceptoren in de huid en de kern sturen, naast de input van verschillende andere 
processen in het lichaam (o.a. circadiaanse cycli), de verschillende thermoregulatie 
mechanismen aan. Autonome thermoregulatie binnen een kantooromgeving bestaat 
ruwweg uit vier mechanismen: zweten, rillen, vasodilatatie en vasoconstrictie. Door 
vasodilatatie en vasoconstrictie (vasomotie) wordt de diameter van de bloedvaten 
veranderd, hierdoor verandert de bloedstroom en daardoor veranderd de temperatuur 
van de huid en daarmee de warmteafgifte. Zweten verhoogt het warmteverlies door 
verdamping. Bij rillen wordt warmte geproduceerd door ongewenste bewegingen van de 
spieren. Hieronder wordt verder ingegaan op de werking van deze verschillende 
mechanismen [Arens, 2006b]. 

Vasomotie 
De eerste functie van de bloedcirculatie en het vatenstelsel (zie Figuur 2.3) is het 
leveren van voedingsstoffen en zuurstof aan weefsels, organen en de huid om in leven 
te blijven. Daarbij ondersteunt de bloedcirculatie ook het thermoregulatie systeem van 
de mens. Om de warmteafgifte naar de omgeving te beïnvloeden beschikt het lichaam 
over de mogelijkheid om de bloedtoevoer naar de aderen aan te passen. Indien de 
kerntemperatuur dreigt te verhogen kan het lichaam meer warmte aan zijn omgeving 
afstaan door de doorbloeding naar de extremiteiten (handen en voeten) te verhogen. 
Hiervoor worden de bloedvaten die aan de oppervlakte van de huid liggen verwijd, gaat 
het bloed sneller stromen en neemt de huidtemperatuur toe. Hiermee kan er op een 
adequate manier meer warmte aan het omringende weefsel worden afgegeven. Het 
verwijden van de aderen wordt vasodilatatie genoemd. 

. 21- Thermisch comfort 



TU/e 
CJO O 

_ o • o -
o oo 

ROYAL HASKONING 

Indien er sprake is van afkoeling en het lichaam de warmteafgifte naar zijn omgeving wil 
beperken, treedt het omgekeerde verschijnsel op. De vaten vernauwen zich, waardoor 
het bloed langzamer gaat stromen, de huidtemperatuur afneemt en zo het warmteverl ies 
van het omringende weefsel wordt beperkt. Dit verschijnsel heet vasoconstrictie. Indien 
er vasoconstrictie optreedt, wordt er wel voldoende bloed toegevoerd naar de cellen 
zodat het zuurstofniveau, ten behoeve van de celactiviteit op peil gehouden kan blijven. 

Vasomotie vindt ook plaats in een thermisch neutrale situatie. Uit onderzoek blijkt dat in 
een neutrale situatie vasoconstrictie en vasodilatatie elkaar afwisselen, zonder dat dit 
wordt waargenomen door personen. Deze vasomotie zorgt ervoor dat het lichaam in 
neutrale staat blijft Omdat deze vasomotie rechtstreeks wordt aangestuurd door de 
hypothalamus, is dit een goede indicator voor het thermisch comfort van een persoon. 
De hypothalamus is een onderdeel in de hersenen dat een belangrijke rol speelt bij de 
temperatuur regulatie. 

Epidermis l 
' 

Subcutan_eous ) 
trssue Artan'ovenous 

anastomosis 

Artery 

Figuur 2.3: Vatenstelsel in de huid [Arens, 2006b]. Origineel van [Guyton and Hall, 2000} 

Verhogen van het metabolisme 
Wanneer het menselijke lichaam in een koude omgeving onvoldoende in staat is om 
door middel van vasoconstrictie zijn kerntemperatuur op peil te houden, wordt het 
metabolisme verhoogd. Allereerst wordt geprobeerd om door middel van "non-shivering 
thermogenese" de kerntemperatuur te verhogen. Bij "non-shivering thermogenese" vindt 
warmteproductie plaats doordat het metabolisme in het zogenaamde bruine vetweefsel 
wordt verhoogd. De mate waarin het metabolisme toeneemt is daarom afhankelijk van 
de hoeveelheid bruin vetweefsel dat in het lichaam aanwezig is. Wanneer dit 
mechanisme niet effectief genoeg is, trekt het lichaam de spieren samen en als gevolg 
daarvan gaat het lichaam rillen. Dit zal in een kantooromgeving niet snel plaatsvinden. 
Er wordt daarom hier niet verder op ingegeaan. [Parsons, 2003], [Oeffelen, 2007]. 

Warmteverlies door verdamping 
Omdat de temperatuurgradiënt tussen huid en de omgeving afneemt in een warme 
omgeving wordt het voelbare warmteverlies minder. Het verlies van voelbare warmte 
wordt te weinig, waardoor verdamping van vocht dit op een efficiënte manier overneemt. 
Het verschil in partiële dampruk van water in de omgeving en op de huid is belangrijk bij 
deze wijze van warmteoverdracht [Arens, 2006b]. Hierdoor gaat de relatieve vochtigheid 
een belangrijkere rol spelen bij het bepalen van het thermisch comfort in een zomer 
situatie. 

2.2.2 Gedragsmatige thermoregulatie 

Een andere belangrijke manier voor de mens om zijn lichaamstemperatuur te reguleren 
is door middel van gedrag. De mens is voortdurend bezig zichzelf te beschermen tegen 
zijn omgeving om zo een zo hoog mogelijke mate van comfort te creëren. 
Gedragsmatige aanpassingen vinden in een kantooromgeving plaats door het 
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aanpassen van het metabolisme (door beweging), door het aanpassen van de 
kledingweerstand of bijvoorbeeld door het drinken van een iets kouds of warms. 

Een andere manier van aanpassing van de thermoregulatîe is door technische 
aanpassingen. Hieronder wordt verstaan het openen van een raam of het bijstellen van 
een thermostaat. Op deze (individuele) beïnvloedingsmogelijkheden wordt verder 
ingegaan in paragraaf 3.3. 

2.3 Individuele verschillen 

Zoals al eerder toegelicht is er geen sprake van goed thermisch comfort. Mensen 
verschillen in hun behoefte aan een omgevingstemperatuur als gevolg van 
o.a. het metabolisme, de kledingweerstand, de energiebalans, de stofwisseling, de wijze 
waarop ze ademen en zweten. Verschillende met betrekking tot de thermisch 
comfortbeleving verschillen en veranderen iedere dag, sommige incidenteel en 
sommige dingen veranderen voor altijd. En omdat ieder persoon verschillend is het 
bijna onmogelijk om de optimale thermische omgevingsvariabelen vast te stellen. 

Zoals in hebben mensen verschillende methoden om hun 
kerntemperatuur op peil te houden. Bij sommige mensen treedt een hoge mate van 
vasoconstrictie op, wat resulteert in een groot temperatuurverschil tussen de kern en de 
extremiteiten en een afname van de warmteafgifte naar de omgeving. Deze mensen 
reguleren hun kerntemperatuur dus door het aanpassen van de isolatiewaarde van hun 
lichaam. Andere mensen reguleren hun kerntemperatuur meer door het verhogen van 
hun metabolisme of zweetproductie. Tussen individuen onderling bestaan grote 
verschillen in thermoregulatie. Onderstaande zaken hebben een belangrijke invloed op 
de individuele van het thermisch comfort [Havenith, 1985]. 

Het 
De oppervlakte bepaald onder andere het oppervlak waar warmte uitgewisseld kan 
worden. De oppervlakte van een lichaam kan berekend worden met de Dubais 
vergelijking en is afhankelijk van het gewicht en de van een persoon. 

(2.1) 

De fysieke conditie 
conditie heeft invloed de thermoregulatie, doordat deze de capaciteit van 

de bloedcirculatie beïnvloedt. 

De kleding(weerstand) 
De kledingweerstand heeft invloed op de warmteafgifte naar de omgeving. Als het 
mogelijk is passen mensen hun kleding aan om individuele verschillen te compenseren. 
Aanpassen van de kledingweerstand is een snelle en effectieve manier om het 
warmteverlies naar de omgeving aan te passen. Kleding is vaak niet symmetrisch 
verdeeld over het lichaam waardoor een van kleding vaak resulteert in een 
thermische asymmetrie, oftewel sommige lichaamsdelen warm terwijl andere koud 
zijn. 

Uit onderzoek van [Fishman, 1982] blijkt dat de cia-waarde van personen afhankelijk is 
van de buitentemperatuur. Figuur 2.4 wekelijkse gemiddelde kledingweerstand 
afhankelijk van de gemiddelde wekelijkse buitentemperatuur. Zoals wordt verwacht 
wordt de kledingweerstand minder naarmate de buitentemperatuur stijgt. De grafiek 

ook inzicht in de kleding gewoonte van mannen en vrouwen. Bij lage temperaturen 
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is de kledingweerstand ongeveer gelijk. Terwijl bij hogere temperaturen de 
kledingweerstand van vrouwen afneemt. Dit kan verklaard worden door de grotere 
flexibiliteit in de kledingkeuze om zich aan te passen aan de warme buitentemperaturen. 

;-;-~·· ..... 
. . . .. . .. . : 

Mean weekly outdoor temperlilure (degC) 

Figuur 2.4: De kledingweerstand binnen afhankelijk van de gemiddelde wekelijkse buitentemperatuur [Fishman, 
1982]. 

Het geslacht 
De meeste verschillen in thermoregulatie tussen mannen en vrouwen kunnen worden 
toegeschreven aan verschillen in lengte, gewicht en de fysieke conditie. Wanneer deze 
verschillen niet meegenomen worden, blijkt dat bij vrouwen de zweetproductie lager ligt 
dan bij mannen. Doordat bij vrouwen een groter gedeelte van het zweet verdampt dan 
bij mannen, geven zij hun warmte op een efficiëntere manier af aan hun omgeving. 
Waardoor ze toch in staat zijn hun kerntemperatuur op het juiste niveau te houden. 

Daarnaast beginnen mannen in een warme omgeving bij een lagere kerntemperatuur te 
zweten dan vrouwen en ligt de drempelwaarde voor vasodilatatie bij mannen lager. 
Vrouwen zijn in koude omgevingen beter in staat om hun warmtegeleiding van de kern 
naar de huid te beperken, waardoor zij een lagere huidtemperatuur hebben. Mannen 
zijn voor hun thermoregulatie meer afhankelijk van zweten, terwijl vrouwen meer regelen 
met behulp van vasoactiviteit [Oeffelen, 2007]. Voor mannen is de relatieve vochtigheid 
in een warme omgeving hierdoor belangrijker voor het thermisch comfort dan bij 
vrouwen. 

In koude omstandigheden hebben vrouwen het eerder oncomfortabel dan mannen door 
de grotere mate van vasoconstrictie, waardoor hun huidtemperatuur lager is. Volgens 
Hensel (1981) blijken vrouwen minder op een verhoging van de gemiddelde 
lichaamstemperatuur te reageren dan mannen en meer op een verlaging van de 
lichaamstemperatuur. Vrouwen voelen zich hierdoor in een warme omgeving minder 
snel oncomfortabel dan mannen. In een koude omgeving voelen zij zich juist sneller 
oncomfortabel. In veel gevallen zijn verschillen in comfortbeleving tussen mannen en 
vrouwen echter te wijten aan verschillen in kleding, zie hiervoor het kleding kopje in 
deze paragraaf. 

De leeftijd 
Het metabolisme neemt af naarmate mensen ouder worden. Een van de redenen 
hiervoor is de verminderde fysieke conditie. Dit is een van de redenen waarom oudere 
mensen een hogere temperatuur prefereren [Havenith, 1985]. Ook werkt bij ouderen het 
thermoregulatiesysteem minder efficiënt. Vooral in koude omgevingen zijn ouderen 
minder goed in staat om de verhoogde warmteafgifte naar de omgeving te compenseren 
[Oeffelen, 2007]. 
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Het vetpercentage 
Een belangrijk thermofysiologisch verschil tussen personen is een gevolg van het 
vetpercentage. Lichaamsvet beïnvloedt de warmtegeleiding en de bloedstroom. 
Lichaamsvet heeft minder bloed nodig dan spieren. Ook hebben dikke mensen meestal 
een hoger activiteitenniveau door hun gewicht, waardoor zij een lagere temperatuur 
prefereren [Zhang, 2001]. 
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Figuur 2.5: Kerntemperatuur gemeten met behulp van een 'Gor Temp pil/' in een 24-uurs cyclus [Zhang, 2003]. 

De tijd van de dag 
Gedurende de dag treden variaties op in de zweetkarakteristiek, de huiddoorbloeding en 
de kerntemperatuur. Het verloop van de kerntemperatuur van een proefpersoon is 
weergeven in Figuur 2.5. De Kerntemperatuur varieert met ongeveer 1 "C over de dag. 
De temperatuur is maximaal aan het einde van de werkdag en daalt tot de laagste 
temperatuur tegen het einde van de nacht (zie Figuur 2.5). Bij vrouwen treedt daarnaast 
gedurende de menstruatiecyclus een verhoging in de kerntemperatuur op van ongeveer 
0,4"C. 

2.4 Het individu binnen het comfortmodel van Fanger 

Doordat er grote verschillen bestaan tussen individuen onderling is het onmogelijk één 
thermische omgeving te definiëren waarover iedereen tevreden is. Het comfortmodel 
van Fanger is er op gericht om een zo groot mogelijk percentage van de 
gebouwgebruikers tevreden te stellen met betrekking tot het binnenklimaat (voor 
toelichting op dit model zie appendix 1 ). In deze paragraaf wordt er ingegaan op de 
individuele verschillen binnen het Fanger model. 

Het metabolisme en de kledingweerstand hebben een groot aandeel in de bepaling van 
de PMV waarde. Een onjuiste inschatting van de 'clo' waarde van 0,1 heeft een invloed 
van 0,14 op de PMV waarde. Ook de warmteweerstand van het type bureaustoel moet 
meegenomen worden bij de bepaling van de totale kledingweerstand. Een onjuiste 
inschatting van het metabolisme van 0,1 heeft ook een invloed van 0,14 op de PMV. 
Omdat het moeilijk is om deze persoonsgebonden parameters in te schatten moet hier 
rekening mee gehouden worden bij het gebruik van de PMV waarde [ISSO 19]. 
Verschillen tussen de werkelijke en voorspelde neutrale condities reflecteren de 
moeilijkheden van het schatten van het metabolisme en de kledingweerstand. In de 
meeste veldstudies zijn de moeilijke schattingen van deze variabelen de reden voor de 
afwijkingen van de PMV. 

Volgens het comfortmodel van Fanger moet er aan 4 voorwaarden worden voldaan om 
thermisch comfort te bereiken. 

1. De warmtebalans van het lichaam is in evenwicht. 
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2. De zweetproductie ligt binnen de comfortlimieten. 
3. De gemiddelde huidtemperatuur ligt binnen de comfortlimieten. 
4. Er is geen lokaal discomfort aanwezig. 

De voorwaarde met betrekking tot de zweetproductie en de gemiddelde 
huidtemperatuur wordt nader bekeken. In het onderzoek van [Fanger, 1970] heeft 
Fanger grafieken gemaakt van de zweetproductie en de gemiddelde huidtemperatuur 
als functie van het metabolisme, zie Figuur 2.6 en Figuur 2.7. 

In Figuur 2.6 is het verlies van warmte door middel van verdamping onderzocht als 
functie van het metabolisme. Het valt op dat de verschillen bij een hoog metabolisme 
groter zijn. Het latente warmteverlies in een kantooromgeving (metabolisme is ongeveer 
1) verschilt tussen de 6,6 W/m2 en 29,8 W/m2 terwijl de waarde waarmee in het model 
gerekend wordt 18,6 W/m2 is. Dit verschil in verdamping door warmte kan zorgen dat de 
PMV 0,6 verschilt tussen personen. 

In de Figuur 2.7 wordt er gekeken naar de huidtemperatuur als functie van het 
metabolisme. Voor het metabolisme tijdens kantoorwerk (ongeveer 1 'met') lopen de 
gemiddelde huidtemperaturen van de proefpersonen met ongeveer 2 °C uit elkaar. 
[Zeiler, 2007] 
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Figuur 2. 6: Warmteverlies door verdamping als functie van Figuur 2. 7: De gemiddelde huidtemperatuur als functie 
het metabolisme [Fanger, 1970}. van het metabolisme [Fanger, 1970]. 

Deze grafieken laten zien dat er een grote spreiding kan zijn tussen personen onderling. 
Het middelen van deze spreiding zorgt ervoor dat er een geschikt klimaat voor de 
gemiddelde persoon voorgeschreven wordt. Terwijl de individuele verschillen niet 
worden meegenomen, dit kan leiden tot persoonlijk discomfort. 

2.5 Sub conclusie 

Deze paragraaf gaat in op de beantwoording van de onderzoeksvragen die aan het 
begin van hoofdstuk 2 opgesteld zijn. 

1. Welke factoren hebben invloed op het thermisch comfort? 

Het thermisch comfort is een complex samenspel van verschillende factoren . De 
thermoregulatie van de mens bepaald de interne warmtedistributie in het lichaam, dit 
heeft invloed op de kern- en huidtemperaturen en dit bepaald in combinatie met o.a. de 
kledingweerstand, de omgevingsfactoren, de verwachtingen en de individuele 
beinvloedingsmogelijkheden het thermisch comfort van de gebouwgebruikers. 

De verschillende factoren die invloed hebben op het thermische comfort zijn onder te 
verdelen in holistische en determistische factoren. 
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• Deterministisch factoren die bepaald kunnen worden, belangrijke 
zaken hierbij zijn o.a. de fysische eigenschappen van gebouwschil, het binnen
en buitenklimaat en de kledingweerstand. 

• Holistische zijn waarvan de invloed op het thermisch comfort 
niet direct bepaald kunnen worden, belangrijke aspecten hierbij zijn o.a. 
individuele beinvloedingsmogelijkheden, de omgeving en de gemoedstoestand. 

2. Hoe werkt het thermoregulatiesysteem van de mens in een kantooromgeving? 

De werking van het thermoregulatiesysteem is erop gericht om de kerntemperatuur van 
de mens binnen een bepaalde range te houden en bestaat uit een autonome en 
gedragsmatige regulatie. autonome regulatie stuurt verschillende mechanismen aan 
waaronder de vasomotie die in een kantooromgeving het meeste voorkomt. 
V asoconstrictie (het verdunnen van de bloedvaten in de extremiteiten) zorgt voor 
afkoeling van de extremiteiten in een koude Vasodilatatie (het verwijden van 
de bloedvaten) vindt plaats als het lichaam meer warmte kwijt wil, hierdoor neemt de 
temperatuur van de extremiteiten toe. 

In een kantooromgeving het menselijke iets meer warmte af door 
dan door convectie, het aandeel van warmteverlies door geleiding is minimaal. Als de 
temperatuur stijgt, neemt het aandeel warmte dat wordt afgegeven door middel van 
verdamping (zweetproductie) toe, de relatieve vochtigheid in de zomer heeft daardoor 
een belangrijkere invloed op het thermisch comfort dan in de winter. 

3. Wat zijn de beperkingen van het comfortmodel van Fanger (op het gebied van 
individueel comfort)? 

Het model van is ontwikkeld in een laboratorium, waarbij onder constante 
omgevingscondities in kunstmatige klimaten de thermische waardering van de 
proefpersonen werd geregistreerd. Hierbij werd echter geen rekening gehouden met de 
holistische die een rol spelen bij het thermisch comfort. Speciaal bij 

moet hier rekening mee gehouden worden, omdat mensen 
niet in hun normale omgeving bevinden. 

Daarnaast zijn tijdens de metingen aan proefpersonen grote verschillen waargenomen 
tussen de gemiddelde oppervlaktetemperatuur en de zweetproductie bij eenzelfde 
metabolisme. In het model wordt uitgegaan van een gemiddelde. Het middelen van 
deze spreiding zorgt ervoor dat er een klimaat voor de gemiddelde persoon 
'""""''""n'"''''"'" wordt, terwijl de individuele verschillen niet worden meegenomen. 

Aan de hand van de theorie van Fanger kan de PMV voor een groep personen bepaald 
worden. Daarbij zijn de persoonsgebonden factoren (metabolisme en kledingweerstand) 
van grote invloed op de PMV waarde. Het is daarom belangrijk dat deze 
worden, in de praktijk is dit vaak moeilijk. 

Ook wordt er geen rekening gehouden met de thermoregulatie van de mens. Individuele 
verschillen met betrekking tot de comfortbeleving (zoals het vetpercentage, 
acclimatisatiegraad, menstruatie, etc) worden niet meegenomen in de bepaling van 
het thermische comfort. Samengevat houdt Fanger rekening met de gemiddelde mens 
en voorspelt daarom een binnenklimaat waarbij zo weinig mogelijk mensen ontevreden 
zijn. 
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3 BEHOEFTE VAN KANTOORGEBRUIKER 

In hoofdstuk 2 is ingegaan op de verschillende factoren die het thermisch comfort 
beïnvloeden. Hoofdstuk 3 richt zich op de van de gebouwgebruiker ten 
aanzien van het binnenklimaat (thermisch & ventilatie). Deze behoefte worden gebruikt 
voor het programma van met betrekking tot het functioneren (en realiseren) van 
het microklimaat ontwerp. 

In hoofdstuk 3 komen onderstaande onderzoeksvragen aan bod. antwoorden op 
deze onderzoeksvragen worden gebruikt bij het ontwerp van het microklimaat concept in 
hoofdstuk 5. 

1. Welke lichaamsdelen zijn gevoelig in koudere en warmere omgevingscondities? 
2. Aan welke voorwaarden dient een (optimaal) ventilatiesysteem te voldoen? 
3. Wat is het belang van individuele beïnvloeding en aan welke voorwaarden dient 

een dergelijk systeem te voldoen? 

De behoefte van kantoorgebruiker m.b.t. het microklimaat is ingedeeld in 3 
namelijk: thermisch comfort, ventilatie en individuele beïnvloeding. Deze groepen 
worden in dit hoofdstuk toegelicht. 

comfort 

Door veranderende kerntemperaturen en huidtemperaturen van de mens wisselt de 
lokale en situatie. Hierdoor verschillende 
lichaamsdelen een bron van discomfort in verschillende situaties. De lichaamsdelen die 
normaal gesproken niet bedekt met kleding (de handen/ledematen en het hoofd) 
blijken over het algemeen het meeste discomfort te veroorzaken. 

In paragraaf wordt verder ingegaan op relatie tussen de temperatuur en de 
warmtebeleving van verschillende lichaamsdelen. 

3. i. i Ruimteomstandigheden en comfortbeleving 

Uit onderzoek [Arens, blijkt dat het meest gevoelige lichaamsdeel in warme 
omstandigheden het hoofd is. In koude omstandigheden zijn de handen, voeten en de 
rug de delen van het lichaam. In deze wordt de gevoeligheid 
onder licht koude en warme omstandigheden nader bekeken. 

• Licht koude omgeving 
Vasoconstrictie heeft in een koudere invloed de handen, armen, voeten en 
benen. Figuur 3.1 [Arens, 2006a] een overzicht van de sensatie en comfort 
stemmen in een uniform licht koude omgeving. Duidelijk is dat de voeten het minst 
comfortabel voelen, gevolgd door de rug en dat het algehele comfort de minst 
comfortabele delen volgt De hand wordt in dit niet als ervaren, 
maar deze moet wel genoemd worden bij de gevoelige delen in een koudere omgeving 
[Wang, 2007]. In de testen met een (nog) omgeving de handen en de 
voeten namelijk de belangrijkste oorzaken van discomfort 
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Figuur 3. 1: Lokaal en algehele thermische sensatie en comfort in een uniforme licht koude omgeving. Opvallend is 
het discomfort van de voeten en de rug. {A rens, 2006a]. 

De lichaamsdelen die het meest gevoelig zijn in een koude omgeving worden hieronder 
verder toegelicht. 

Voeten 
De voeten zijn over het algemeen altijd koeler dan de overige lichaamsdelen in uniforme 
ruimtecondities en zijn meestal de bron van discomfort in een koude omgeving. Het 
algehele comfortgevoel blijft in de buurt van de minst comfortabele delen (voeten) , 
ondanks dat de rest van het lichaam comfortabel voelt (zie Figuur 3.1) [A rens, 2006a]. 

Handen 
Zoals al eerder genoemd komt de hand niet naar voren als gevoelig lichaamsdeel in 
bovenstaande grafiek. Toch is de hand waarschijnlijk het meest actieve lichaamsdeel 
dat reageert op de thermoregulatie [Wang, 2007]. In een warme omgeving is de hand 
volledig gedilateerd en zijn de vingers de warmste delen van de hand. In een koudere 
omgeving is de hand ook gevoelig en treedt er vasoconstrictie op. Als de handen koel 
zijn, verliezen deze ook weinig warmte. De hand is zeer gevoelig voor de algehele 
thermische sensatie. Als een proefpersoon van een warme omgeving naar een lichtelijk 
koude gaat is er al vasoconstrictie opgetreden in de handen, terwijl de rest van de 
lichaamstemperatuur nog niet veel veranderd is . 

Rug 
De rug wordt in een licht koude omgeving ook als minder comfortabel ervaren als de 
rest van de lichaamsdelen (zie Figuur 3.1 ). In enkele van de testen in het onderzoek van 
[Arens, 2006a] is ook gevraagd om de sensatie van de boven- en onderrug tegelijkertijd 
naast de standaard vragen over de gehele rug. Als de sensatie van de onderrug 
neutraal is, voelt de bovenrug warmer: Als de bovenrug neutraal voelt, voelt de onderrug 
op dat moment kouder. In een koudere omgeving, voelt de onderrug dus kouder (en 
meer oncomfortabel dan de bovenrug). In een warme omgeving is dit andersom. 

• Licht warme omgeving 
Figuur 3.2 geeft een overzicht van de sensatie en comfort stemmen in een uniform licht 
warme omgeving. De meeste lichaamsdelen zijn comfortabel, behalve het hoofd en de 
hand. De verdeling van de comfortbeleving geeft duidelijk aan dat het hoofd als warmste 
ervaren wordt, waarbij de ademhalingszone als minder warm wordt ervaren als het 
hoofd, het gezicht en de nek. De algehele sensatie volgt de beleving van het hoofd. 

Het discomfort van de hand is uit dit onderzoek niet verklaarbaar. Het algehele comfort 
volgt het meest negatieve discomfort zoals ook gezien werd in koude omgevingen. Op 
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het hoofd wordt hieronder nader ingegaan. Deze resultaten waren niet statistisch 
significant, vanwege de kleine hoeveelheid proefpersonen [Arens, 2006a] . 
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Figuur 3.2: Lokaal en algeheelthermische sensatie en comfort in een uniform licht warme omgeving. Opvallend is 
het discomfort van het hoofd en de handen. [Arens, 2006a}. 

Uit onderzoek van (Zhang, 2003] blijkt dat in een warme omgeving het hoofd ook als 
warm wordt beschreven en minder comfortabel dan de rest van het lichaam. In koude 
omstandigheden, wanneer het gehele lichaam oncomfortabel is, wordt het hoofd als 
warmer beschouwd dan de rest van het lichaam [Arens, 2006a]. Daarnaast wordt het 
inademen van koele en droge lucht als het meest comfortabel ervaren. 

Het voorhoofd en de nek produceren het meeste vocht. Het aantal functionele 
zweetklieren op het voorhoofd is ongeveer 20 keer zo groot is als het aantal in de wang. 
Omdat de wangen gedilateerd kunnen zijn en op dat moment nog niet veel zweten, zijn 
de wangen de warmste plekken op het hoofd in een warme omgeving [Zhang, 2003]. 

3.2 Ventilatie 

De luchtkwaliteit wordt vaak omschreven als de mate waarin er wordt voldaan aan de 
menselijke behoeften met betrekking tot de ventilatielucht. Maar wat zijn deze behoefte 
ten aanzien van de binnenlucht? Het doel van een ventilatiesysteem is het verzorgen 
van een goede luchtkwaliteit en een comfortabele thermische omgeving die zorgt voor 
de tevredenheid, gezondheid en een optimale productiviteit van gebouwgebruikers. 

Het doel van het ventilatiesysteem kan worden bereikt door het toevoegen van schone 
geconditioneerde lucht naar de ruimte en een effectieve afvoer van de verontreinigingen 
(pc, persoon, bouwmaterialen, tapijt) . Een bela11grjjke factor is in dit geval de 
hoeveelheid verse lucht gerelateerd aan het aantal personen en de vervuilende 
bronnen. Meer ventilatie betekent echter meer energiegebruik en een toenemend risico 
op tochtklachten. De kunst van het venti leren is dan ook om het doel van ventilatie te 
bereiken zonder tochtklachten en met een laag energiegebruik. Deze paragraaf g.aat 
hier verder op in en geeft aan wat de behoefte van personen is met betrekking tot een 
ventilatiesysteem. 

3.2.1 Ventilatie op vertrekniveau 

In Figuur 3.3 en Tabel 3.1 wordt een verband tussen de ventilatiehoeveelheid en de 
ervaren luchtkwaliteit voor ventilatie van volledige ruimte weergegeven. Hierin is 
zichtbaar dat het aantal ontevreden m.b.t. de luchtkwaliteit afneemt bij een hogere 
ventilatiehoeveelheid. 
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I Gat. Ervaren luchtkwaliteit 
Ontevreden Benodigde 

I ventilatie 

\ 
\ 

- -~~tcpf c 

[%] [1/s * olfl 
A 15 10 
B 20 7 
c 30 4 

Tabel 3. 1: Drie categorieën voor de ervaren 
luchtkwaliteit en de luchtsnelheid {NEN-EN-ISO 
7730}. 
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Figuur 3.3: De ervaren luchtkwaliteit als functie van de 
ventilatie hoeveelheid [NPR-CR 1752}. 

De gewenste hoeveelheid verse ventilatielucht is afhankelijk van de vervuiling in de 
ruimte en de gewenste luchtkwaliteit De vervuiling kan worden uitgedrukt in alf, de 
vervuiling van 1 persoon is 1 olf. De ervaren luchtkwaliteit kan worden uitgedrukt in 
decipol, 1 decipol is de luchtkwaliteit in een ruimte met een vervuiling van 1 alf en een 
ventilatiedebiet van 10 1/s (hierbij is 15% ontevreden volgens deze theorie). 

In het bouwbesluit wordt gesproken over een minimale luchthoeveelheid van 1,3 l/s/m2 

in een verblijfsgebied . De luchtkwaliteit is ook afhankelijk van het type ventilatiesysteem. 
Het ventileren van volledige ruimtes is op dit moment de meest gebruikte 
ventilatiemethode, hierbij zijn mengventilatie en verdringingsventilatie de meest 
voorkomende principes. 

De luchtkwaliteit hoeft eigenlijk niet in de gehele ruimte dezelfde kwaliteit te hebben. Het 
belangrijkste is de luchtkwaliteit in de buurt van de ademzone. De luchtkwaliteit rond de 
ademzone in relatie tot de inblaaslucht en retourlucht wordt uitgedrukt in de ventilatie 
effectiviteit (Ev) . Deze effectiviteit is dus afhankelijk van het type ventilatiesysteem en 
wordt uitgedrukt in formule 3.1. Hieruit wordt duidelijk dat de effectiviteit toeneemt door 
schonere toevoerlucht of door schonere lucht rondom de ademzone. 

Ce -C, 
E = . 
·· c - c p s 

(3.1) 

Waarbij: 
Ce verontreiniging van de retourlucht; 
Cs verontreiniging van de toevoer lucht; 
Cp verontreiniging van de lucht rondom de ademzone. 

Zoals al eerder aan bod kwam, worden systemen waarbij de volledige ruimte 
geventileerd wordt het meeste toegepast. Deze systemen hebben echter verschillende 
beperkingen waarop hieronder wordt ingegaan. 

Luchtkwaliteit 
De schone, geconditioneerde ventilatielucht wordt vaak ver van de gebruikerszone 
ingebracht en wordt onderweg naar de gebruikerszone verontreinigd en verwarmd. In 
veel geventileerde ruimten is de hoeveelheid ventilatielucht in de orde grootte van 10 
1/s/persoon. Van deze lucht wordt slechts 0,1 1/s/persoon, oftewel 1% daadwerkelijk 
ingeademd. De rest (99%) van deze lucht, wordt dus niet optimaal gebruikt . En deze 
1% van de ventilatielucht die wordt ingeademd wordt, is vaak niet eens schoon. 
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Luchtconditie 
Uitgebreide studies door [Fang, 1998], [Fang, 2004] hebben aangetoond dat de 
waargenomen luchtkwaliteit ook wordt beïnvloed door de luchtvochtigheid en 
temperatuur van de lucht die we inademen (zie Figuur 3.5). Mensen hebben een 
voorkeur voor droge en koele lucht. Men heeft voorkeur voor een gevoel van afkoeling 
van de ademhalingswegen elke keer dat er lucht wordt ingeademd. Dit veroorzaakt een 
gevoel van frisheid, die als aangenaam wordt ervaren. Een hoge enthalpy van de lucht 
heeft een laag koelvermogen van de ingeademde lucht tot gevolg en dus onvoldoende 
koeling (door convectie en verdamping) van de ademhalingswegen, in het bijzonder de 
neus. Echter, droge lucht kan negatieve effecten hebben m.b.t. droge ogen en het 
bijbehorende knipper tempo en daarmee weer op de productiviteit 

Individuele beïnvloeding 
Door het ventileren van gehele ruimtes wordt geen rekening gehouden met individuele 
verschillen tussen personen. Dit biedt geen mogelijkheid tot persoonlijke controle op het 
microklimaat [Fanger 2001 b]. Zie paragraaf 3.3 voor het belang van individuele 
beïnvloeding in het algemeen. 

3.2.2 Persoonlijke ventilatie 

Een manier om de beperkingen van de traditionele ventilatiesystemen teniet te doen is 
door kleine hoeveelheden schone lucht rechtstreeks naar de ademzone van het individu 
te brengen. Deze paragraaf gaat in op dergelijke systemen, waarbij niet de volledige 
ruimte geventileerd wordt. 

Figuur 3.4: Mogelijke persoonlijke ventilatie systemen 
[Melikov,2002]. 
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Figuur 3.5: De correlatie tussen de enthalpy van de 
lucht en het percentage ontevredenen m.b. t. de 
luchtkwaliteit {Fanger 2001b] 

Het doel van een persoonlij~k ventilatiesysteem is het verbeteren van de luchtkwaliteit 
door het inbrengen van geconditioneerde (schone, koude en droge) lucht van op de 
plaats waar deze gebruikt wordt (zonder tochtklachten). In een ideale situatie kan elke 
persoon schone lucht inademen waarbij de temperatuur en hoeveelheid regelbaar is. 
Een belangrijk aspect van een dergelijk systeem is dat dit niet gepaard gaat met 
verhoogd energiegebruik. In Figuur 3.4 worden verschillende mogelijke PV systemen 
weergegeven. In Figuur 3.5 wordt aan de rechter kant een verband tussen de 
tevredenheid m.b.t. de luchtkwaliteit afhankelijk van de ingeademde luchtconditie 
weergegeven. Een verband tussen een afnemende enthalpy en een toenemende 
ervaring van de luchtkwaliteit is zichtbaar. 

Mogelijke voordelen van een dergelijk systeem zijn: 
• (Lokaal) verbeterde luchtkwaliteit; 
• Plaatselijk verbetert thermisch comfort; 
• Verbeterde gezondheid; 
• Vermindering ziekteverzuim; 
• Verbeterde productiviteit. 
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Dergelijke systemen worden momenteel ontwikkeld, onderzocht en gecommercialiseerd 
[Kaczmarczyk, 2004], [Melikov, 2006], [Exhausto]. Op grond van deze studies, lijkt een 
ventilatie-effectiviteit (zie formule 3.1) van 10 haalbaar te zijn bij een goed ontwikkeld 
systeem. De ventilatie-effectiviteit van een ventilatiesysteem wordt oneindig groot 
wanneer (verontreiniging luchttoevoer} en Cp (verontreiniging ademzone) gelijk 
De prestaties van standaard ventilatiesystemen zijn moeilijk te vergelijken met de 
prestaties van PV-systemen, omdat bij PV systemen een groot deel van de toevoerlucht 
direct wordt ingeademd. Om de prestaties van verschillende PV systemen te beoordelen 
is een index ingevoerd die de persoonlijke effectiviteit (Ep) uitdrukt als percentage van de 
persoonlijke ingeademde lucht. Deze index is gelijk aan 1 ,0 wanneer 100% van de 
gepersonaliseerde lucht wordt ingeademd en is gelijk aan nul als er geen persoonlijke 
lucht wordt geïnhaleerd [Fanger, 2001 ]. 

(3.2} 

Waarbij: 
C;.o vervuiling van de lucht zonder PV; 
C; vervuiling van de lucht in de 
Cpv vervuiling van de lucht van het PV systeem. 

3.3 Individuele beinvloedingsmogelijkheden 

Er is veel onderzoek gedaan naar de stijgende productiviteit en gezondheid bij betere 
individuele beinvloedingsmogelijkheden binnen kantoren. Om te voldoen aan de 
thermische wensen van de individuele dient zowel de temperatuur 
als de ventilatiehoeveelheid instelbaar te zijn. Toch lijkt het dat ontwerpers hier weinig 
aandacht aan schenken. In de praktijk blijken de namelijk 
beperkt te In het merendeel van de huidige klimaatsystemen wordt het 
binnenklimaat bepaald door de gebouwbeheerder of ontwerper van het gebouw voor de 
groep als In deze paragraaf worden de resultaten van enkele onderzoeken op 
dit gebied behandeld. 

In [Leaman, 2000] worden enkele cruciale factoren genoemd die van grote invloed 
blijken te zijn op de de en productiviteit van 
werknemers in kantoren: 

Aantal vrijheidsgraden 
Gezonde, productieve kantoren bieden gebruikers een groot mogelijkheden om 
de omgeving individueel te beïnvloeden. Hiermee wordt de persoonlijke controle over 
o.a. verwarming, koeling, ventilatie, verlichting en geluid bedoeld. Deze benadering 
heeft een veel gunstiger effect op gezondheid, comfort en productiviteit dan het 
gebruikelijke streven naar een uniforme omgeving die is afgestemd op het gemiddelde 
van een groep. 

Reactiesnelheid 
Hiermee wordt de snelheid bedoelt waarmee aanpassingen van temperatuur, ventilatie, 
geluid en verlichting in perceptie van gebruikers tegemoet komen aan hun wensen. 

Groepsgrootte 
De productiviteit blijkt hoger te zijn in kleine en goed geïntegreerde werkgroepen. In de 
praktijk blijkt echter dat grote werkgroepen steeds vaker voorkomen. Bij grotere 
werkgroepen wordt het voor een individu steeds moeilijker verlichting, zonwering, 
temperatuur en op of haar behoefte van dat moment af te stemmen. Deze 
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discrepantie leidt tot hinder, klachten over welzijn en gezondheid, en tot een verlaagde 
productiviteit. 

Uit een evaluatie onder circa 12.000 werknemers van verschillende Nederlandse 
kantoren [Kurvers, 2002] blijkt er, afhankelijk van de groepsgrootte, een groot verschil te 
zijn in het klachtenniveau. Figuur 3.6 geeft aan dat (de perceptie van) de mogelijkheid 
om de temperatuur in te stellen en het effect van de temperatuurinstelling afnemen 
naarmate het aantal personen in een kamer toeneemt 

(n=3653) 
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Figuur 3.6: Het verband tussen de groepsgrote en de perceptie van het effect van de temperatuurinstelling in 8 
Nederlandse kantoorgebouwen [Kurvers, 2002}. 

Uit onderzoek van [Karjalainen, 2007] blijkt dat veel huidige oplossingen voor individuele 
beïnvloeding ontworpen en uitgevoerd zijn zonder een realistisch beeld van de 
gebruikers. Uit dit onderzoek blijkt dat er verschillende voorwaarden zijn voor een 
efficiënte en energiezuinige werking van individuele temperatuur beïnvloeding. De 
gebruikers moeten: 

• de temperatuurregelaar eenvoudig kunnen vinden en het doel begrijpen; 
• weten dat de apparatuur voor de gebouwgebruikers is en niet voor service 

personeel; 
• bekend worden met de 'user interface'; 
• het effect van de beïnvloeding weten. 

3.4 Sub conclusie 

In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen bediscussieerd die aan het begin van 
dit hoofdstuk opgesteld zijn. De antwoorden op deze vragen worden in hoofdstuk 5 
gebruikt om het programma van eisen met betrekking tot het functioneren van het 
microklimaat concept op te stellen. 

1. Welke lichaamsdelen zijn gevoelig in (koudere en warmere) 
omgevingscondities? 

Elk lichaamsdeel heeft een range aan huidtemperaturen waarbinnen deze comfortabel 
voelt. Door de omgevingcondities en de thermoregulatie verandert de kerntemperatuur 
en de huidtemperaturen. Dit veroorzaakt verschillende comfortbelevingen in koude en 
warme omgevingen. 
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In een koudere kantooromgeving is de afkoeling van het lichaam vaak klein, zodat 
alleen de extremiteiten koud worden als gevolg van vasoconstrictie. Dus de handen en 
de voeten zijn vaak de eerste bronnen van discomfort in een koude omgeving In een 
koudere omgeving zijn dus voeten, handen (en in mindere mate de rug) de meest 
gevoelige lichaamsdelen. Voeten zijn altijd kouder dan de rest van het lichaam, terwijl 
het hoofd bijna altijd warmer aanvoelt. Het verwarmen van de voeten (en handen) in een 
koude omgeving is het meest effectief om thermisch comfort te bereiken. 

In een uniforme warme omgeving is het hoofd het meest gevoelig en wordt het hoofd als 
warm beschreven en minder comfortabel dan de rest van het lichaam. In zowel 
gelijkblijvende als veranderende omstandigheden prefereren personen een koude en 
droge adem zone. Ook blijkt het belang van een temperatuurgradiënt waarbij 
temperatuur laag in de ruimte altijd (zomer en wintersituatie) hoger is dan hoog in de 
ruimte. 

2. Aan welke voorwaarden dient een optimaal ventilatiesysteem te voldoen? 

Het doel van een ventilatiesysteem is het verzorgen van een goede luchtkwaliteit en een 
comfortabele thermische omgeving. Een dient hiervoor te 
voldoen aan de volgende eigenschappen: 

• schone geconditioneerde lucht in de ademzone; 
• individueel 
• temperatuur instelbaar; 
• koude en droge lucht in de buurt van de ademzone voor de frisheid van de lucht; 
• hoge persoonlijke effectiviteit; 
• geen 
• laag energiegebruik 

Toepassing van persoonlijke ventilatiesystemen bieden op dit gebied een goede 
oplossing. Hierbij wordt schone geconditioneerde lucht ingebracht in de buurt van de 
gebruiker 

3. Wat is het belang van individuele beïnvloeding en aan welke voorwaarden dient 
een dergelijk te voldoen? 

De mogelijkheid tot individuele beïnvloeding heeft een invloed op de 
"t'\'Yitr.rth,olc•"'r•n en de productiviteit. De volgende zaken zijn van belang bij het ontwerp 
van een goed individueel beïnvloedbaar klimaatsysteem. De gebruikers moeten: 

• de temperatuurregelaar eenvoudig kunnen vinden en het doel begrijpen; 
• vertrouwd raken met de 'user interface'; 
• het effect van de beïnvloeding weten; 
• de beïnvloeding zo snel mogelijk voelen; 
• voor optimaal resultaat dient zowel de temperatuur als de ventilatie instelbaar te 

zijn. 

Daarnaast passen concepten, waarbij de gebruiker meer invloed heeft op zijn eigen 
thermische omgeving, ook goed binnen de thermische behaaglijkheid theorie. 
Binnen deze theorie wordt het belang van individuele beïnvloedingsmogelijkheden ook 
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4 VOORDELEN INDIVIDUELE KLIMATISERING 

In hoofdstuk 3 is ingegaan op de behoefte van de kantoorgebruiker met betrekking tot 
het binnenklimaat Door een individueel klimaat aan te bieden aan een kantoorgebruiker 
neemt het comfort en daarmee het functioneren van de klimaatinstallatie toe. Dit kan 
leiden tot een situatie waarbij iedereen tevreden is over het binnenmilieu. Microklimaat 
systemen zijn op dit moment het meest bekend vanwege de verbetering van het 
thermisch comfort (in open kantoorruimtes) en mogelijk zijn er ook energiebesparingen 
mogelijk. 

Een lokaal klimaat systeem (ook wel microklimaat, 'task-ambient conditioning ', 
persoonlijke klimatisering genoemd) is een idee dat ongeveer 1 0 jaar geleden voor het 
eerst gecommercialiseerd werd in Japan, Europa en de Verenigde Staten. Een overzicht 
van systemen die claimen een individueel thermisch comfort aan te kunnen bieden 
worden weergegeven in appendix 3. Deze systemen vervullen verschillende functies 
(verwarmen, koelen en ventileren) en zijn ontwikkeld voor verschillende gebouwniveaus 
(vertrek, werkplek, persoon). 

Belangrijke belemmeringen voor invoering van een dergelijk systeem hebben 
voornamelijk met de realisatie te maken. Denk hierbij aan: hogere investeringskosten, 
nieuw- en onbekendheid techniek, gebrek aan informatie en ontwerp richtlijnen en 
beperkte beschikbaarheid van individuele klimatiserings producten. Onder andere deze 
zaken houden een grootschalige toepassing van individuele klimaat systemen op dit 
moment tegen. 

In hoofdstuk 4 worden de volgende onderzoeksvragen behandeld: 
1. Wat zijn de mogelijke voordelen van een microklimaat systeem? 
2. Wat zijn de mogelijke nadelen van een microklimaat systeem? 

Om deze vragen te beantwoorden wordt er in de onderstaande paragraven ingegaan op 
het binnenmilieu, de productiviteit (als gevolg van ventilatie, temperatuur en individuele 
beïnvloeding mogelijkheden), het energiegebruik en de levensduurkosten. 

4.1 Binnenmilieu & Comfort 

De kwaliteit met betrekking tot de beleving van het binnenmilieu neemt toe bij 
toepassing van individuele systemen. Voor de mogelijk voordelen op dit gebied ten 
opzichte van conventionele systemen wordt verwezen naar hoofdstuk 3, hierin wordt de 
behoefte van de gebruiker uitgebreid besproken. Ook passen dergelijke systemen goed 
binnen de diverse adaptieve comfort modellen, omdat ze de gebruiker de mogelijkheid 
geven invloed uit te oefenen op hun eigen omgeving. 

De voordelen met betrekking tot het functioneren zitten dus in de toename van de 
tevredenheid, gezondheid en productiviteit van de gebouwgebruikers. In paragraaf 4.2 
wordt ingegaan op de invloed van verschillende aspecten van het binnenmilieu op de 
productiviteit. 

4.2 Productiviteit 

De werkplek heeft een grote invloed op de productiviteit, het ziekteverzuim en de 
binding van de werknemers aan een bedrijf. Dit heeft indirect invloed op de 
kosten/opbrengsten van een organisatie. In deze paragraaf wordt de invloed op de 
productiviteit van de temperatuur, de ventilatiehoeveelheid en individuele beïnvloeding 
behandeld. 
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4.2.1 Temperatuur 

Terwijl het effect van de temperatuur op het comfort breed erkend wordt, is er minder 
bekend over de invloed van de temperatuur op de productiviteit. Om hier meer inzicht in 
te verkrijgen is er bestaande informatie verzameld m.b.t. de relatie tussen de 
temperatuur en de productiviteit in geconditioneerde ruimten [Seppänen, 2005]. Zodat 
de financiële impact door deze effecten in kaart gebracht kunnen worden in 
gebouwgerelateerde kostenberekeningen . Metingen van de productiviteit omvatten 
zelfgerapporteerde productiviteit, gesimuleerde kantoortaken zoals tekstverwerking en 
de duur van gesprekken bij call-eenter werk. Het verband is weergegeven in Figuur 4.1, 
waarbij de relatieve productiviteit ten opzichte van de maximale wordt weergegeven. 
Zichtbaar is dat de productiviteit maximaal is bij 22-23 °C en dat deze afneemt bij een 
hogere of lagere temperatuur . 
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Figuur 4. 1: Relatie tussen ruimtetemperatuur en productiviteit [Seppänen, 2005} 

4.2.2 Ventilatiehoeveelheid en luchtkwaliteit 

Verschillende recentelijk studies bevestigen dat de luchtkwaliteit een belangrijke invloed 
heeft op de productiviteit van de werknemers. Door [Seppänen, 2006] is de bestaande 
literatuur (voor zowellaboratorium studies als in echte kantoorgebouwen) met 
betrekking tot de ventilatiehoeveelheid (in volledig geventileerde ruimten) en de 
productiviteit geanalyseerd. In bijna alle studies is een toename van productiviteit 
gevonden bij een hogere ventilatiehoeveelheid. Deze studies geven een gemiddelde 
productiviteitsteename van 1-3% per toename van 1 0 lis/persoon. 

Uit deze studies zijn statistische relaties en wegingsfactoren ontwikkeld die het verband 
tussen de productiviteit en de ventilatiehoeveelheid aangeven. Figuur 4.2 geeft de 
relatieve productiviteit als functie van de hoeveelheid ventilatielucht in vergelijking met 
een referentiewaarde van 10 1/s/persoon. Zichtbaar is dat de productiviteit het sterkste 
toeneemt bij ventilatiehoeveelheden tot 20 lis/persoon bijna verwaarloosbaar toeneemt bij 
ventilatiehoeveelheden boven de 45 1/s/persoon. 
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Figuur 4.2: De relatieve productiviteit als functie van de ventilatie hoeveelheid in vergelijking met de 
referentiewaarde van 101/s/persoon [Seppänen, 2006}. 
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4.2.3 Individuele beïnvloeding 

Er zijn diverse onderzoeken die een positieve invloed van individuele 
beinvloedingsmogelijkheden op de productiviteit aangeven. 

Onderzoek van [Kroner, 2000) in het hoofdkantoor van de 'RPI West Bend Mutual 
lnsurance' (zie Figuur 4.3). toont een productiviteitsstijging van 2,8% bij werknemers 
met een eigen console op het bureau waarmee temperatuur, luchtsnelheid en verse 
luchttoevoer is in te stellen is in vergelijking dezelfde systemen die niet in werking 
waren. Daarnaast is in dit onderzoek een productiviteitsstijging zichtbaar van 12,5% bij 
werknemers in vergelijking met het oude kantoor waar deze 'Environmentally 
Responsive Workstations' (ERW's) niet aanwezig waren. Dit onderzoek heeft 
gedurende een periode van zes maanden plaatsgevonden 
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Figuur 4.3: Een studie bij de 'West Bend Mutuallnsurance Headquarter' met betrekking tot de productiviteit bij 
toepassing van 'Task Ambinet Conditioning' systemen. [Kroner, 2000] 

Overige bevindingen die een relatie tussen individuele beïnvloeding en de productiviteit 
aangeven worden hieronder kort toegelicht: 

• Door [Wyon, 1996) wordt op grond van de objectief gemeten productiviteit in 
laboratoriumsituaties en een veldonderzoek een schatting gemaakt van de 
invloed van individuele temperatuurregeling op de productiviteit. Uit dit 
onderzoek blijkt dat een persoonlijke beïnvloeding met± 3 "C zorgt voor een 
productiviteitstijging van ca. 3 %. Betreft het meer repetitief werk 
(tekstverwerken, typen, data-entry) zou een productiviteitsstijging gevonden zijn 
van rond de 7%. 

• Samengevat resulteert persoonlijke beïnvloeding van de temperatuur in een 
verhoging van productiviteit met 3-10%, met het grootste effect indien ook 
luchtsnelheid en luchttoevoer te beïnvloeden is [Boerstra, 2006). 

4.3 Energiegebruik 

Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar energiebesparing bij toepassing van 
individuele systemen. In deze paragraaf wordt daarom niet ingegaan op kwantitatieve 
waarde m.b.t. besparingen, maar wordt inzicht gegeven in de manier waarop 
energiebesparingen te behalen zijn. 

In de meeste bestaande klimatiserings systemen wordt er een klimaat aangeboden 
welke niet is afgestemd op de individuele gebruiker. Daarnaast worden ook werkplekken 
die niet in gebruik zijn optimaal geklimatiseerd (wanneer er geen aanwezigheidsdetectie 
per werkplek is opgenomen). Hierdoor wordt de gebruikte energie niet optimaal ingezet. 
Door enkel de werkplekken te klimatiseren die in gebruik zijn en zoals de gebruiker dit 
wenst is energie te besparen. Op de specifieke werkplek heerst een ideaal 
comfortniveau, zoals gewenst door de gebruiker. Buiten de werkplek (op vertrekniveau) 
mag het binnenklimaat (basisklimaat genoemd) een lager niveau hebben omdat met 
hier korter verblijft (zie Figuur 4.4 voor dit principe) . Hierdoor hoeft er minder energie in 
het basisklimaat gestopt te worden en wordt er energie bespaard. 
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is de afkoeling in kantoorgebouwen vaak klein, waardoor allereerst de 
extremiteiten koud worden en er lokaal discomfort optreed bij de handen en voeten. In 
dit geval kan men door het direct verwarmen van handen en voeten het discomfort snel 
wegnemen. Omdat de huidtemperatuur bij de extremiteiten snel en direct beïnvloed 
worden, is hiervoor benodigd. 

Figuur 4.4: Het principe van individuele klimalisering, waarbij microklimaat (klimaat op werkplekniveau) optimaal 
geklimatiseerd wordt en het basisklimaat (klimaat op vertrek niveau) een lagere kwaliteit heeft. 

met een zo mogelijk tot een comfort voor de gebruiker te 
komen, wordt een minimaal basisklimaat aangeboden. Hierbij wordt de temperatuur van 
het basisklimaat in de winter net onder de comforttemperatuur gehouden en in de zomer 
net boven de comforttemperatuur. Deze gebruikt minimale energie omdat 
alleen de specifieke werkplek op een hoog comfortniveau gebracht wordt en alleen 
wanneer deze in gebruik is. Deze kan ook toegepast worden voor het 
(persoonlijke) ventilatiesysteem. In paragraaf 8.2 wordt verder ingegaan op de 
verwachte bij toepassing van het ontwikkelde microklimaat 

4.4 Levensduurkosten 

Ook is er nog niet veel onderzoek gedaan naar de levensduurkosten van een individueel 
systeem. Daarom kunnen hier geen harde uitspraken aan verbonden worden. In deze 

worden alleen de zaken die een en een invloed op de 
levensduurkosten hebben genoemd en toegelicht. 

een analyse van de worden alle tijdens het ontwerp, 
uitvoering, het gebruik en de sloop meegenomen. De investeringskosten spelen een rol 
in het begin van een en hebben invloed op de kapitaalkosten. De 
exploitatiekosten t.b.v. een klimaatsysteem bestaan o.a. uit de energiekosten, 
schoonmaakkosten en de onderhoudskosten. 

In Figuur 4.5 wordt een indicatie geven van de jaarlijkse uitgaven van een organisatie 
op een kantoorgebouw). Hieruit wordt duidelijk dat de 

loonkosten een dominante kostenpost is van een organisatie. De loonkosten maken ca. 
80%. van de totale kosten uit en energiekosten ca. 2%. Een kleine 
productiviteitsverbetering (minder kosten/meer opbrengsten) verdient een 
meerinvestering van een betere klimaatinstallatie dus al snel terug. Hieruit blijkt het 
belang van een goede klimaatinstallatie ten behoeve van een goed binnenmilieu 
(comfort en productiviteit werknemers) tegen een minimaal energiegebruik 

reductie C02 +Uitstoot). 
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Figuur 4.5: Indicatie van de jaarlijkse uilgaven van een organisatie [Rehva Guidebook no 6. 2006}. 

Verwacht wordt dat keuze voor een individueel systeem, in vergelijking met een 
uniform diverse financiële heeft. Deze gevolgen voor de 
levensduurkosten kunnen of positief zijn en worden hieronder kort toegelicht. 

in de waarin deze producten ontwikkeld zullen 
investeringkosten hoger zijn. Daarnaast wordt verwacht de investeringkosten 

omdat er voor werkplek een klimaatsysteem en 
vlOIIUI:iiU dient te worden; 

• 
dergelijke systemen hoogstwaarschijnlijk meer techniek met zich 

dient hier ook meer onderhoud aan te worden. 

invloed: 
• Toename van productiviteit 

van de opbrengsten door verhoogde productiviteit van de 
werknemers. Zoals eerder genoemd in dit hoofdstuk neemt de productiviteit bij 

van een dergelijk systeem toen, waardoor het gehuisveste bedrijf 
meer opbrengsten zal hebben; 

• Afname van energiekosten 
Zoals eerder genoemd wordt verwacht het energiegebruiken de 
bijbehorende energiekosten 
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4.5 Sub conclusie 

In deze paragraaf worden de 
dit hoofdstuk opgesteld zijn. 

die aan het begin van 

1. Wat zijn de mogelijke voordelen van een microklimaat systeem? 

• Verbeterd binnenmilieu, comfort & 
Door de mogelijkheid om de temperatuur individueel te beïnvloeden neemt het 
comfort toe. De luchtkwaliteit en de bijbehorende gezondheid neemt toe doordat 
de ventilatie-effectiviteit van ventilatielucht 

• Verbeterde productiviteit. 
Diverse geven een verband aan tussen de kwaliteit van het 
binnenmilieu (temperatuur, luchtkwaliteit en individuele 
beinvloedingsmogelijkheden) en de productiviteit van de medewerkers; 

• Vermindering van het 
Door een minimaal basisklimaat op vertrek niveau aan te beiden en enkele 
werkplekken te klimatiseren die in gebruik en zoals de gebruiker dit wenst 
kan energie bespaard worden; 

• 'Vermindering van de Ufe Cycle Cast'. 
Verwacht wordt dat de investeringskosten van een dergelijk systeem hoger zijn. 
Door het meenemen van de opbrengsten door de toename van productiviteit 
wordt verwacht dat een dergelijk is dan standaard uniforme 
systemen. Dit dient nader onderzoekt te worden 

2. Wat de mogelijke nadelen van een microklimaat 

De mogelijke nadelen van een microklimaat 

• Hogere investeringkosten. 
Individuele systemen qua investering duurder omdat er voor iedere 
een apart klimatisering aangelegd dient te worden. Daarnaast is het 
nog een zeer nieuwe techniek, waardoor de ontwikkelingskosten van dergelijke 
systemen doorberekend zullen worden in het uiteindelijke product Mogelijk 
ook additionele investeringen benodigd om het systeem optimaal te laten 
werken, denk hierbij o.a. aan een vloer, of een ander vloerconcept 
Daarnaast wordt verwacht dat de exploitatiekosten voor onderhoud ook hoger 
zijn. 

• Onbekendheid van de techniek. 
Het bestaan van individuele klimatisering systemen is niet algemeen bekend. 
Onbekendheid met dergelijke gaat bij ontwerpers en installateurs kan 
mogelijk problemen met zicht meebrengen. 

• ontbreken van normering en richtlijnen. 
Denk o.a. aan het ontbreken van richtlijnen voor van het 
basisklimaat, temperaturen en luchtsnelheden bij lichaamsdelen. 
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5 HET ONTWERP 

Het doel van dit hoofdstuk is tot een ontwerp voor een individueel werkplek klimaat te 
komen. Hiervoor wordt het methodisch ontwerpproces gebruikt. Dit is een 
wetenschappelijke methode om tot een ontwerp te komen, waarbij een probleem 
georiënteerde aanpak gestimuleerd wordt en er verschillende fases te doorlopen 
worden. Het ontwerpen vindt plaats op verschillende niveaus waarbij er begonnen wordt 
op een abstract niveau en dat resulteert in een ontwerp op onderdeel niveau. 

De methodische ontwerpstructuur is in Figuur 5.1 in een matrix weergegeven. In deze 
matrix worden er 4 fasen (probleem definiërend, werkwijze bepalend, keuze bepalend 
en vormgeving) op verschillende ontwerpniveaus (behoefte, systeem, component en 
onderdeel) doorlopen. Zie hiervoor onderstaande figuur waarbij er van linksboven 
(ontwerp) naar rechtsonder (engineering) gewerkt wordt. Het doorlopen van deze fasen 
biedt hulp bij het komen tot een ontwerp, toelichting op de fases wordt gegeven in 
paragraaf 5.1 Het is echter niet zo dat men het proces één keer doorloopt. In elke fase 
kom je onjuistheden of onvolledigheden tegen welke het resultaat beïnvloeden. Hierdoor 
is het noodzakelijk terug te keren naar de bovenliggende fase en de nieuwe informatie 
mee te nemen in de keuze van de oplossing. 

Fase Probleem Werkwijze Keuze Vormgeving 
Niveau definitie bepaling bepaling 
Behoefte 
Opgave i...-. ........................ 

Systeem r--.. 
.......__ 

Subsysteem .......__ -
Werktuig -...................._ .......__'<:/' 
Component ~ ~ 
Onderdeel ~ ~ 
Materiaal 

Figuur 5. 1: Ontwerp structuur volgens methodisch ontwerpen van ontwerp {linksboven) naar engineering 
(rechtsonder) [Zeiler, 2005]. 

In dit hoofdstuk worden de fasen op het behoefte, systeem en component niveau 
doorlopen. De navolgende onderzoeksvragen worden aan het einde van dit hoofdstuk 
beantwoordt. 

1. Hoe kunnen nieuwe inzichten op het gebied van thermisch comfort optimaal 
gebruikt worden bij het ontwerpen van een microklimaat? 

2. Welk systeem kan het beste voor een microklimaat concept worden toegepast? 
3. Op welke wijze kan het ontwikkelde microklimaat concept het beste verder 

vorm'gegeven worden om te onderzoeken of het voldoet aan de functionele en 
realisatie eisen? 

5.1 Behoefte: basisklimaat & microklimaat 

Deze paragraaf richt zich op het ontwerp van het microklimaat concept op het behoefte 
niveau. De verseniJlende fases van het methodisch ontwerpen worden doorlopen. Hierbij 
wordt gekeken naar de combinatie van basisklimaat & individueel klimaat. Aan het einde 
van deze paragraaf wordt met behulp van de Kesselring methode één concept gekozen 
dat hierna verder uitgewerkt wordt. 

. 44 . het ontwerp 



0 0 0 

TU/e 
_ o e g _ 

0 0 0 

ROYAL HASKONING 

5.1 .1 Probleem definiërende fase 

In de probleem definiërende fase worden verschillende zaken vastgesteld. Allereerst 
wordt het niveau waarop het probleem zich voordoet vastgesteld, daarnaast wordt een 
PvE (m.b.t. het functioneren en realiseren) en een functieschema met een overzicht van 
in- en uitgangskenmerken opgesteld. 

Een ontwerp kan plaatsvinden op verschillende niveaus, namelijk: de gebouwde 
omgeving, gebouw, verdieping, vertrek en werkplek (zoals weergegeven in Figuur 5.2). 
In dit onderzoek wordt hier een extra niveau aan toegevoegd, namelijk de mens. Het 
ontwerp zal zich verder richten op de laatste 3 niveaus, namelijk het vertrek, de 
werkplek en de interactie met (de thermoregulatie van) de mens. 

Mens 
(thermoregulatie) 

Figuur 5.2: Gebouw- lontwerpniveau {Gebouwde omgeving, gebouw, verdieping, ruimte, werkplek, persoon). 

De bovenstaande indeling is samengevat in het functieschema in Figuur 5.3 om het 
ontwerpprobleem in kaart te brengen. De ontwerpniveaus zijn door kleuren 
weergegeven; ruimte (groen), werkplek (blauw), persoon (rood). Daarnaast zijn de in- en 
uitgangskenmerken weergegeven door de verschillende kleuren blokjes (materie = 
blauw, energie =grijs, informatie = wit) en type lijntjes. De handelingen (ondeNerdeeld 
in transformeren, accumuleren en transporteren) die plaatsvinden bij een verschillende 
functie worden weergegeven in appendix 4. 

Op basis van de behoefte van de mens uit hoofdstuk 1 is een programma van eisen met 
betrekking tot het functioneren op te stellen. De indeling zoals hierboven gebruikt met 
betrekking de gebouwniveaus wordt ook gebruikt om de verschillende eisen en wensen 
voor deze verschillende niveaus op te zetten. 
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Figuur 5.3: Het functieschema t.b.v. het microklimaatconcept op behoefte niveau. 

Tot op heden zijn de realisatie eisen en wensen niet aan bod gekomen. De realisatie 
eisen zijn opgedeeld in 5 groepen, namelijk: 'Life Cycle Casts', flexibiliteit , 
energiegebruik, ontwerper en overige. Hieronder worden de belangrijkste 
beoordelingscriteria voor het PvE weergegeven, in appendix 5 is het volledige overzicht 
van beoordelingscriteria weergegeven. 

PvE functioneren 

Thermisch Comfort 
• Voldoen aan bestaande richtlijnen 
• Comfort t.b.v. verwarming 
• Comfort t.b.v. koeling 

Ventilatie 
• Geen tochtverschijnselen 
• Hoeveelheid verse lucht 
• Hoge ventilatie-effectiviteit 
• Luchtconditie (lage enthalpy) 
• Luchtkwaliteit 

Individuele beïnvloeding 
• Handen (verwarmen en koelen) 
• Voeten (verwarmen) 
• Hoofd (koelen) 
• Rug (verwarmen) 
• Ventilatie hoeveelheid 
• Ventilatie temperatuur 

PvE realiseren 

'Life Cycle Casts ' 
• Investeringskosten 
• Exploitatie 
• Lage levensduur kosten 

Flexibiliteit 
• Kleine verandering 
• Functieverandering 

Energiegebruik 
• Min. gebruik verwarmen/koeling 
• Min. gebruik ventilatie 

Gebouw ontwerper 
• Installatie complexiteit 
• Prefab mogelijkheden 
• Minimale installatie ru imte 
• Decentraliseren van installaties 

Overige 
• Lage milieu LCA 
• Kennis van de techniek 

- 46- het ontwerp 



TU/e 
0 00 

~ 
0 0 0 

ROYAL HAlKONING 

5.1 .2 Werkwijze bepalende fase 

In deze fase worden de verschillende functies, om tot een morfologisch overzicht t.b.v. 
een microklimaat concept te komen, nader gedefinieerd en hierbij worden alle mogelijke 
oplossingen weergegeven in een morfologisch overzicht. Door combinatie van 
verschillende oplossingen voor de functies ontstaan er concepten voor een 
microklimaat. 

Figuur 5.4 is een uitbreiding van het functieschema uit Figuur 5.3. In dit schema wordt 
nader ingegaan op de functies op de verschillende niveaus en de behoefte van de 
verschillende lichaamsdelen. De verschillende functie blokken dienen als basis voor de 
opzet van het morfologische overzicht dat is weergegeven in appendix 6. 

Door combinatie van oplossingen uit het morfologische overzicht voor de functies zijn er 
6 concepten ontwikkeld. De oplossingen zijn gecombineerd op basis van verschillende 
uitgangspunten, zo is er o.a. een concept ontwikkeld waarbij alles optimaal aangepast is 
op de gevoelige lichaamsdelen, waarbij de conditionering voornamelijk d.m.v. straling 
gebeurt en een waarbij dit met lucht gedaan wordt (zie appendix 6 voor de combinaties). 
De 6 concepten worden weergegeven en toegelicht op de volgende pagina's. Eerst 
wordt de opbouw van het systeem kort toegelicht, daarna wordt er ingegaan op het 
basisklimaat en wordt er ingegaan op de kenmerkende eigenschappen van het 
individuele klimaat. 

Room I I Workpt:c• i i m·8D I 
••. + lnformaáon 

_....., Entrgy / Maner 

<lil( • .. k!e.rutlon 

Figuur 5.4: Gedetailleerd functieschema van het ontwerpprobleem. 
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Concept 1: klimaatplafond (referentie concept) 

Als referentie concept wordt een bestaand individueel regelbaar eiland klimaatplafond 
concept beschreven. Dit systeem wordt op dit moment als een zeer comfortabel 
klimaatconcept beschouwd. In dit concept hangt boven iedere werkplek een 
klimaatplafond dat individueel regelbaar is . 

Figuur 5.5: Bestaand klimaatplafond systeem 

Hieronder wordt ingegaan op de kenmerkende eigenschappen van het systeem binnen 
het basis- en individueel klimaat. 

Basis klimaat 
Het basisklimaat wordt gecreëerd door middel van een combinatie van een 
watergevoerd klimaatplafond en een mengventilatie systeem. 

Individueel klimaat 
ledere gebruiker heeft de mogelijkheid om (door middel van een hydraulische regeling) 
de (oppervlakte)temperatuur van zijn of haar klimaatplafond persoonlijk te regelen. 
Hiermee kan de gebruiker enige invloed uitoefenen op de stralingstemperatuur op de 
werkplek. 
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Concept 2: wanden concept 

Concept 2 is een modulair systeem waarbij rondom de gebruiker watergevoerde 
wanden opgebouwd kunnen worden. Gelijksoortige wanden worden ook gebruikt ten 
behoeve van bijvoorbeeld akoestiek of privacy. De wanden hebben een hoogte van 
ongeveer 1 ,3 meter, zodat men er min of meer overheen kan kijken vanuit zittende 
positie. Aan de rugzijde staat geen wand, waardoor de werkplek open blijft zoals 
weergegeven in onderstaande figuren 

Figuur 5.6: Doorsnede wand activatie systeem. 

Hieronder wordt ingegaan op de kenmerkende eigenschappen van het systeem binnen 
het basis- en individueel klimaat. 

Basis klimaat 
Er wordt gebruik gemaakt van een verhoogde vloer van waaruit het HVAC systeem 
wordt gevoed. De basis klimatisering wordt geleverd door middel van ventilatielucht en 
deze wordt ingebracht d.m.v. vloerroosters en dit creëert een opwaartse verticale 
doorstroming. Daarnaast leveren de wanden van het individuele klimaat ook ook een 
bijdrage aan het basisklimaat 

Individueel klimaat 
De wanden zijn watergevoerd vanuit de verhoogde vloer. De temperatuur van deze 
wanden is individueel te regelen door middel van een hydraulische schakeling. De 
wanden worden m.b.v. een eenvoudig los te koppelen koppeling gevoed, waardoor de 
flexibiliteit hoog blijft. 

In de meest ideale situatie wordt de temperatuur van de wanden in de wintersituatie aan 
de onderzijde van het bureau hoger dan het deel van de wanden dat boven het bureau 
uitsteekt. Hierdoor wordt de onderzijde van het lichaam effectief verwarmd. In de 
zomersituatie wordt de temperatuur van de wanden aan de bovenzijde kouder dan aan 
de onderkant van het bureau. Hierdoor wordt er getracht de bovenzijde van het lichaam 
meer te koelen dan de onderkant. 

De gebruiker beschikt over een 'Personal Ventilation' (PV) systeem, waarbij lucht vanaf 
boven de computer wordt ingeblazen. Hierbij is het mogelijk om individueel het 
ventilatiedebiet in te stellen. 
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Concept 3: stoelconcept 

Concept 3 is een luxe bureaustoel die verwarmd en gekoeld kan worden. 
Van het lichaamsoppervlakte maakt 20 tot 30% contact met de bureaustoel, dit biedt 
mogelijkheden om de bureaustoel in te zetten om individueel te verwarmen of te koelen. 

Figuur 5. 7: Principe stoelconcept. 

Hieronder wordt ingegaan op de kenmerkende eigenschappen van het systeem binnen 
het basis- en individueel klimaat. 

Basis klimaat 
Vanuit een verlaagd plafond wordt het HVAC systeem gevoed. Het basisklimaat wordt 
geregeld door middel van een mengventilatie systeem. Dit concept kan in principe 
gecombineerd worden met ieder ander klimaatconcept Om de kracht van de flexibiliteit 
niet te verliezen is er geen PV systeem meegenomen in dit concept. 

Individueel klimaat 
Door de stoel te voorzien van een accu en Peltier elementen/ Therma-Elektrische (TE) 
elementen kan de bureaustoel thermisch geactiveerd worden. Deze elementen kunnen 
zowe'l verwarmen als koelen door het spanningspotentiaal om te draaien. De warmte 
van het element wordt afgegeven aan de ruimte. Hierbij moet niet aan een standaard 
bureaustoel gedacht worden, maar een speciaal vormgegeven stoel. Zodat de 
bovenbenen, de romp en het hoofd d.m.v. geleiding en straling optimaal verwarmd en 
gekoeld kunnen worden. 

In de wintersituatie wordt de stoel enkele graden verwarmd waardoor de romp, de 
bovenbenen en de rug extra verwarmd worden. In de zomersituatie worden de 
bovenbenen, de romp en de achterzijde van het hoofd gekoeld. Bij dit concept is de 
vormgeving van de stoel een zeer belangrijke factor waar veel aandacht aan besteed 
moet worden. 
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Concept 4: bureau+ paneel 

In concept 4 is optimaal rekening gehouden met de gevoeligheid van de verschillende 
lichaamsdelen in warme en koude situaties. Voor deze lichaamsdelen is een specifiek 
klimatiserings systeem ontworpen. 

Figuur 5.8: Principe bureau I paneel concept 

Hieronder wordt ingegaan op de kenmerkende eigenschappen van het systeem binnen 
het basis- en individueel klimaat. 

Basis klimaat 
Het basis klimaat wordt d.m.v. een mengventilatiesysteem gecreëerd. Vanuit een 
verlaagd plafond wordt het HVAC systeem gevoed. 

Individueel klimaat 
Een watergevoerd therma-elektrisch (TE) paneel hangt schuin boven de gebruiker. 
M.b.v. een constante wateraanvoertemperatuur en de TE elementen kan het paneel 
snel van temperatuur veranderen, waardoor de operatieve temperatuur boven het 
bureau te beïnvloeden is. De strook waar de voeten zicht bevinden kan elektrisch 
verwarmd worden, dit geld ook voor de eerste ca. 50 cm van het bureau. 

In de winter heeft de gebruiker de mogelijkheid om individueel de temperatuur van het 
bureaublad (handen) en de vloer (voeten) in te stellen. In de zomer heeft de gebruiker 
de mogelijkheid om de temperatuur van het paneel individueel te bepalen. De 
oppervlakte temperaturen die optreden zijn lager dan een conventioneel klimaatplafond, 
waardoor de operatieve temperatuur effectief verlaagd wordt. Voor koeling wordt direct 
het hoofd (en de handen) aangestraald om te koelen. De rug (die gevoelig is voor 
koeling) wordt ontweken. 

Persoonlijke ventilatie komt vanuit het stralingspaneel en de gebruiker heeft de 
mogelijkheid om individueel het ventilatiedebiet in te stellen. 
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ConceptS:bureauconcept 

Er is een directe interactie tussen de mens en zijn bureau, daarom is het bureau zeer 
geschikt om een klimaatconcept in te integreren. In concept 5 is zowel een 
verwarmingssysteem als een ventilatiesysteem geïntegreerd in het bureau. 

'v/inter ZoMer 

Figuur 5.9: Principe bureauconcept (links), wintersituatie (midden), zomersituatie (rechts). 

Hieronder wordt ingegaan op de kenmerkende eigenschappen van het systeem binnen 
het basis- en individueel klimaat. 

Basis klimaat 
Het HVAC systeem wordt vanuit de vloer gevoed. Er wordt lucht ingeblazen vanuit de 
vloer, hierdoor wordt een opwaartse verticale doorstroming gerealiseerd. De lucht wordt 
boven in de ruimte afgezogen. Deze luchttoevoer verzorgt het basisklimaat in de ruimte. 

Individueel klimaat 
De eerste 40 tot 50 cm van het bureau wordt elektrisch verwarmd. Hiermee worden de 
handen direct verwarmd. De achterzijde van het bureau kan verwarmd worden door een 
watervoerend systeem, welke eenvoudig los te koppelen is t.b.v. de flexibiliteit. 

In de winter heeft de gebruiker de mogelijkheid om de oppervlakte temperatuur van het 
bureaublad te verhogen. Ook de temperatuur van de achterkant van het bureau is te 
verhogen waardoor de benen (en voeten) extra verwarmd kunnen worden. In de 
zomersituatie heeft de gebruiker (naast het hieronder beschreven PV systeem) de 
mogelijkheid om d.m .v. een geperforeerde bureauachterzijde extra ventilatielucht in te 
blazen. Deze lucht wordt in mindering gebracht op de ventilatielucht die via de vloer 
wordt ingeblazen. De geconditioneerde lucht wordt zo gebracht naar de plaats waar er 
het meeste vraag naar is. 

Het PV systeem wordt gevoed vanuit de verhoogde vloer en wordt van onderuit het 
bureau richting de gebruiker gebracht. De gebruiker heeft de mogelijkheid om 
individueel dit ventilatiedebiet te veranderen. 
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Concept 6: bureau volledig geconditioneerd d.m.v. lucht 

Concept 6 creëert een microklimaat door middel van het inblazen van geconditioneerde 
lucht via verschillende plekken in het bureau. In de achterzijde van het bureau zit een 
systeem waarmee de lucht via de onderzijde van het bureau wordt ingeblazen of via de 
bovenkant. 

Figuur 5.10: Principe van het volledig lucht bureau 

Hieronder wordt ingegaan op de kenmerkende eigenschappen van het systeem binnen 
het basis- en individueel klimaat. 

Basis klimaat 
Vanuit een verhoogde vloer wordt het HVAC systeem gevoed. Er wordt lucht ingeblazen 
vanuit de vloer, hierdoor wordt een opwaartse verticale doorstroming gerealiseerd, de 
lucht wordt afgezogen boven in de ruimte. De luchttoevoer verzorgt het basisklimaat in 
de ruimte en zorgt voor een effectieve afvoer van verontreinigingen. 

Individueel klimaat 
De eerste 40/50 cm van het bureau wordt elektrisch verwarmd, waardoor de handen 
direct verwarmd kunnen worden. In de winter heeft de gebruiker de mogelijkheid om de 
oppervlakte temperatuur van het bureaublad te verhogen. Ook de temperatuur van de 
verdringingsventilatie onder het bureau kan bepaald worden d.m.v. een kleine 
warmtèwisselaar die de lucht extra kan verwarmen en koelen. Hierdoor worden de 
benen (en voeten) en indirect ook de romp extra verwarmd. 

In de zomersituatie heeft de gebruiker de mogelijkheid om d.m.v. de geperforeerde 
bureauachterzijde extra geconditioneerde ventilatielucht in te blazen. Deze lucht wordt 
in mindering gebracht op de ventilatielucht die via de vloer wordt ingeblazen. De koude 
lucht wordt zo gebracht naar de plaats waar er het meeste vraag naar is. 
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5.1 .3 Keuze bepalende fase 

In deze fase worden de concepten uit de wekwijze bepalende fase getoetst op hun 
prestaties. Alle aspecten van het ontwerp worden bekeken en beoordeeld aan de hand 
van het de beoordelingscriteria van het PvE. De beoordeling vindt plaats door experts 
op het gebied van gebouwinstallaties. Hierna wordt er een keuze gemaakt van het 
concept dat verder uitgewerkt gaat worden. 

Om de modellen goed met elkaar te kunnen vergelijken wordt er gebruik gemaakt van 
de Kesselring methode. Deze methode gebruikt een grafiek welke bestaat uit het 
functioneren (x-as) en het realiseren (y-as) van het concept. De meest optimale 
oplossing bevindt zich rechts bovenaan, waarbij de oplossing niet meer dan 5% afwijkt 
van de diagonale lijn in het diagram. 

De exacte beoordelingscriteria en beoordelingen door de verschillende experts zijn 
bijgevoegd in appendix 7. Een samenvatting van de uiteindelijke beoordelingen voor de 
verschillende varianten is in onderstaande Kesselring diagram (Figuur 5.11 ) 
weergegeven . 

.... L ..-- - -
., .. ·· 

Funclloneren (%] 

Figuur 5. 11 : Kesselring van situatie met nadere selectie van de beoordelingscriteria 1 klimaatplafond referentie, 2 
Wanden concept, 3 Stoelconcept, 4 Bureau +paneel, 5 Bureau, 6 Bureau volledig lucht. 

Direct duidelijk is dat alle concepten binnen de 40% grens liggen en dus allemaal 
voldoende presteren om te voldoen aan het programma van eisen. Verder wordt 
duidelijk op basis van bovenstaande Kesselring dat concept 4 het beste presteert op het 
gebled van het functioneren, hierna komt concept 5. Daarna komen concept 2 en 6 die 
beide ongeveer evengoed presteren en het beste naar voren komen op de combinatie 
van presteren en realiseren. 

Bij het creëren van een goed werkend microklimaat concept speelt het functioneren een 
belangrijke rol en omdat concept 2,4,5 en 6 het beste presteren op het gebied van 
functioneren wordt hier tijdens de vormgevende fase verder op ingegaan. 

5.1.4 Vormgevende fase 

In de vormgevende fase worden de zinvolle combinaties uit de keuze bepalende fase 
uitgewerkt. Op basis hiervan wordt uiteindelijk een keuze gemaakt welke leidt tot een 
definitief ontwerp. Hierbij wordt er gestreefd naar een zo optimaal mogelijke afstemming 
van vorm, werkwijze, fabricage en kosten . 
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Hieronder worden de positieve en negatieve aspecten van de 4 best beoordeelde 
concepten besproken en mede op basis daarvan wordt het definitieve concept 
vormgegeven. 

Concept 2: Wandactivatie + PV 
Zo'"ler 

Positief 
• Straling wordt als comfortabel ervaren; 
• Optimaal ventilatiesysteem. 

Negatief 
• Koeling van hoofd is niet optimaal; 
• 'Cubicle' gevoel moet voorkomen 

worden 
• Verhoogde vloer 

Opmerkingen 
• De hoogte van de wandjes is zeer 

belangrijk; 
• De vorm van de wanden behoeft extra 

aandacht. 

Concept 5: Straling + luchtbureau 
ZoMer 

Positief 
• Comfortabele straling t.b.v. verwarmen 

benen en voeten; 
• PV systeem. 

Negatief 
• Meerdere technieken geïntegreerd in 

bureau. 

Concept 4: Bureau + stralingspaneel 

Positief 
• Optimaal t.b.v. comfort (voeten, 

handen en hoofd; 
• Alles is beïnvloedbaar; 
• Geen verhoogde vloer. 

Negatief 
• Esthetisch niet mooi; 
• Weinig flexibiliteit. 

Opmerkingen 
• Eventueel de mogelijkheid tot 

integratie van het paneel in het 
bureau. 

Concept 6: Volledig lucht 

r~-· , _:~~ t~·· .. , . ·.· 

r. ~.,~Y;~ 

Positief 
• "All-air" systeem, hiervoor zijn geen 

watervoerende delen benodigd; 
• Relatief eenvoudig concept. 
• PV en koeling geïntegreerd. 

Negatief 
• Eerder mogelijkheid tot 

tochtproblemen. 

Op basis van de resultaten van de Kesselring uit Figuur 5.11 en overleg met de 
personen die de concepten beoordeeld hebben, blijkt dat concept 2 op het gebied van 
functioneren en realiseren de meeste potentie heeft. Door combinatie van de positieve 
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en negatieve aspecten van de 4 bovenstaande concepten is een aangepast concept 
afgeleid vanuit concept 2. Waarbij door middel van in het bureau geïntegreerde 
stralingspanelen direct verwarmd en gekoeld wordt. Door de straling wordt de 
ventilatielucht niet direct opgewarmd of afgekoeld, zodat de geconditioneerde 
persoonlijke ventilatielucht bij de ademzone van de gebruiker komt zoals gewenst. Dit 
concept is weergegeven in Figuur 5.12. In paragraaf 5.2 wordt dit systeem verder 
uitgewerkt 

Figuur 5. 12: Definitieve microklimaat concept op behoefte niveau. Een stralingpaneel. welke in temperatuur 
regelbaar is, geïntegreerd in het bureau met geïntegreerd persoonlijk ventilatiesysteem. De luchttoevoer en de 
thermische conditionering van het stralingspaneef komen vanuit de verhoogde vloer. 

5.2 Systeem: microklimaat 

In paragraaf 5.1 is het ontwerp voltooid op behoefte niveau. In deze paragraaf wordt het 
ontwerp verder uitgewerkt op systeem niveau. Op dit niveau wordt er gedetailleerder 
gekeken naar de uitwerking van het microklimaatconcept 

Er zijn voor dit ontwerp op dit niveau 3 belangrijke aspecten waar aandacht aan besteed 
wordt; het thermische deel, het persoonlijke ventilatie deel en de afmetingen/vormgeving 
van het systeem. De 4 fases zoals weergegeven in Figuur 5.1 worden ook in deze 
paragraaf doorlopen. 

5.2.1 Probleem definiërende fase 

In deze paragraaf worden de eisen en wensen waaraan de uitwerking op systeem 
niveau moet voldoen in kaart gebracht. De voorwaarden (PvE) die gesteld worden het 
ontwerp worden aan het einde van het deze paragraaf vastgesteld. Op basis hiervan 
wordt het ontwerp verder uitgewerkt. 

Thermisch & stralingsasymmetrie 
Om alle gebruikers optimaal tevreden te kunnen stellen m.b.t. het thermisch comfort 
moet het systeem een bepaalde temperatuurrange kunnen creëren bij de verschillende 
lichaamsdelen. Er zijn comfortmodellen (o.a. comfortmodel van Nilsson) om het lokale 
comfort te kunnen voorspellen . Binnen het beschikbare tijdsbestek wordt echter het 
Fanger comfortmodel gebruikt met als uitbreiding de theorie over de gevoelige 
lichaamsdelen, zoals beschreven in hoofdstuk 3. In Figuur 5.13 wordt de PMV range 
tussen -0,5 < PMV < 0,5 weergegeven. 
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Omdat het systeem gaat werken door middel van straling is de stralingsasymmetrie een 
belangrijk punt om discomfort te voorkomen. Stralingsasymmetrie (t.Tpr) kan discomfort 
veroorzaken omdat het lichaam in dit geval aan de ene kant meer warmte verliest dan 
aan de andere kant. Figuur 5.14 geeft inzicht in het percentage ontevredenen onder 
invloed van verschillende stralingsasymmetrieën. Uit deze figuur blijkt dat mensen het 
meest gevoelig zijn voor stralingsasymmetrie veroorzaakt door warme plafonds en een 
koude wand. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de bepaling van de 
temperatuur van het stralingspaneel. 
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Figuur 5. 13: De grafiek geeft het comfortgebied (-
0,5<PMV<0,5) aan bij 0,5 c/o in de zomer en 0, 7 c/o in 
de winter bij 1,2 met. [ASHRAE, Fundamentals 2005] 
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Figuur 5. 14: Lokaal discomfort veroorzaakt door 
stralingsasymmetrie (PD= Percentage ontevredenen 
(%), !Jtpr= verschil in stralingstemperatuur ( 'C)) . {NEN
EN-ISO 7730} 

Het is gebruikelijk om het algehele comfort en de stralingsasymmetrie in te delen in 
categorieën op basis van het percentage ontevredenen. In onderstaande tabel worden 
de aanbevolen stralingsasymmetrie voor een koude en een warme wand voor de 
verschillende klimaatklasse aangegeven. [NEN-EN-ISO 7730]. Om de mogelijke 
klachten met betrekking tot de stralingsasymmetrie te voorkomen wordt de grenswaarde 
voor categorie A aangehouden. 

Tabel 5. 1: 3 Categorieën voor het thermisch comfort & stralingsasymmetrie met bijbehorende temperatuurrange 
{NPR-CR 1752}{NEN-EN-ISO 7730}. 

Gat. Algeheel thermisch comfort Stralingsasymmetrie 
PMV Winter Zomer Koude Wand Warme wand 

u _eq_ (oC) lfSl [K] 
A -0,2< PMV <+0,2 22,0 ± 1,0 24,5 ± 1,0 <10 <23 
B -0,5< PMV <+0,5 22,0 ± 2,0 24,5 ± 1,5 <10 <23 
c -0,7< PMV <+0,7 22,0 ± 3,0 22,0 ± 2,5 <13 <35 

Ventilatie en tochtverschijnselen 
Zoals eerder toegelicht geven persoonlijke ventilatiesystemen een significante daling 
van de vervuilingconcentratie in de ademzone. De effectiviteit van een PV systeem 
wordt uitgedrukt in de Persoonlijke Ventilatie-Effectiviteit (PVE). Dit is het percentage 
het persoonlijke ventilatiesysteem dan ingeademd wordt en is reeds in formule 3.2 in dit 
rapport toegelicht. De PVE is o.a. afhankelijk van het type PV systeem, de plaatsing ten 
opzicht van de persoon, het temperatuurverschil tussen inblaastemperatuur en 
ruimtetemperatuur en het debiet. Gezegd kan worden dat de PVE toeneemt bij een 
toenemend debiet. 
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In Figuur 5.15 is de PVE uitgezet als een functie van het ventilatiedebiet bij een 
isotherme inblaastemperatuur [Melikov, 2002) . Uit deze figuur wordt duidelijk dat de 
optimale PVE van de meeste systemen tussen de 50-60% ligt. (Recente systemen 
beweren echter tot bijna 100% verse lucht in de ademzone te verzorgen.) Door de 
luchttemperatuur (enthalpy) van het PV systeem verder omlaag te brengen, kan de 
ervaren luchtkwaliteit nog verder verbeterd worden (zie Figuur 3.5 voor toelichting). De 
PVE veranderd daarmee ook, omdat de lucht niet meer isotherm ingeblazen wordt. 
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Figuur 5.15: Persoonlijke ventilatie effectiviteit al een functie van het 
debiet van verschillende PV systeem (zie Figuur 3.4 voor de 
verschillende systemen) bij een isotherme inblaastemperatuur van het 
PV systeem {Melikov, 2002}. 
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Figuur 5.16: Percentage ontevredenen 
m.b.t. de gemiddelde luchtsnelheid 
afhankelijk van de luchttemperatuur en 
turbulentie intensiteit. {NEN-EN-150 7730} 

Het percentage ontevreden door tochtverschijnselen kan berekend worden met behulp 
van de 'draught rate' (OR) formule. Deze geeft het percentage ontevredenen aan m.b.t. 
de luchtsnelheid afhankelijk van de luchttemperatuur, de luchtsnelheid en de turbulentie 
intensiteit. In Figuur 5.16 wordt de combinatie van luchtsnelheid, - temperatuur en 
turbulentie aangegeven waarbij ca. 10% ontevreden is. Dit model is toepasbaar voor de 
voorspelling van tochtklachten in de nek bij mensen met een zittende activiteit in een 
neutrale thermische sensatie. Bij de armen en de voeten kan het model de OR 
overschatten. 

De laatste jaren zijn er veel nieuwe onderzoeken verricht naar de optimale combinatie 
van luchtsnelheid, temperatuur en turbulentie ten behoeve van persoonlijke ventilatie 
systemen. Hier wordt in dit rapport niet direct verder op ingegaan. In dit rapport wordt de 
OR formule gebruikt om een indicatie te krijgen van de gewenste luchtsnelheden en 
temperaturen. 

Afmetingen van het stralingspaneet 
De afmeting van een stralingspaneel speelt een belangrijke rol bij het ontwerp van een 
microklimaat systeem. Enerzijds mogen de panelen niet te hoog zijn anders wordt het 
contact met collega's beperkt. (Je kan er dan niet overheen kijken). Anderzijds moet de 
hoogte van het paneel boven het bureau zo gekozen worden dat de invloed van de 
koudestraling op het hoofd ook voldoende merkbaar zal blijven. Op basis hiervan is 
besloten om de hoogte van het stralingspaneel ca. 120 cm hoog te maken. 
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Op basis van de informatie uit deze paragraaf zijn de onderstaande beoordelingscriteria 
ten behoeve van het PvE opgesteld. 

PvE Functioneren 

• Individuele beïnvloeding: min. 2 K 
• Max ~T paneel verwarmen: 23 K 
• Max ~T paneel koelen: 10K 
• Goede warmteverdeling in 

stralingspaneel 
• Oppervlakte temperatuur z.s.m. 

beïnvloedbaar 
• PV debiet: min 1 0 1/s 
• Individuele regeling: 0 -10 1/s 
• Hoge persoonlijke ventilatie

effectiviteit 
• Geen tochtverschijnselen 

5.2.2 Werkwijze bepalende fase 

PvE Realiseren 

• Inpassing binnen bureau 
• Hoogte panelen is ca. 120 cm 
• Integratie PV systeem 
• Modulair systeem (flexibel) 
• Financieel 
• Lage onderhoudskosten 

Op basis van bovenstaande voorwaarden zijn er 2 type concepten ontwikkeld die 
voldoen aan de gewenste eigenschappen. In beide concepten zit er aan de achterzijde 
een stralingspaneel ingebouwd in het bureau. Het verschil zit in het type 
ventilatiesysteem . 

Ontwerp 1: PV verdringing 

Figuur 5. 17: Ontwerp 1: PV verdringing 

De persoonlijke ventilatielucht wordt 
ingeblazen op bureauhoogte. Een 
laminaire stroming komt op deze wijze bij 
de gebruiker terecht (komt overeen met 
het PEM systeem in Figuur 5.15) . 
Het nadeel van dit ontwerp is dat de 
ventilatielucht over het bureau ingeblazen 
wordt waardoor er mogelijk 
tochtproblemen kunnen ontstaan bij de 
handen. 

5.2.3 Keuze bepalende & vormgevende fase 

Ontwerp 2: PV boven PC 

Figuur 5. 18: Ontwerp 2: PV boven PC 

In dit ontwerp is het ventilatiesysteem 
boven het beeldscherm geplaatst 
waardoor de lucht direct in de ademzone 
ingeblazen wordt. Komt overeen met het 
MP systeem in Figuur 5.15. 

In deze paragraaf worden de laatste 2 fase op systeem niveau achter elkaar doorlopen 
omdat deze fasen in werkelijkheid ook niet strikt gescheiden verlopen zijn. Het gekozen 
en vormgegeven systeem wordt in deze paragraaf toegelicht. 
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Het ventilatiesysteem waarbij de ventilatielucht boven het beeldscherm wordt 
ingeblazen (ontwerp 1) heeft de voorkeur boven het systeem waarbij op bureauhoogte 
ingeblazen wordt, vanwege de hieronder genoemde voordelen van dit systeem: 

• de persoonlijke ventilatie-effectiviteit is hoger; 
• de luchtstroom wordt niet gestoord door zaken op het bureau; 
• er is minder kans op tocht problemen bij de handen ; 
• mogelijk kan ook het hoofd hiermee actief gekoeld worden. 

Hieruit is het uiteindelijke concept ontstaan dat is weergegeven in Figuur 5.21 . Het 
systeem bestaan uit 2 stralingspanelen van 0,6 x 1 ,2 meter die tegen elkaar gezet 
worden. Deze panelen kunnen in temperatuur geregeld worden en beïnvloeden zo de 
operatieve temperatuur op de werkplek. In Figuur 5.19 wordt een voorstelling van een 
bureau systeem gegeven waarbij er ook gewerkt wordt met soortgelijke wanden ten 
behoeve van privacy. 

Figuur 5.19: Tutti Light susteem van HA WORT~. Figuur 5.20: 'Personal ventilation ' systeem van Exhausto. 

De persoonlijke ventilatie wordt geleverd door een persoonlijk ventilatiesysteem dat 
geïntegreerd is tussen de stralingspanelen. Tijdens het onderzoek blijkt dat het idee om 
lucht boven het beeldscherm in te blazen reeds is uitgewerkt in een commercieel 
product dat op dit moment ook op de Nederlandse markt te verkrijgen is. Het 'personal 
ventilation' systeem is ontwikkeld en wordt geproduceerd door EXHAUSTO (zie Figuur 
5.20 aan de rechter zijde). Omdat het inblazen van geconditioneerde lucht in de 
ademzone een specialistisch gebied is, wordt dit systeem toegepast binnen het totale 
microklimaat systeem. In Figuur 5.21 is een overzicht van het uiteindelijke concept 
weergegeven. 

Figuur 5.21 : Definitieve ontwerp van het microklimaat op systeemniveau. 
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5.3 Component: Stralingspaneel & persoonlijk ventilatiesysteem 

In deze paragraaf wordt er ingegaan op het ontwerp op component niveau. Hierbij wordt 
ingegaan op de thermische activering van de stralingspanelen en het persoonlijke 
ventilatiesysteem van Exhausto. 

5.3.1 Thermisch activeren van stralingspaneel 

Er zijn veel verschillende manieren om een stralingspaneel thermisch te activeren. De 
meest toegepaste methode voor het thermisch activeren van een vlak is door middel 
van geconditioneerd water. 

Daarnaast is het ook mogelijk om met behulp van elektriciteit het paneel te verwarmen 
en te koelen m.b.v. Peltier elementen. Een Peltier element is een solid-state therma
elektrische warmtepomp welke warmte transporteert van de ene zijde naar de andere 
zijde onder invloed van gelijkstroom. Bij therma-elektrisch koelen of verwarmen wordt 
het Peltier-effect gebruikt om een warmtestroom te creëren tussen twee juncties van 
twee verschillende materialen. Vaak wordt de toepassing van Peltier elementen 
geassocieerd met een la COP. In de meeste gevallen worden deze elementen 
gedimensioneerd op de maximale capaciteit en speelt het energieverbruik (en dus de 
COP) een minder grote rol. Uit gegevens van fabrikanten blijkt echter dat de COP van 
deze elementen, onder bepaalde omstandigheden, hoog ka oplopen. 

De toepassing Peltier elementen voor thermische activering van de stralingspanelen 
biedt op verschillende gebieden voordelen en worden hieronder opgesomd. 

1. Op het gebied van het thermisch comfort 
• De temperatuur van het stralingspaneel is snel in temperatuur te regelen, op 

deze wijze is het resultaat van een individuele beïnvloeding snel merkbaar; 

2. Op het gebied van de infrastructuur voor klimatisering 
• Er is alleen een eenvoudig waternet nodig waarmee zowel verwarmd als 

gekoeld kan worden; 
• Mogelijkheid tot uitwisseling van energie tussen gelijktijdige koude en 

warmtevraag. 

3. T.a.v. conventionele koeling (met compressiekoel machines) 
• Peltier elementen hebben een lange levensduur, waardoor mogelijk ook lagere 

kosten; 
• Peltier elementen zijn geluidloos; 
• Peltier element kunnen zowel koelen als verwarmen door het 

spanningspotentiaal te wisselen. 
• Geen koelmiddel benodigd (vanwege de milieuvervuiling is een sterke toename 

van regels voor de productie en het gebruik van koelmiddelen) . 
• Lage onderhoudskosten (geen bewegende delen); 
• Klein en lichtgewicht. 

Op basis van deze voordelen en de onbekendheid van deze techniek binnen 
gebouwinstallaties is besloten om een prototype te bouwen. Om hiermee meer inzicht te 
krijgen in de mogelijkheden van een dergelijk systeem. Hiervoor zijn de gewenste 
eigenschappen van een dergelijk paneel onderzocht en is er een methode ontwikkeld 
voor de keuze van een optimaal type Peltier element binnen een stralingspaneel. In 
samenwerking met lnteco B.V. is een prototype Peltier stralingspaneel ontwikkeld dat 
daarna ook getest is. 

. 61 . het ontwerp 



000 

TU/e 
lllOYAL HASKOIIIIIIIIIIIG 

De meetresultaten van deze testen niet genoeg gebleken om verder te gaan 
met het testen van een Peltier stralingspaneer binnen het microklimaat (In dit 
rapport wordt er niet op dit De belangrijkste 
worden hieronder genoemd: 

• warmteverdeling over de niet optimaal, waardoor er geen 
temperatuurverdeling 

• veellager dan vooraf COP. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te maken met 
het en het TE in het nY/"\TI'\T\InO 

Daarom is er besloten om op dit moment niet verder te 
conditioneren van het stralingspaneel met behulp van 
"'"'"

0 '"'t wordt met een watervoerend 

5.3.2 Persoonlijk 

met het thermisch 

Het persoonlijke ventilatiesysteem van Exhausto Figuur 5.20) wordt in Nederland 
geleverd door van de beschikbare tijd binnen deze 
thesis is besloten om op dit moment niet verder te gaan met het toevoegen en testen 
van het persoonlijke ventilatiesysteem binnen microklimaat concept. Hoofdstuk 6 
richt zicht enkel op het onderzoeken van de invloed van het stralingspaneel op de 
eigenschappen van het microklimaat. 

5.4 Sub conclusie 

In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen, die aan het begin van dit hoofdstuk 
genoemd zijn, beantwoord. Door middel van toepassing van methodisch ontwerpen is er 
tot een microklimaat gekomen, hierbij zijn ieder ontwerpniveau 
verschillende fases doorlopen. 

Hoe kunnen nieuwe inzichten op het gebied van thermisch comfort 
gebruikt worden bij ontwerpen van een microklimaat? 

Met behulp van methodisch ontwerpen is er een functieschema opgesteld waarin de 
'thermische wensen' van de verschillende basis 
van dit schema zijn er individuele oplossingen gezocht voor de functies (verwarmen, 

en ventileren) bij verschillende lichaamsdelen. 

üezeç1a kan worden dat voor een goed comfort verwarming van onder (vloer) moet 
komen en koeling van boven (plafond). Door het jaar heen wordt een verticaal 
temperatuurprofiel, waarbij onder warmer is dan boven, als optimaal beschouwd. 
Hierin ligt ook meteen de complexiteit van een comfortsysteem omdat het tucua;);:, 

van 2 klimaatsystemen (onder en boven) nadelen denk hierbij o.a. aan: 
regeltechnisch, financieel, uitstraling, flexibiliteit. 

2. Welk systeem kan beste voor een microklimaat concept worden 

f'nrntwnnt''"' van is een microklimaat concept 
5.21 ). Waarbij thermisch geactiveerde stralingspanelan 

in het worden de handen en voeten directer 
verwarmd (en gekoeld) door middel van straling. Daarnaast is er in stralingspanelan 
een geïntegreerd waarmee lucht de wordt 
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Een optimale luchtkwaliteit wordt hiermee bereikt, mogelijk kan deze 
ventilatie ook bijdragen aan koeling van het hoofd. 

3. Op welke kan het ontwikkelde microklimaat concept het beste verder 
vormgegeven worden om te onderzoeken of het voldoet aan de functionele 
en realisatie 

Er bestaan verschillende benaderingen om dit microklimaat systeem nader vorm te 
geven en te denk o.a. aan totaal uitwerking, CFD-simulaties, 
bouw van een prototype, simulatie m.b.v. Simulink etc. Er is gekozen voor de bouw en 
het testen van een prototype mede omdat hiermee zowel de functionele als de realisatie 
criteria getest kunnen worden. De testresultaten hiervan worden getoetst aan het de 
beoordelingscriteria uit het PvE. 

Het prototype t.b.v. het microklimaat concept is gebouwd in samenwerking met lnteco 
B.V .. lnteco heeft veel in het bouwen van stralingspanelen. 
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6 PROTOTYPE MICROKLIMAAT 

Om inzicht te verkrijgen in de werking van het microklimaat systeem, welke in hoofdstuk 
5 ontworpen en vormgegeven is, is er een prototype gebouwd in samenwerking met 
lnteco B.V. Dit prototype is daarna getest. Het testen bestaat uit het verrichten van 
metingen in een testruimte in het BPS laboratorium van de faculteit bouwkunde op de 
Technische Universiteit in Eindhoven. 

In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de methode die hiervoor gehanteerd wordt en de 
eigenschappen van de componenten die gebruikt worden. In paragraaf 6.1 wordt 
ingegaan op de verschillende componenten van de testopstelling en in paragraaf 6.2 
worden de 2 gebruikte meetopstellingen kort toegelicht. 

6.1 Testruimte en testopstelling 

In Figuur 6.1 is een principeschema weergegeven van de verschillende onderdelen van 
de testopstelling. De opstelling bestaat uit een aantal hoofdcomponenten : de testruimte, 
een ventilatiesysteem t.b.v. het basisklimaat, een Luchtbehandelingkast (LBK) met 
klimaatregeling, het prototype en een geconditioneerd waternet Deze onderdelen 
worden in deze paragraaf toegelicht. 
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1. Prototype stralingspanelen; 

~-_ • •• _.l"ft:_ 

Tlfll* TIJr ~~ 't 

2. Een geconditioneerd (verwarmen en koelen) waternet; 

LabonnorUn eo. 2l oC 

4.~ baiO»'tdt ui! -d--

3. Luchtbehandelingkast. Bestaande uit: voorkoeler; elektrische naverwarmer (inclusief regeling op 
ruimtetemperatuur) en een toerengeregelde ventilator; 

4. Klimaatkamer bestaande uit multiboard wandpanelen 
5. Basisklimaat gecreëerd door ventilatiesysteem 

Figuur 6.1: Principe van de testruimte & testopstelling 
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6.1.1 Testruimte 

Het stralingspaneel is in een testruimte binnen het BPS laboratorium van het Vertigo 
gebouw op het TU/e terrein geplaatst. De testruimte grenst met het plafond en de 
wanden aan het laboratorium zelf (zie Figuur 6.1 ). Een bovenaanzicht van de testruimte 
is weergegeven in Figuur 6.2. Hierin is o.a. de plaatsing van de meetsensoren op 
vertrekniveau en de plaats van het prototype weergegeven. 

De wanden bestaat uit een houten framewerk met daartussen houten spaanplaten. De 
vloer bestaat uit ca. 30-40 centimeter gewapend beton en daaronder bevind zich een 
constructie laboratorium. De afmetingen van de klimaatkamer zijn 4,40 x 3,60 x 2,80 m 
(I x b x h). 
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Figuur 6.2: Bovenaanzicht van de testruimte 

6.1.2 Ventilatiesysteem basisklimaat 

Het ventilatieprincipe heeft een grote invloed op de luchtstromingen in de ruimte. De 
eigenschappen van de luchtstroom (richting, snelheid en turbulentie) zijn afhankelijk van 
het luchtdebiet, het verschil tussen inblaastemperatuur en ruimtetemperatuur en het 
type inblaasrooster. Er bestaan veel verschillende type roosters die een bepaald type 
luchtstroom in de ruimte creëren . Het luchtdebiet en de luchtstroom hebben invloed op 
de meetresultaten (temperatuur en luchtsnelheden) binnen het microklimaat, op beide 
wordt in deze paragraaf ingegaan. 

Luchtdebiet 
Fanger heeft een berekeningsmethode ontwikkeld voor bepaling van het ventilatiedebiet 
ten behoeve van het verkrijgen van een frisse en behaaglijke luchtkwaliteit (zie 
paragraaf3.2.1 ). Op basis van deze methode is het gewenste ventilatievoud voor de 
testruimte bepaald. Aangenomen is dat de vervuiling in het basisklimaat 1 ,5 alf (15 
m2

v1oer * 0,1 alf /m2 
) is. Bij een gewenste luchtkwaliteit binnen het basisklimaat van 1 ,4 

decipol (20% ontevreden) is dit een ventilatiedebiet van 1 ,5 alf x 7 1/s/olf = 15 1/s. 

Een optimale luchtkwaliteit binnen het microklimaat kan bereikt worden met een 
persoonlijk ventilatiesysteem met een debiet van maximaal1 0 1/s . De totale 
ventilatiehoeveelheid wordt berekend door het gewenste ventilatievoud voor het 
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basisklimaat en het microklimaat op te tellen en komt hiermee op 25 1/s (ca. 90 m3/h). 
Dit debiet wordt in de testruimte ingeblazen om een mogelijke werkelijke situatie zo 
goed mogelijk te benaderen. Het ventilatietype heeft echter ook een grote invloed op het 
temperatuurprofiel van de werkplek. 

Ventilatietype & luchtstroom 
In de testruimte wordt de temperatuur van het basisklimaat geregeld door de 
inblaastemperatuur te variëren. Uit indicatieve metingen met behulp van een standaard 
inductierooster en wervelrooster blijkt dat de luchtsnelheid op de werkplek sterk 
beïnvloed werd door de inblaastemperatuur bij beide type roosters. Voornamelijk bij een 
lagere inblaastemperatuur dan de ruimtetemperatuur valt de lucht naar beneden en 
neemt de luchtsnelheid binnen het microklimaat sterk toe. 

Daarom is ervoor gekozen om een ventilatietype toe te passen waarbij er en sterke 
menging optreed en zo de luchtsnelheid minder afhangt van de inblaastemperatuur (zie 
Figuur 6.1 ). Hierbij wordt de lucht geconcentreerd en met een hoge luchtsnelheid 
ingebracht langs het plafond. De lucht blijft door het coanda effect aan het plafond 
'plakken' en zorgt hierbij voor optimale menging. De luchtsnelheden en temperaturen 
binnen het microklimaat worden zo minimaal beïnvloed door het basis ventilatiesysteem. 
Het ventilatiesysteem, het debiet en de inblaastemperatuur blijven echter invloed 
hebben op de meetresultaten van het microklimaat systeem. Hiermee dient rekening 
gehouden te worden bij de interpretatie van de resultaten . 

6.1.3 Luchtbehandelingkast 

De lucht wordt door middel van een luchtbehandelingkast (Figuur 6.3) mechanische in 
de testruimte gebracht. De componenten in de LBK worden van rechts naar links (met 
de luchtstroming mee) toegelicht. 

Aan de rechter zijde staat een dx
koelmachine welke continue aanstaat en 
de lucht uit het laboratorium koelt. Daarna 
komt er en elektrische naverwarmer welke 
de lucht opwarmt tot de gewenste 
temperatuur, Deze temperatuur wordt 
geregeld door middel van een 'PID 
controller' welke gekoppeld is aan de basis 
ruimtetemperatuur in de testkamer. Als 
laatste zit er een toerengeregelde 
ventilator in de LBK waarmee het 
gewenste debiet wordt ingesteld. Figuur 6.3: Luchtbehandelingssysteem. 

6.1 .4 Klimaatregeling 

Het principe van het microklimaat systeem is dat de temperatuur op de werkplek is zoals 
gewenst wordt door de gebruiker en dat de basistemperatuur in de winter omlaag kan. 
De precieze temperatuurrange van het basisklimaat dient nader onderzocht te worden, 
een mogelijke temperatuur voor het meten in een wintersituatie is ca. 20 oe. 

Aan de testruimte kan niet voldoende koelvermogen geleverd worden om deze op 20 oe 
te houden als het stralingspaneel aan het verwarmen is. Daarom is er besloten om de 
metingen voor het verwarmen te verrichten bij een basistemperatuur van 24 oe (dit is 
ook ongeveer de temperatuur in het laboratorium). Op dit temperatuurniveau is er wel 
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voldoende koelvermogen om de ruimte op temperatuur te houden. Voor het testen van 
de zomersituatie wordt ook 24 oe aangehouden. 

Dit is geen comfortabele temperatuur (te warm) voor een persoon in een wintersituatie. 
Echter omdat er niet met personen gemeten wordt, is het absolute temperatuurniveau 
niet belangrijk. De analyse van de verandering van het temperatuurprofiel op de 
werkplek door het microklimaat systeem is namelijk gebaseerd op 
temperatuurverschillen. En omdat de fysica van de warmteoverdracht in deze 
temperatuurrange hetzelfde is, heeft de temperatuur van het basisklimaat geen invloed 
op de resultaten. 

6.1.5 Prototype stralingspaneel 

Het stralingspaneel is gebouwd en geleverd door lnteco B.V en bestaat uit 2 
watergevoerde aluminium panelen van 1 x600x1200 (dxbxh) welke verticaal naast elkaar 
staan (zoals weergegeven in Figuur 5.21 ). In Figuur 6.4 is de opbouw van één paneel 
weergegeven, welke van onder naar boven wordt toegelicht. 

Het prototype bestaat uit een wit 
'gepoedercoate' aluminium plaat van 1 
mm dik. Daarbovenop ligt een pakket 
waarmee de panelen verwarmd en 
gekoeld wordt. Het pakket bestaat uit 
watergevoerde koperen buizen die 
gemonteerd zijn op strekmetaal, hierdoor 
verbetert de warmtegeleiding en het 
contactoppervlak met het aluminium 
paneel. Daarbovenop ligt een 
isolatiepakket van ca. 4 cm dik en een 
stalen afdekplaat. Deze afdekplaat druk 
met behulp van veren het gehele pakket 
vast op het stralingspaneel. Met behulp 
van een flexibele buis worden de panelen 
verbonden. 

6.1.6 Geconditioneerd waternet 

Figuur 6.4: Opbouw van het prototype stralingspaneel. 

Een geconditioneerd waternet verzorgt de verwarming en koeling van de 
stralingspanelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een buffervat dat gekoeld kan 
worden door een koelmachine en elektrisch verwarmd kan worden. De temperatuur van 
de buffer kan tussen de 10 en 55 oe gekozen worden. Het debiet door de panelen is 
ingesteld op ca. 260 liter/uur. Opgemerkt dient te worden dan dit hoog is, dit is echter zo 
gekozen om een klein temperatuurverschil tussen aanvoer en retour te verkrijgen en 
daarmee een optimale en gelijkmatige warmteverdeling in het stralingspaneel te 
verkrijgen. 

De maximale verticale stralingsasymmetrie voor een warme wand is 23 K (zie voor 
toelichting paragraaf 5.2.1 ). Op basis hiervan is de maximale wateraanvoer temperatuur 
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voor verwarmen vastgelegd op 52 oe (dit is als volgt bepaald: 24 oel + 23 °e2 + 5 °e3 = 

52 °e4
). 

De maximale verticale stralingsasymmetrie voor een koude wand is 10 K (zie voor 
toelichting paragraaf 5.2.1 ). Op basis hiervan is de minimale wateraanvoer temperatuur 
voor het koelen vastgelegd op 12 oe (dit is als volgt bepaald: 24 oes - 10 oes-2 °e7 = 12 
oes). 

6.2 Meetopstellingen 

Om de eigenschappen van het microklimaat systeem te onderzoeken worden er 2 
meetopstellingen opgebouwd en getest. In de eerste meetopstelling wordt de 
warmteproducerende invloed van de persoon op het temperatuurprofiel niet 
meegenomen en in de 2e meetopstelling wordt hiervoor een dummy ingezet. De 
meetopstellingen worden in hoofdstuk 7 toegelicht. 

1 
Basistemperatuur 

2 
Maximale verticale stralingsasymmetrie voor een warme wand 

3 
Warmteverl ies door buis & compensatie warmteweerstand van paneel tijdens verwarmen 

4 
Watertemperatuur verwarmen 

5 
Basistemperatuur 

6 
Maximale verticale stralingsasymmetrie voor een koude wand 

7 
Warmteverlies door buis & compensatie warmteweerstand van paneel tijdens koelen 

8 
Watertemperatuur koelen 
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7 MEETRESULTATEN MICROKLIMAAT 

In hoofdstuk 7 worden de meetresultaten besproken die verkregen zijn aan de hand van 
de testopstelling en meetopstellingen zoals besproken in hoofdstuk 6. Tijdens deze 
metingen zijn verschillende meetgegevens verzameld, in dit hoofdstuk wordt er echter 
enkel ingegaan op de variabelen die een directe relatie hebben met de 
onderzoeksvragen. De volgende onderzoeksvragen worden in dit hoofdstuk behandeld 
en beantwoord: 

1. Wat zijn de thermische eigenschappen van het microklimaat concept in een 
winter- en zomersituatie? 

2. Zijn er problemen m.b.t. de luchtsnelheden te verwachten bij toepassing van dit 
systeem? 

3. Voldoet het ontwerp aan het, op basis van de comforttheorie opgestelde, PvE uit 
de literatuurstudie (hoofdstuk 3)? 

In de eerste 2 paragraven wordt ingegaan op de meetresultaten van de 2 
meetopstellingen zoals kort toegelicht in paragraaf 6.2. In Figuur 7.1 zijn de verrichte 
metingen schematisch weergegeven. Daarnaast zijn ook de paragraven waarin de 
meetresultaten behandeld worden weergegeven. 

Meelopstelling 

V eiWarmen J 
Koelen 

Parameters 

Basis ventilatie
syS!eem 

Figuur 7. 1: Schematische weergave van de verrichte metingen en weergave van paragraat waarin deze resultaten 
behandeld worden. 

De meetopstellingen en de verrichte metingen worden aan het begin van de paragraaf 
nader toegelicht. Voor elke meetopstelling wordt eerst ingegaan op de meetresultaten 
(m.b.t. temperaturen en luchtsnelheden) voor het verwarmen en daarna voor het koelen. 
In de laatste paragraaf worden de onderzoeksvragen beantwoord. 

7.1 Resultaten zonder dummy 

Deze paragraaf bestaan uit 2 subparagraven waarin eerst wordt ingegaan op de 
meetresultaten van een wintersituatie (verwarmen van het stralingspaneel) en een 
zomersituatie (koelen van het stralingspaneel). 

7.1.1 Meetopstelling 

De invloed van het stralingspaneel op de werkplek wordt in beeld gebracht d.m.v. 
temperatuur en luchtsnelheid metingen op de werkplek. De temperatuur en 
luchtsnelheid worden in eerste instantie gemeten zonder warmtebron (een dummy) als 
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representatie voor de mens. Om hiermee de invloed van het stralingspaneel op de 
omgeving te onderzoeken ten opzichte van de referentie situatie. 

Hiervoor is een proefopstelling opgezet zoals weergegeven in Figuur 7.2. De comfort 
variabelen worden gemeten bij de thermisch gevoelige lichaamsdelen zoals beschreven 
in hoofdstuk 1 (hoofd, handen en voeten). Daarnaast ook ter hoogte van de bekken (0,6 
meter hoogte). de hoogte waarop normaal een PMV meting wordt gedaan. Gebruik 
wordt gemaakt van gekalibreerde luchtsnelheidsmeters, relatieve vochtigheids meters, 
temperatuursensoren (NTC, PTC) en zwarte bollen voor de stralingstemperatuur. De 
gemeten variabelen met de exacte locatie zijn weergegeven in Figuur 7.2. Een overzicht 
van de gebruikte sensoren en de bijbehorende meetnauwkeurigheid is weergegeven in 
appendix 8. 

Tijdens de metingen wordt de temperatuur van het basisklimaat zo constant mogelijk 
gehouden door het ventilatiesysteem (op 24 °C zoals toegelicht in paragraaf 6.1.4). Dit 
ventilatiesysteem wordt uitgezet tijdens de bepaling van de invloed van het 
stralingpaneel op de luchtsnelheden, om zo de invloed van het ventilatiesysteem te 
elimineren. 

0 0 

Oppervlaktetemperatuur (blauw) mperatuur 

1. Voeten 1. Voeten 
2. Onderkant bureau 2. Onderbuik 
3. Bovenzijde bureau bij handen 3. Handen 
4. Plafond 4. Hoofd 
5. Wand links 5. Basistemperatuur 
6. Wand rechts 6. Inblaastemperatuur 
7. Wand voor 
8. Wand achter Stralingstemperatuur (groen) 
9. Paneel 1 boven wand 1. Voeten 
10. Paneel1 onder wand 2. Onderbuik 
11 . Vloertemperatuur (basis) 3. Handen 

4. Hoofd 
Luchtsnelheid (grijs) 

1. Voeten Oppervlaktetemperatuur (zwart) 
2. Handen 1. Aanvoer water 
3. Hoofd 2. Retour water 

Figuur 7.2: Plaatsing meetsensoren (zwarte punten van onder naar boven zijn de voeten, onderbuik, handen en 
hoofd.) 
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7.1.2 Verwarmen 

De resultaten met betrekking tot een wintersituatie bestaan uit een thermisch deel en 
een deel dat verder ingaat op de luchtsnelheden. In het thermisch deel wordt er 
ingegaan op de luchttemperaturen, stralingstemperaturen en oppervlaktetemperaturen. 

Tijdens het verwarmen wordt de basistemperatuur in de ruimte op ca. 24 oe gehouden. 
De wateraanvoertemperatuur van de panelen is ca. 50 °e, daarmee komt de 
gemiddelde oppervlaktetemperatuur van het stralingspaneel op ca. 45 oe. Dit resulteert 
in een maximale verticale temperatuurgradiënt ca. 20,4 K met de omgeving, dit valt 
binnen de comfortgrenzen. Het afgegeven verwarmingsvermogen van het paneel onder 
deze condities is ca. 340 Watt. 

Lucht-, stralings- en operatieve temperatuur 
In Figuur 7.3 is de toename van de luchttemperatuur en stralingstemperatuur bij de 
verschillende lichaamsdelen weergegeven. Opvallend is dat de toename van de 
stralingstemperatuur hoger is dan de toename van de luchttemperatuur. In Figuur 7.4 is 
de operatieve temperatuur in de referentie situatie weergegeven en daarnaast de 
toename van de operatieve temperatuur. 

De temperatuur bij de handen en de voeten is in de referentiesituatie hoger dan bij de 
bekken en de voeten, dit is te verklaren door de warmtestraling van de verlichting en het 
pc-scherm. De toename van de temperatuur bij de handen en de voeten is het grootste 
(zie ook de toename bij de oppervlakte temperaturen). Dit komt goed overeen met de 
comforttheorie m.b.t. de gevoelige lichaamsdelen in een wintersituatie. 

Figuur 7.3:Toename tuchttemperatuur (rood) en 
stratingstemperatuur (groen) (Topp,panee/20 K 
toegenomen) (Meetdata 14-04-09}. 

Oppervlakte temperatuur 

24,58 

24,5 

24,08 

uite 

Eenheid: oe 
Meetfout: 0,1 oe 

Figuur 7.4: Operatieve tempratuur in de 
referentiesituatie (meetfout 0, 1 °C) en de toename 
tijdens verwarmen paneel (meetdata 14-04-09}. 

De toename van de stralingstemperatuur op de werkplek wordt voor een groot deel 
verzorgd door de oppervlakte temperatuur van het stralingspaneel. Het stralingspaneel 
straalt echter ook de rest van de werkplek aan waardoor de oppervlaktetemperatuur van 
het bureau, de stoel en de vloer ook toeneemt. Deze toegenomen temperatuur 
beïnvloedt ook weer de stralingstemperatuur bij de lichaamsdelen. 

In Figuur 7.5 zijn infrarood opnamen weergegeven die genomen zijn tijdens het 
verwarmen van het paneel. Hierin is de toename van de oppervlaktetemperatuur in de 
tijd rondom de werkplek zichtbaar. 
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Figuur 7.5: Temperatuurverloop op de werkplek tijdens het verwarmen (de temperatuurschaal is op alle foto's 

hetzelfde). 

De gemeten oppervlakte temperaturen zijn weergegeven in Figuur 7.6. Duidelijk is dat 
de temperatuurtoename aan de onderzijde van het bureau het grootste is. Daarnaast 
nemen de oppervlakte temperaturen bij de handen en voeten sterk toe zoals gewenst. 
Deze toename van temperaturen kunnen niet in de Fanger comfortvergelijkingen 
meegenomen worden. Daarom is het met dit model niet mogelijk om de kwantitatieve 
invloed van deze variabelen op het thermisch comfort te bepalen. Een geavanceerder 
model is hiervoor nodig. 

uite 

Eenheid: oe 
Meetfout: 0,1 oe 

24,3 

23,8 

9 

Eenheid: m/s 

Meetfout: 0,02 m/s 

+ 20 K 

h 

+0,15 ......._, r 

+0,0 
1"r1' 

Figuur 7.6: Oppervlakte temperaturen (Topp,paneel20 Figuur 7. 7: Toename van de gemiddelde luchtsnelheden 
K toegenomen) (mee/data 14-04-2009). [mi s] als gevolg van een warm stralingspaneel waarbij 

het ventilatiesysteem uit staat. (mee/data 15-04-09). 

Luchtsnelheden tijdens verwarmen 
De luchtsnelheden op de werkplek zijn bepaald zonder ventilatie om zo enkel de invloed 
van het stralingspaneel op de luchtsnelheid te kunnen bepalen. Figuur 7.8 geeft een 
overzicht van de luchtsnelheden bij de verschillende lichaamsdelen als gevolg van een 
warm stralingspa nee!. In de grafiek is ook de oppervlaktetemperatuur van het 
stralingspaneel en de temperatuur van het basisklimaat weergegeven. De relatie tussen 
het temperatuurverschil (basisklimaat en stralingspaneel) en de resulterende 
luchtsnelheden is hieruit op te maken. De luchtsnelheid aan het begin van de figuur is 
geen 0,00 m/s omdat het meetbereik van de luchtsnelheidsensor begint bij 0,05 m/s. 
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l.ilchtsnelheden als gevolg van oppervlaktetemperatuur stralingspaneet tijdens verwarmen 

0,40 45.0 

0,35 40,0 

0,30 
35.0 

ï 0,25 
30.0 ~ 

"0 
- 25,0 " '" " ~ 0.20 § 

c 20,0 "' !1 Q_ 

~ E .3 0.15 "' 15,0 t--

0 ,10 
10,0 

0.05 5,0 

0,00 0,0 
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Figuur 7.8: Luchtsnelheden als gevolg van een warm stralingspaneet waarbij het ventilatiesysteem uit staat. Linker 
as is de luchtsnelheid, rechteras is de basis luchttemperatuur en de oppervlakte temperatuur van het 
stralingspaneel (mee/data 15-04-09, meetfout 0,02 mis). 

Op basis van deze metingen kan worden geconcludeerd dat de gemiddelde 
luchtsnelheid bij de handen het hoogste is, ca. 0,15± 0,02 m/s (zie Figuur 7.7 voor een 
overzicht van deze resultaten). Daarna neemt de gemiddelde luchtsnelheid bij de nek 
toe tot ca. 0,07± 0,02 m/s. Bij beide lichaamsdelen zijn echter uitschieters waarbij de 
luchtsnelheid kort boven de 0,20 ± 0,02 m/s uitkomt, dit ligt boven de comfortgrens voor 
luchtsnelheden. De luchtsnelheid bij de enkels blijft ongeveer gelijk. 

7.1.3 Koelen 

De resultaten met betrekking tot een zomersituatie bestaan uit een thermisch deel en 
een deel dat ingaat op de luchtsnelheden. In het thermisch deel wordt er ingegaan op 
de lucht-, stralings- en oppervlaktetemperaturen waarbij de basistemperatuur door het 
ventilatiesysteem constant gehouden wordt. 

Tijdens het koelen wordt de basistemperatuur in de ruimte op ca. 24 oe gehouden. De 
wateraanvoertemperatuur van de panelen is ca. 12 oe. daarmee komt de gemiddelde 
oppervlaktetemperatuur van het stralingspaneel op ca. 15 °e. Dit resulteert in een 
maximale verticale temperatuurgradiënt van ca. 10 K en dit valt binnen de 
comfortgrenzen. In een werkelijke situatie dient rekening gehouden te worden met de 
dauwpunts-temperatuur. Het afgegeven koelvermogen van het paneel onder deze 
condities is ca. 150 Watt. 

Lucht-, strafings- en operatieve temperatuur 
In Figuur 7.9 is de afname van de lucht- en stralingstemperatuur weergegeven. In 
tegenstelling tot de verwarmingssituatie komen beide hier wel bijna overeen. In Figuur 
7.10 zijn de operatieve temperaturen weergegeven voor het koelen en tijdens het 
koelen . De afname van de temperatuur is het grootste bij de voeten, daarna komen 
achtereenvolgens de bekken, handen en het hoofd. Dit komt niet overeen met de 
theorie voor gevoelige lichaamsdelen in de zomer, hierbij moet het hoofd het eerste 
gekoeld worden. 
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Figuur 7.9: Afname van de luchttemperatuur (rood) en 
de stralingstemperatuur (groen), waarbij Topp,paneel10 
Klager is dan de ruimtetemperatuur (meetdata 15-04-
09). 
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Figuur 7.10: Operatieve tempratuur paneel uit en tijdens 
verwarmen paneel (mee/data 15-04-09, meetfout 0, 1 
oe). 

De afname van de stralingstemperatuur wordt voor een groot deel verzorgd door de 
oppervlakte temperatuur van het stralingspaneel. Het stralingspaneel straalt echter ook 
de rest van de werkplek aan, waardoor de oppervlaktetemperatuur van het bureau, de 
stoel en de vloer ook afnemen. Deze afgenomen temperatuur beïnvloedt ook weer de 
stralingstemperatuur bij de lichaamsdelen. In Figuur 7.5 worden infrarood opnamen 
weergegeven die genomen zijn tijdens het koelen van het paneel. Hierin is de afname 
van de temperatuur rondom de werkplek duidelijk zichtbaar. 

Figuur 7. 11: Temperatuurverloop op de werkplek tijdens het koelen (de temperatuurschaal is op alle foto's 

hetzelfde) 

De gemeten oppervlakte temperaturen zijn weergegeven in Figuur 7.12. De afname van 
de oppervlakte temperatuur is het grootste bij de voeten. Dit is te wijten aan de 
convectieve luchtstroom welke langs het paneel 'naar beneden valt'. Deze afname komt 
niet overeen met de theorie over de gevoelige lichaamsdelen (het hoofd) in de zomer. 
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Figuur 7.12: Oppervlakte temperatuur (Topp,paneel 10 
K afgenomen) (meetdata 15-04-09). 
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Figuur 7. 13: Toename gemiddelde luchtsnelheid {mi s] 
als gevolg van een koud stralingspaneel, waarbij het 
ventilatiesysteem uit staat ( meetdata 15-04-09 ) . 

De luchtsnelheid als gevolg van de panelen is bepaald zonder ventilatie om zo enkel de 
invloed van het stralingspaneel te kunnen bepalen. Figuur 7.14 geeft een overzicht van 
de luchtsnelheden tijdens het koelen, waarbij de oppervlaktetemperatuur van het paneel 
ca. 1 0 K lager is. De luchtsnelheid aan het begin van de figuur is geen 0,00 m/s omdat 
het meetbereik van de luchtsnelheidsensor begint bij 0,05 m/s. 
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Figuur 7. 14: Luchtsnelheden als gevolg van een koud stralingspaneef waarbij het ventilatiesysteem uit staat. Linker 
as is de luchtsnelheid, rechteras is de basis luchttemperatuur en de oppervlakte temperatuur van het 
stralingspaneef (meetdata 15-04-09, meetfout 0,02 mis). 

Een overzicht van de toename van de gemiddelde luchtsnelheden is in Figuur 7.13 
weergegeven. De gemiddelde luchtsnelheid bij de handen neemt toe tot ca. 0,08 ± 0,02 
m/s, de maximale luchtsnelheid is ca. 0,10 ± 0,02 m/s. De gemiddelde luchtsnelheid bij 
de voeten neemt toe tot ca. 0,04 ± 0,02 m/s. De luchtsnelheid bij de het hoofd blijft 
ongeveer gelijk. Een mogelijk voordeel van de hoge luchtsnelheid bij de handen is dat 
deze extra gekoeld worden door de toename van de luchtsnelheid. 
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7.2 Resultaten met dummy 

de eerste zonder 'verstoring' 
in kaart gebracht. Het van 28 meetopstelling is verkrijgen van inzicht in de 
werkelijke situatie 'verstoring' door de warmtebron van dummy). eerder 
beschreven wordt er hiervoor een dummy ter representatie van de werkelijkheid voor 
het stralingspaneel het koelen wordt in de 
warmteoverdracht van het paneel groter, omdat er een groter temperatuurverschil is 
tussen het en de dummy. wordt verwacht dat er een oo\1\/al'lrt 
luchtstoom rondom de dummy plaatsvindt welke de koude lucht die vanaf het paneel 
valt mee naar boven waardoor er extra koeling rondom de persoon. 

7.2.1 Meetopstelling (benadering werkelijkheid) 

Met behulp van de eerste meetopstelling is alleen de invloed van het paneel op de 
werkplek te In werkelijkheid er echter een deze werkplek. Om 
deze werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen wordt in de meetopstelling gebruik 

van een dummy als representatie voor de mens. dummy produceert 
warmte waardoor een convectieve warmtestroom op die plek ontstaat die het 
temperatuurprofiel beïnvloedt. Daarnaast heeft de persoon een hogere 
oppervlaktetemperatuur (huidtemperatuur), waardoor de warmte-uitwisseling tussen het 
paneel en de persoon beïnvloed wordt. 

De totale voelbare warmteafgifte van een volwassen persoon met een metabolisme van 
1 ,2 is in de winter ca. 90 Watt en in zomer ca. 80 Watt [NEN 5067]. het 
verrichten van de metingen wordt hiermee rekening gehouden door de warmteproductie 
van de dummy aan te passen. De warmte wordt in de 
gloeilampen. De vermogens zijn: voet 25 W, onderbuik= 40 Wen hoofd 15 W (zie 

7.15). warmteverdeling en oppervlaktetemperatuur van een persoon en de 
dummy komen in grote lijnen overeen, bij dummy wordt er relatief iets meer warmte 

bij de romp. 

meetsensoren zoals gebruikt in de 1 e (zie Figuur 7.2) zijn binnen 
deze meetopstelling ook behouden. Figuur 7.15 geeft een overzicht van de 
toegevoegde sensoren in deze meetopstelling. Er zijn 2 temperatuursensoren 
geïntegreerd in de dummy (hoofd en voeten) om een indicatie van de 'huidtemperatuur' 
te krijgen. Daarnaast zijn er 2 sensoren onder de dummy!-!'-"~-''"'""'" 
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Luchttemperatuur (blauw) Luchttemperatuur (geïntegreerd in dummy) 

1. Direct onder dummy 1. Hoofd 
2. Onder dummy bij de vloer 2. Voeten 

Figuur 7. 15: Plaatsing van de warmtebronnen (vermogen gloeilampen in zwart) & sensoren binnen de dummy, de 
sensoren zoals weergegeven in Figuur 7.2 zijn ook geplaatst. 

Tijdens de metingen wordt de temperatuur van het basisklimaat zo constant mogelijk 
gehouden door het ventilatiesysteem (op 24 oe zoals toegelicht in paragraaf 6.1 .4). Dit 
ventilatiesysteem wordt uitgezet tijdens de bepaling van de invloed van het 
stralingpaneel op de luchtstromingen, om zo de invloed van het ventilatiesysteem te 
elimineren. 

7.2.2 Koelen 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het verloop van de lucht- en stralingstemperaturen 
rondom de dummy tijdens het koelen. Daarnaast worden de luchtstromen rondom de 
persoon geanalyseerd door gebruik te maken van een rookproef. Tijdens het koelen is 
de water aanvoer temperatuur gekoeld tot ca. 14 °e. De gemiddelde oppervlakte 
temperaturen van het paneel is ca. 16 oe (ongeveer 9 K lager dan de 
ruimtetemperatuur) . 

Temperaturen 
De temperatuurafname van de geïntegreerde temperatuursensoren en sensoren onder 
de dummy zijn weergegeven in Figuur 7.16. Opvallende is dat de temperatuur van de 
sensor bij het hoofd met 0,5 K is afgenomen. Deze temperatuurafname is groter dan bij 
de metingen zonder dummy. Een mogelijke verklaring is dat de opstijgende luchtstroom 
de koude lucht die van het paneel 'valt' paneel meeneemt (zie Figuur 7.19) . Daarnaast 
is de afname van de temperatuur (-3,3 K) bij de voeten ook hoger. Omdat er geen 
comfortmodel beschikbaar is voor interpretatie van deze resultaten is het niet mogelijk 
om een kwantitatieve uitspraak te doen over de invloed van deze temperatuurafname op 
het (lokale) comfort. 

De resultaten m.b.t. de afname van de operatieve temperaturen bij de gevoelige 
lichaamsdelen zijn weergegeven in Figuur 7.17. De absolute temperaturen zijn niet 
genoemd omdat deze beïnvloed worden door de temperatuur van de dummy en daarom 
minder interessant zijn. Opvallend bij deze meetresultaten is dat de temperatuurafname 
bij de handen en de voeten hoger is dan bij de meetresultaten zonder dummy. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat de luchtsnelheid bijdraagt aan de afkoeling. 

-9 K 
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Figuur 7.16: Temperaturen tijdens het koelen (toename 
'huidtemperaturen' =blauw. luchttemperatuur onder 
persoon= groen) (mee/data 14·05·09). 
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Figuur 7. 17: Operatieve temperaturen tijdens het koelen 
(let op, meting van temperatuur is beïnvloed door 
warmte van dummy) (mee/data 14·05·09). 

De luchtstroming rondom de dummy/persoon zijn in kaart gebracht met behulp van een 
eenvoudige rookproef en een videocamera. Tijdens de rookproeven is het 
ventilatiesysteem van het basisklimaat uit gezet om de luchtstroom rondom de persoon 
niet te beïnvloeden. In Figuur 7.18 wordt de luchtstroming vanaf het stralingspaneel 
weergegeven. Zichtbaar wordt dat de lucht langs het paneel naar beneden valt, over het 
bureau richting de dummy beweegt en voor de persoon weer opstijgt. 

Figuur 7.18: Luchtstroming b1j de dummy tijdens het koelen. 

Op basis van deze rookproeven zijn de verschillende luchtstromen geanalyseerd en is 
er een profiel opgesteld van de luchtstromingen tijdens het verwarmen en koelen. In 
Figuur 7.19 & Figuur 7.20 wordt een indicatie van deze luchtstromingen gegeven. 
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Figuur 7.19: Profiel van de luchtstroming rondom de 
werkplek tijdens het koelen (in kaart gebracht door 
rookproeven). 
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Figuur 7.20: Profiel van de luchtstroming rondom de 
werkplek tijdens het verwarmen. 

Opgemerkt dient te worden dat de lucht, die tijdens het koelen, aan de onderzijde van 
het stralingspaneel naar beneden valt niet met de opwaartse convectieve stroom van de 
persoon wordt meegenomen (een kleine hoeveelheid lucht stijgt bij de voeten mee op). 
De rest van de lucht stroomt verder langs de vloer voorbij de persoon. Verwacht wordt 
dat dit veroorzaakt wordt door een hoge luchtsnelheid en het coanda effect van de vloer. 
Deze snelheid is te verminderen door de lucht stroming langs het paneel te onderbreken 
(door bv. een strip of een geperforeerd deel). Verwacht wordt dat hierdoor de koeling op 
de werkplek toeneemt. 

7.3 Subconclusie 

In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen bediscussieerd en beantwoord die aan 
het begin van dit hoofdstuk opgesteld zijn. 

1. Wat zijn de thermische eigenschappen van het microklimaat concept in een 
winter- en zomersituatie? 

De eigenschappen worden apart behandeld voor verwarmen en koelen. 

• Verwarmings situatie (winter) 
Volgens de comfort theorie m.b.t. straling mag de verticale temperatuurgradiënt van 
een warme muur maximaal 23 K bedragen. Tijdens de metingen is de oppervlakte 
temperatuur van het paneel verwarmd tot ca. 20 K boven de ruimtetemperatuur. 

De stralingstemperatuur binnen het microklimaat neemt bij alle lichaamsdelen iets 
meer toe dan de luchttemperatuur. Op basis van de meetresultaten is de range 
bepaald waarbinnen de operatieve temperatuur regelbaar is. Voor de verschillende 
lichaamsdelen is de range waarbinnen de temperatuur regelbaar is weergegeven in 
Figuur 7.21. De toename is het groots bij de voeten , dan bij de handen en bekken 
en het kleinste bij het hoofd. 

• Koelsituatie (zomer) 
Volgens de comfort theorie m.b.t. straling mag de verticale temperatuurgradiënt van 
een koude muurmaximaal10K bedragen. Om de maximale invloed te bepalen is 
de oppervlakte temperatuur van het paneel gekoeld tot ca. 10 Konder de 
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ruimtetemperatuur. (In een werkelijke situatie dient er ook rekening gehouden te 
worden met dauwpunts temperatuur.) 

Uit de meetresultaten blijkt dat de luchttemperatuur en de stralingstemperatuur 
ongeveer evenveel afnemen. Voor de verschillende lichaamsdelen is deze range 
waarbinnen de temperatuur regelbaar is weergegeven in Figuur 7.21. volgorde 
van afname (van groot naar klein): voeten, bekken, handen en het hoofd. 

Bij de meetresultaten met de dummy valt op dat de afname van de temperatuur bij 
de handen en voeten hoger is. Mogelijk is dit te verklaren door het afkoelende effect 
van de luchtsnelheid en de opstijgende koude lucht met de convectieve luchtstroom 
van de dummy 

2. er problemen m.b.t. de luchtsnelheden te verwachten bij toepassing van dit 
systeem? 

De luchtsnelheden worden apart behandeld voor verwarmen en koelen. 

• Verwarmingssituatie {winter) 
Bij de handen is een gemiddelde luchtsnelheid van 0, 15±0,02 m/s te zien (met 
enkele uitschieters tot 0,20 m/s), dit ligt op de grens van het comfortgebied. 
Daarnaast is de gemiddelde luchtsnelheid bij het hoofd 0,07±0,02 m/s wanneer het 
stralingspaneel ca. 20 °C warmer is dan de ruimtetemperatuur. 

metingen verricht zonder basis ventilatiesysteem, dus mogelijk worden 
luchtsnelheden hoger wanneer een ventilatiesysteem wordt De keuze 
van het type basis ventilatiesysteem wordt hierdoor belangrijker. 

• Koelsituatie {zomer) 
In de worden er directe problemen verwacht. luchtsnelheid 
bij de handen bedraagt 0,08±0,02 m/s. rest van de luchtsnelheden blijven 
ongeveer gelijk. 

3. Voldoet het ontwerp aan het, op basis van de comforttheorie opgestelde, PvE uit 
(hoofdstuk 3)? 

• Verwarmingssituatie {winter) 
meest lichaamsdelen in een koude omgeving de handen en de 

bovenrug). Uit de meetresultaten blijkt dat de handen en de voeten 
"'tt.>Mh.::.t verwarmd met dit 

toename van de temperatuur bij deze lichaamsdelen is namelijk het 
neemt de oppervlaktetemperatuur van de vloer en het 

toe. het dit komt 

'"'"'""''""is en 
in de zomer 

~v<uAI~m niet zeer effectief is in een zomer 
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In het 'oorspronkelijke' microklimaat ontwerp zit een persoonlijk ventilatiesysteem 
waarbij lucht boven het pc-scherm wordt t.b.v. een 

optimale luchtkwaliteit (zie Figuur De mogelijkheid om deze lucht ook te 
gebruiken voor het koelen van het bovenlichaam en het hoofd dient nader 
onderzocht te worden. 

Daarnaast wordt verwacht dat het systeem tijdens het koelen verbeterd kan worden 
door het plaatsen van een strip op het paneel (aan de onderzijde van het bureau). 
Hiermee wordt de 'vallende' luchtstroming onderbroken en blijft deze meer onder het 
bureau hangen. 
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Figuur 7.21 : Overzicht van de resultaten van de verrichte metingen. 
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8 ENERGIEBESPARING 

In hoofdstuk 4 is eerder ingegaan op de mogelijke voordelen van individuele 
klimaatconcepten I lokale klimatisering. In hoofdstuk 8 wordt specifiek ingegaan op de 
energiebesparing mogelijkheden van het microklimaat systeem, zoals ontwikkeld in dit 
onderzoek. 

In dit hoofdstuk wordt in de eerste paragraaf het ontwikkelde systeem en een mogelijke 
inpassing op vertrekniveau weergegeven. Daarna wordt het principe van de 
energiebesparing nader toegelicht. In de laatste paragraaf worden de resultaten van de 
(indicatieve) energiebesparing berekeningen van het individuele systeem vergeleken 
met een conventioneel uniform systeem. 

8.1 Ontwikkelde microklimaat systeem 

In deze paragraaf wordt de inpassing van het ontwikkelde microklimaat systeem op 
vertrekniveau toegelicht. Ten behoeve van het verwarmen en koelen van de 
stralingspanelen is er geconditioneerd water benodigd op de werkplek. Daarnaast is er 
geconditioneerde ventilatielucht op de werkplek benodigd ten behoeve van het 
persoonlijke ventilatiesysteem. Toevoer van ventilatielucht en water vanuit de vloer is 
hiervoor de meest optimale oplossing. 

0 
Figuur 8. 1: Uitgangssituatie van het concept waarbij de installatie (ventilatie & geconditioneerd water) geïntegreerd 
is in een flexibel vloersysteem. 

Door combinatie van de stralingspanelen, het persoonlijke ventilatiesysteem en een 
licht, flexibel en demontabel vloersysteem is het comfortsysteem zoals weergegeven in 
Figuur 8.1 ontstaan. Het ventilatiesysteem (basis+ persoonlijk) en het gekoeld en 
verwarmd water zitten geïntegreerd in het vloersysteem. 

Het vloersysteem (Siimline-vloerconcept) bestaat uit een combinatie van plafond, 
installatieruimte en topvloer. Het plafond bestaat uit een dunne betonnen plafondplaat 
met ingestorte staalprofielen (mogelijk geïntegreerd met leidingen t.b.v. plafond 
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verwarming & koeling). Daarbovenop kunnen luchtkanalen en leidingen geplaatst 
worden welke optimaal bereikbaar zijn en waarmee de flexibiliteit verhoogd wordt. De 
topvloer is flexibel en akoestisch ontkoppeld van de hoofddraagconstructie. 

De basisventilatie wordt op gebouwniveau centraal behandeld, waarna het naar de 
vertrekken gebracht wordt. Het basisklimaat op vertrekniveau wordt gecreëerd door een 
basisventilatie systeem, gebaseerd op een opwaartse verticale doorstroming, welke de 
luchtkwaliteit en de temperatuur van het basisklimaat binnen de gewenste range regelt. 

De gebruiker heeft op zijn werkplek de mogelijkheid om het ventilatiedebiet en de 
temperatuur aan te passen aan zijn persoonlijke wensen. De hoeveelheid energie die in 
het microklimaat gestopt wordt, wordt in mindering gebracht op de energie die in het 
basisklimaat gestopt wordt (zie paragraaf 8.2 voor toelichting). 

8.2 Principe besparingsmogelijkheden 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de energiestromen binnen het microklimaat 
systeem. Daarnaast wordt de invloed van het microklimaat gekwantificeerd en wordt 
ingegaan op verschillende regelopties en het bijbehorende basisklimaat 

8.2.1 Energiestromen 

Het energiegebruik van het microklimaat systeem op vertrekniveau bestaat uit het 
energiegebruik voor het (basis) ventilatiesysteem en daarnaast het energiegebruik van 
het stralingspaneel. In Formule 8.1 en Figuur 8.2 zijn de energiestromen bij dit principe 
op vertrek niveau voor een wintersituatie (transmissie en infiltratie zijn negatief) 
weergegeven. 

Obasis = Oinlern + Ozon + Ütransmissie&infillratie - Ümicroklimaat [W] (8.1) 

De energie die door het stralingspaneel (Omicroklimaa1) in de ruimte wordt gebracht wordt in 
mindering gebracht op de energie die benodigd is (Obasis) om de basistemperatuur 
binnen de geschikte range te houden. Op de bandbreedte van deze range wordt in 
paragraaf 8.2.3 ingegaan. 

Tbasis 

Figuur 8.2: Principe van de energiestromen van het basisklimaat en microklimaat in een wintersituatie. 

8.2.2 Invloed van microklimaat 

Om een optimaal comfort tegen een minimaal energiegebruik aan te bieden, wordt de 
bandbreedte van het basisklimaat vergroot ten opzicht van een conventioneel systeem. 
Een minimaal basisklimaat wordt aangeboden (zie ook paragraaf 4.3 voor toelichting). 
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Dit betekent dat de temperatuur van het basisklimaat in de zomersituatie hoger en in 
wintersituatie ligt dan normaal. Door middel van het microklimaat systeem kan de 
temperatuur op de werkplek door de gebruiker ingesteld worden. De temperatuurrange 
waarbinnen dit mogelijk is, is afhankelijk van de temperatuur van het basisklimaat 
(hierop wordt in paragraag 8.2.3 en de van het microklimaat 

De eigenschappen van de stralingspanalen tijdens verwarmen en koelen zijn 
weergegeven in de 7.21. Omdat er geschikt comfortmodel is dat de 
meetresultaten van het microklimaat systeem op het comfort kwantitatief kan maken, 
worden er aannamen m.b.t. kwantitatieve invloed. Dit is benodigd om een 
indicatieve energiebesparing te berekenen. De maximale invloedsrange van het 
microklimaat op het basisklimaat wordt als volgt vastgelegd: 

• Max. Ll Taperatiet t.g.v. warm stralingspaneel 
• Max. koud 

Regelopties & 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de combinatie van het basisklimaat en het 
microklimaat systeem te regelen, deze mogelijkheden verschillen in het te behalen 
comfortniveau en het energiegebruik. In deze worden, naast een 
conventioneel uniform klimaatsysteem, 3 manieren om het microklimaat systeem te 
'"'"'o'o'n toegelicht. 

Om de werking van de verschillende principes uit te leggen wordt in de navolgende 
voorbeelden van een wintersituatie waarbij de warmtestromen fictief en 
enkel als voorbeeld gegeven worden. (De figuren geven een voorbeeld voor een 
wintersituatie, het principe voor een zomersituatie is echter De 
principes worden toegelicht, waarbij het energiegebruik en het comfort van de 3 
principes wordt vergelijken met de uniforme referentie variant. 

• Uniform 
• Principe 1 
• Principe 2 
• Principe 3 

:Conventionele uniforme klimatisering; 
:Optimaal comfort, meer energie; 

comfort; minder 
: Hetzelfde comfort, minimaal energiegebruik. 

(Persoonlijke) ventilatie 
Uitgangspunt is dat het persoonlijke ventilatiesysteem alleen een betere luchtkwaliteit 
creëert en verder geen invloed heeft op de bandbreedte van het 
eerder is is er met toepassing van een persoonlijk 
minder ventilatielucht een beter binnenklimaat te bereiken en is 
normale uniforme systemen is de ventilatielucht hierdoor neemt het 
verwarmingsvermogen en het van de ventilatoren toe. Het aandeel 
van de vrije koeling d.m.v. de buitenlucht is groter. De instellingen van de 
stooklijn hebben hier echter ook weer invloed op. 

9 
In combinatie met het persoonlijke ventilatiesysteem is de invloed van hel microklimaat systeem in de zomer 

groter. Uit onderzoeken op de DTU!ICIEE (International Cent re lor Indoor Environment and Energy) blijkt dat de 
ruimtetemperatuur bij van een alleen een PV-systeem op kan lopen tot 28 oe (bij een 
inblaastemperatuur van zonder grotere ontevredenheid. In combinatie met het stralingspaneet wordt deze 
invloed dus nog groter. Omdat deze gecombineerde invloed nu niet kan worden. wordt de 
energiebesparing enkel d.m.v. van het Voor het kwantificeren van de 
gecombineerde invloed is 
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De ventilatiehoeveelheid wordt in alle principes echter gelijk gehouden omdat er anders 
meerdere variabelen veranderen tussen de principes en zo de invloed van enkel de 
aanpassing van de bandbreedte van het basisklimaat niet meer duidelijk is. De 
ventilatiehoeveelheid voor alle principes is wel bepaald op basis van een persoonlijk 
ventilatiesysteem (omdat het persoonlijke ventilatiesysteem enkel wordt gebruikt voor 
een optimale luchtkwaliteit en de bandbreedte van het basisklimaat niet beïnvloedt). Zie 
appendix 9 voor de uitgangspunten m.b.t. het ventilatiesysteem. 

Uniform 
Dit is de referentievariant waarbij het 
binnenklimaat uniform geklimatiseerd 
wordt. De temperatuur in de gehele ruimte 
wordt op een temperatuur gehouden 
waarbij zo min mogelijk mensen 
ontevreden zijn (PMV = 0). In deze situatie 
is hiervoor 21 oe voor de wintersituatie 
gekozen. 
Het setpoint van het basisklimaat voor de 
zomersituatie wordt vastgelegd op 24 °e. 
De temperatuurrange van het basisklimaat 
wordt hiermee als volgt: 

Range10 
Tbasis: 21 - 24 oe 

Principe 1 
Bij dit principe neemt het comfortniveau 
toe omdat het basisklimaat op PMV = 0 
wordt gehouden. De gebruiker heeft de 
mogelijkheid om de temperatuur op de 
werkplek tot ca. 2 K boven deze 
temperatuur te beïnvloeden. 
Het energiegebruik neemt iets toe, omdat 
er ook energie wordt gebruikt wanneer de 
temperatuur van het basisklimaat tussen 
hieronder weergegeven regelrange zit. 
(Hiertussen kunnen de gebruikers het 
paneel namelijk ook aanzetten). 

Range10 
Tbasis: 21 - 24 oe 

"T T 

700W ~0~ 

700W 

ó ·-t 
Figuur 8.3: Uniform: normale klimatisering(fictieve 

wintersituatie). Luchtdebiet is gelijk aan het debiet van 

het PV uit de volgende principes. 

Figuur 8.4: Principe 1: Jets meer energie, optimaal 

comfort (fictieve wintersituatie). Extra energie wordt 

gebruikt basistemperatuur tussen de regelrang valt. 

'
0 In de simulatie liggen de setpoints door het gehele jaar vast , hierdoor ontstaan er in het tussenseizoen 

ongewenste situaties waarbij het te warm of te koud is. Beter zou het zijn als deze setpoints meevariëren met de 

buitentemperatuur (en dus indirect met de kledingweerstand). 
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Principe 2 
Bij dit principe geld dat de temperatuur 
van het basisklimaat naar beneden 
gebracht wordt (ca. 1 Konder de 
gemiddelde temperatuur). Waardoor het 
energiegebruik door transmissie, infiltratie 
lager wordt. 
De temperatuur binnen het microklimaat 
kan tot boven de gemiddelde temperatuur 
gebracht worden, hiermee neemt het 
comfort toe. 

Range10 
Tbasis: 20 -24,512 °C 

Principe 3 

Bij dit principe geld dat de temperatuur 
van het basisklimaat nog verder naar 
beneden gebracht wordt (ca. 2 K, de 
maximale temperatuur beïnvloeding van 
stralingspaneel). Het energiegebruik 
neemt dus nog verder af. 
De temperatuur binnen het microklimaat 
kan maximaal tot de gemiddelde 
temperatuur (PMV = 0) beïnvloed worden. 
Hiermee is het comfort op de werkplek 
gelijk aan het uniforme systeem. 

8.3 Energiebesparing 

Figuur 8.5: Principe 2: Minder energie, beter comfort 

(fictieve wintersituatie). 

500W 

150W 

Figuur 8.6: Principe 3: Minimaal energiegebruik, 

hetzelfde comfort (fictieve wintersituatie). 

Het doel van deze paragraaf is om de energiebesparing van een conventioneel uniform 
klimaatsysteem te vergelijken met de principes uit paragraaf 8.2.3. De setpoints zoals 
genoemd bij de regel principes worden gebruikt voor het bepalen van de 
energiebesparingen van de verschillende principes tijdens de simulaties. 

8.3.1 Voorbeeldgebouw 

Het benodigde energiegebruik om het basisklimaat tussen de ranges te houden zoals 
genoemd in 8.2.2 is bepaald met VABI 114. VABI 114 is een simulatieprogramma 
waarmee o.a. het energiegebruik van een gebouw bepaald kan worden. 

11 
Het comfort bij principe 3 wordt als hetzelfde genoemd als het uniforme systeem. In werkelijkheid is het echter 

beter, omdat de personen die zich tussen de 19°C en 21 °C comfortabel voelen ook voorzien worden in hun 

behoefte. Uit onderzoek blijkt daarnaast dat de mogelijkheid tol het individueel instellen van de temperatuur ook een 

grote invloed heeft op de comfortbeleving, dit wordt ook door adaptieve comfortmodellen ondersteund. (Zie 

paragraaf 3.3 voor verdere toelichting.) 

12 
De temperatuurtoename van het basisklimaat in de zomer neemt in totaal maar 1 K toe en de afname is 2K (zie 

paragraaf 8.2.2 voor toelichting) 
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Voor het bereken van de energiebesparingen word er uitgegaan van het 
voorbeeldgebouw van VABI met enige aanpassingen. Dit gebouw bestaat uit 2 
kantoortuinen van 5,4 bij 18 m, met daartussen een gang (zie Figuur 8. 7 & Figuur 8.8). 

Figuur 8.7: Voorbeeld gebouw VABI 

Om een vergelijking te maken m.b.t. het energiegebruik zijn de eigenschappen van het 
referentie uniform systeem en van het microklimaat systeem gedefinieerd, deze 
uitgangspunten zijn weergegeven in appendix 9. Enkele belangrijke uitgangspunten zijn: 

• Totaal gebruiksoppervlak : 218m2 

• Werkplekken : 24 (9 m2
G0 /p) 

• Bezettingsgraad : 60 % 
• Totale interne warmtelast (gelijktijdig) : 23 W/m2 

• Gemiddelde ventilatiedebiet : 1.021 m% 
• Glas : 50% (ZTA=0,3; U =1 ,1 W/m2*K) 
• De lucht wordt centraal geconditioneerd (verwarmd, gekoeld en ontvochtigd) tot 

19 °C. Deze stooklijn is het gehele jaar hetzelfde om zo gelijktijdig verwarmen 
en koelen (centraal verwarmen en lokaal koelen en omgekeerd) zo veel mogelijk 
te voorkomen. Hierbij wordt de warmteterugwinning uit de ventilatielucht echter 
niet optimaal benut. 

• Er worden oneindige vermogens toegepast, zodat de opgegeven setpoint altijd 
gehaald worden. In werkelijkheid kunnen er met een dergelijk systeem ook 
kleinere vermogens geïnstalleerd worden. 

lol--1--------- - - - --1800 cm------------- -1 
• • • • • • 

540 cm 

• • 

200 cm 

• • • • • • 

Figuur 8.8: Platlegrond van het voorbeeldgebouw. 
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8.3.2 Energiebesparing 

Op basis van de eerder genoemde uitgangspunten zijn simulaties verricht. De resultaten 
van deze simulaties zijn weergegeven in Tabel 8.1, hierin is het absolute gebruik 
weergegeven, het verschil ten opzichte van de uniforme referentie situatie en de 
percentuele toe- of afname. 

Tabel8. 1: (Indicatieve) energiebesparings mogelijkheden bij toepassing van het ontwikkelde microklimaatsysteem 
en bijbehorende regelprincipes. 

Microklimaat systeem 
Behoefte verwarming Behoefte koeling 

Eenheid kWh kWh 
Referentie: uniform 5.153 5.873 

Principe 1 5.395 5.929 

t.o.v. ref Verschil 242 56 
0/o 5% 1% I 

Principe 2 4.823 5.463 

t.o.v. ref Verschil -330 -410 
0/o -6% -7%13 

Principe 3 4.421 5.077 

t.o.v. ref Verschil -732 -796 
% -14% -14% I 

Het energiegebruik neemt toe bij principe 1 (optimaal comfort, meer energie); 
verwarmingsbehoefte neemt toe met 5 % en de koeling met 1 %. Dit is te verklaren 
vanwege het energiegebruik van de panelen die aanstaan tussen de 21 - 24 °C. 
Duidelijk zichtbaar is dat er, zoals verwacht, bij principe 2 & 3 energie bespaard wordt 
t.o.v. een conventioneel uniform systeem. Deze besparing kan oplopen tot 14% op de 
behoefte voor zowel verwarming als koeling. 

De losse kwalitatieve effecten van het meenemen van het PV systeem in de 
energiebesparings mogelijkheden (ten opzichte van een conventioneel uniform 
systeem) zijn als volgt: 

• Energiebesparing op verwarming en koeling neemt toe omdat er minder 
ventilatielucht geconditioneerd hoeft te worden; 

• Omdat er minder ventilatielucht is, is er minder mogelijkheid tot vrije koeling 
waardoor het energiegebruik t.b.v. koeling toeneemt; 

• Omdat de temperatuur van het basisklimaat in de zomer verder op kan lopen 
(zie paragraaf 8.2.2 voor toelichting) wordt er energie bespaard op koeling. 

Verwacht wordt het meenemen van het PV-systeem in de besparingsberekeningen 
netto resulteert in meer energiebesparing op zowel verwarming als koeling. 
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9 DISCUSSIE & CONCLUSIES 

Het van dit onderzoek is het ontwerpen en vormgeven van een 
individueel beïnvloedbaar thermisch klimaatconcept (microklimaat) rapport is 
onderverdeeld in 3 onderdelen, namelijk het ontwerpen en vormgeven. 
Door middel van een literatuurstudie is onderzocht wat de behoefte van een 
kantoorgebruiker is met betrekking tot het thermisch comfort, de ventilatie en de 
individuele beinvloedingsmogelijkheden. Op basis van deze informatie zijn er, met 
behulp van methodisch ontwerpen, 6 concepten ontworpen die voldoen aan de 

concept is verder vormgegeven door de bouw van een prototype 
en het verrichten van metingen. 

De opgestelde onderzoeksvragen (zie paragraaf 1 .3) zijn reeds aan het einde van de 
desbetreffende hoofdstukken beantwoord. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 
resultaten uit de subconclusies van de verschillende hoofdstukken samengevoegd. 

9.1 Literatuuronderzoek 

Op basis van literatuuronderzoek worden de navolgende conclusies m.b.t. het thermisch 
comfort, van de gebouwgebruiker en de mogelijke voordelen van 
individuele systemen getrokken. 

9.1.1 Thermisch comfort 

Het (individuele) thermisch comfort is een complex van verschillende 
factoren. De thermoregulatie van de mens bepaald de interne warmtedistributie in het 
lichaam, dit heeft invloed op de kern- en huidtemperaturen en bepaald in combinatie 
met o.a. de kledingweerstand, omgevingsfactoren, de verwachtingen en de 
beinvloedingsmogelijkheden het thermisch comfort van de gebouwgebruikers. 

Met het Fanger comfortmodel is het niet mogelijk om het individuele thermisch comfort 
te voorspellen. Aan de hand van literatuuronderzoek wordt geconcludeerd dat dit 
comfortmodel verschillende de conclusies zijn: 

• Het model van is ontwikkeld in een laboratorium. Hierbij werd echter 
geen rekening gehouden met de holistische factoren die een rol spelen bij het 
thermisch comfort; 

• Tijdens de metingen zijn grote verschillen waargenomen bij de proefpersonen. 
tussen de gemiddelde oppervlaktetemperatuur en de zweetproductie bij 
eenzelfde metabolisme. In het model wordt uitgegaan van een gemiddelde. Het 
middelen van deze spreiding zorgt ervoor dat er een geschikt klimaat voor de 
gemiddelde persoon voorgeschreven wordt; 

• Persoonsgebonden factoren (metabolisme en kledingweerstand) hebben een 
grote invloed op de PMV waarde. Het is daarom belangrijk dat deze goed 
ingeschat worden, in de praktijk is dit vaak moeilijk; 

• Individuele verschillen (o.a. leeftijd, met betrekking tot de 
comfortbeleving worden niet meegenomen in de bepaling van het thermische 
comfort; 

• Er wordt rekening gehouden met de thermoregulatie van de mens. 

9.1.2 Behoefte gebouwgebruiker 

De behoefte van de gebouwgebruiker is onderzocht op het gebied van het thermisch 
comfort, de ventilatie en de individuele beïnvloeding. Op basis hiervan zijn de gewenste 
eigenschappen van een microklimaat concept bepaald. 
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Thermisch comfort 
Elk lichaamsdeel heeft een range aan huidtemperaturen waarbinnen comfortabel 
voelt. Door de omgevingcondities en de thermoregulatie veranderen de kerntemperatuur 
en de huidtemperaturen. Dit veroorzaakt verschillende comfortbelevingen in koude en 
warme omgevingen. 

Geconcludeerd kan worden dat de voeten, handen (en in mindere mate de rug) de 
meest gevoelige lichaamsdelen in een koude omgeving. Het verwarmen van de 
voeten in een omgeving is het meest effectief om thermisch comfort 
te In een uniforme warme omgeving is het hoofd meest en wordt 

warm en minder comfortabel dan rest van het lichaam. van 
het hoofd in een warme omgeving is het meest 

Persoonlijke ventilatie (PV) systemen 
ae(llea een goede oplossing. een PV 
ingebracht in de buurt van de gebruiker. 

Individuele beïnvloeding 

luchtkwaliteit en een 
ventilatiesysteem te 

lucht in de 
lucht in de 

aan deze eigenschappen en bieden op dit 
wordt schone geconditioneerde lucht 

De mogelijkheid tot individuele beïnvloeding (zowel temperatuur als ventilatie) heeft een 
grote positieve invloed de comfortbeleving en de productiviteit. 

9.1.3 Individuele klimatîsering 

9.2 

Door een individueel beïnvloedbaar werkplek klimaat aan te bieden kan voldaan worden 
aan de van de De mogelijke voordelen van microklimaat 
systeem 

• verbeterd binnenmilieu, comfort & 
• verbeterde productiviteit; 
• vermindering van het energiegebruik; 
• vermindering van de 'life Cycle Cast'. 

ontwerp 

Op basis van de behoefte van de gebruiker is een programma van eisen opgesteld waar 
een ontwerp van een microklimaat concept aan moet Met behulp van het 
methodisch ontwerpproces is er o.a. een morfologisch overzicht opgesteld waarin 
oplossingen voor de 'thermische wensen' van verschillende lichaamsdelen 
geïntegreerd zijn. Door combinatie van verschillende oplossingen zijn er 6 concepten 
ontworpen. Het concept met meeste potentie is gekozen middel van 
Kesselring methode. 

Het gekozen concept is weergegeven in Figuur 5.21 en bestaat 
stralingspanalen die in het worden o.a. 

de handen en voeten directer verwarmd (en gekoeld) door middel van straling. 
is er in de een persoonlijk 

waarmee lucht direct binnen ademzone wordt ingeblazen. 
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Het experiment 

Het stralingspaneel uit het ontwerp is in samenwerking met INTEGO B.V. uitgewerkt in 
vorm van een prototype. Het prototype is door het verrichten van metingen in 

een testruimte in het BPS laboratorium van de faculteit bouwkunde op de Technische 
Universiteit in Eindhoven. zijn verricht zonder dummy om de 
eigenschappen van het systeem in kaart te brengen en met dummy om de werkelijkheid 
zo goed mogelijk te benaderen. De resultaten voor verwarmen en koelen worden 

Verwarmen 
Op basis van de meetresultaten kan geconcludeerd worden dat de stralingstemperatuur 
binnen het microklimaat bij alle lichaamsdelen iets meer toeneemt dan de 
luchttemperatuur. De toename van de operatieve temperatuur is het groots bij de 
voeten, dan bij de handen en bekken en het kleinste bij het hoofd. 

De handen en de voeten (gevoelige lichaamsdelen in een koude omgeving) worden 
effectief verwarmd met dit systeem, dit sluit aan bij de comforttheorie. De 
luchttemperatuur bij de handen ligt op de grens van het comfortgebied. De range 
waarbinnen de temperatuur voor de verschillende lichaamsdelen regelbaar is, is 
weergegeven in 7.21. 

Koelen 
Op basis van de meetresultaten kan geconcludeerd worden dat de luchttemperatuur en 
de stralingstemperatuur ongeveer evenveel afnemen. De volgorde van afname van 
operatieve temperatuur groot naar klein) is: voeten, handen en het hoofd. 
Bij de meetresultaten met de dummy valt op dat de afname van de temperatuur bij de 
handen, voeten en het hoofd hoger is. Mogelijk is dit te verklaren door de, met de 
convectieve luchtstroom van de dummy, opstijgende koude lucht. In de zomersituatie 

er geen directe problemen te verwacht m.b.t. de luchtsnelheid. Voor de 
lichaamsdelen is de range waarbinnen de temperatuur is 

weergegeven in Figuur 7.21. 

Op basis van de meetresultaten blijkt dat de temperatuurafname bij het hoofd het 
laagste is en bij de voeten het hoogste. Geconcludeerd kan worden dit niet 
overeenkomt met de comforttheorie m.b.t. de gevoelige lichaamsdelen in de zomer 
(hoofd). Mogelijk kan het persoonlijke ventilatiesysteem gebruikt om het 
bovenlichaam en het hoofd aanvullend te koelen. 

9.4 Energiebesparing 

Op basis van indicatieve energiebesparingberekeningen met behufp van VABI kan 
worden dat mogelijk is van het 

microklimaat systeem (ten opzichte van een uniform systeem) doordat de toelaatbare 
bandbreedte van het basisklimaat groter mag worden. De besparingen bij toepassing 
van enkel het stralingspaneef kunnen oplopen tot 14% voor zowel verwarmen als 
koelen. Verwacht wordt dat de besparingen verder toenemen wanneer ook het PV

meegenomen wordt in 

9.5 Microklimaat systeem 

Op basis van dit onderzoek kunnen de onderstaande zaken met betrekking tot het 
ontwikkelde microklimaat systeem geconcludeerd worden. 
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• Met behulp van het ontwikkelde microklimaat systeem is een verbetering van het 
comfort (thermisch en ventilatie) en een vermindering van het energiegebruik 
mogelijk zoals gesteld in het doel van dit onderzoek; 

• Het microklimaat systeem voldoet in de winter aan de comforttheorie m.b.t. de 
gevoelige lichaamsdelen, in de zomer echter niet. Mogelijk kan het hoofd in 
zomersituatie aanvullend gekoeld worden met het persoonlijke 
ventilatiesysteem; 

• De luchtstromingen van het basisklimaat hebben een grote invloed op de 
luchtstromingen en de temperatuurverdeling binnen het microklimaat. Het basis 
ventilatie systeem dient zo ontworpen te worden dat dit ventilatiesysteem het 
microklimaat zo min mogelijk beïnvloed. 
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10 AANBEVELINGEN 

Naar aanleiding van het onderzoek er diverse aandachtspunten en onderwerpen 
waarvoor vervolgonderzoek aanbevolen wordt. De aanbevelingen die in de loop van het 
onderzoek ontstaan zijn, hebben betrekking op het thermisch comfort, de metingen en 
zaken m.b.t. de verder ontwikkeling van het microklimaat systeem. 

1 0.1 Thermisch comfort 

De navolgende (literatuur)onderzoeken op het gebied van het thermisch comfort 
ondersteunen de verdere ontwikkeling van het microklimaat systeem en lokale, 
individuele klimatisering in het :.;n,"'m'""'n 

• Het Fanger comfortmodel is niet geschikt om het individuele thermisch comfort 
te voorspellen, daarom dienen nieuwe (thermofysiologische) modellen 
ontwikkeld en toegepast te worden om het individuele comfort ten behoeve van 
het binnenklimaat te voorspellen. 

• Comfortmodellen die ook de lokale comfortbeleving kunnen voorspellen 
ondersteunen de verdere uitwerking van microklimaat systemen. Op deze wijze 
kan er efficiënter er verwarmd worden op de plekken waar er behoefte 
naar is. 

• Ten behoeve van het ontwikkelde is er vervolg 
(literatuur)onderzoek benodigd om de maximale en minimale temperatuur van 
het stralingspaneel te bepalen. Zodat er geen comfortklachten m.b.t. 
stralingsasymmetrie ontstaan. 

• Onderzoek naar de maximale bandbreedte van de temperatuur, waarbinnen het 
comfortabel blijft buiten de werkplek, is benodigd 

10.2 Uitwerking microklimaat systeem 

Om het ontwikkelde microklimaat systeem verder uit te werken worden de navolgende 
zaken aanbevolen. 

• Het type basis ventilatiesysteem heeft een grote invloed op het 
temperatuurprofiel en de luchtsnelheden binnen het microklimaat. Nader 
onderzoek is benodigd om te bepalen welk basis hiervoor 
meest geschikt is. 

• Uit dit blijkt dat alleen het niet koeling van 
het hoofd verzorgd. De mogelijkheid om het persoonlijke ventilatiesysteem in te 
zetten voor de koeling van het hoofd en het bovenlichaam dient nader 
onderzocht te worden. 

• Om een energetisch optimaal binnenklimaat aan te bieden dient gelijktijdig 
verwarmen en koelen voorkomen te worden. Een optimale afstemming tussen 

temperatuur van het basisklimaat en de regeling van het microklimaat is 
benodigd. Dit dient nader onderzocht te worden, mogelijke kunnen intelligente 
agent systemen hierbij een roL 

wordt het volgende aanvullende onderzoek aanbevolen: 
• Aangenomen wordt dat door de combinatie van het stralingspaneel en het 

persoonlijke ventilatiesysteem de temperatuurrange van het basisklimaat nog 
groter kan worden (voornamelijk in de zomer). Indien deze range bekend kan 
de energiebesparing van het totale microklimaat systeem bepaald worden. 
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10.3 Metingen 

Om het microklimaat systeem verder te ontwikkelen zijn aanvullende metingen 
benodigd. De navolgende metingen worden aanbevolen: 

• De gebruikte proefkamer heeft beperkingen op het gebied van het basis 
ventilatiesysteem omdat de inblaastemperatuur, het debiet en type 
basisventilatie systeem de luchtsnelheden en temperatuurprofiel van het 
microklimaat beïnvloed. Om de exacte eigenschappen van het microklimaat 
systeem verder in kaart te brengen is een klimaatkamer benodigd waarin 
verschillende ventilatiesystemen getest kunnen worden; 

• Metingen met proefpersonen (werkelijke omgeving of klimaatkamer) worden 
aanbevolen om beter inzicht te krijgen in de werkelijke comfortbeleving; 

• Aanbevolen wordt om het systeem te testen in een werkelijke kantooromgeving 
om zo beter inzicht te krijgen in de omgang van personen met het systeem en 
de bijbehorende comfortbeleving. 
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1 FANGER COMFORTMODEL 

Het bekendste en onderzoek op het van thermisch comfort is 
gedaan door [Fanger, 1970]. In dit onderzoek is met behulp van metingen en 

onderzocht wat een gemiddeld mens comfortabel vind. Met thesis 
ontstond de eerst methode om het thermisch comfort te voorspellen op basis van 
verschillende fysische variabelen. Een thermische neutrale situatie werd hierbij 

als de conditie waarin een persoon zowel geen warmere als geen koudere 
situatie prefereert. Fanger definieerde vier condities die moeten gelden voor een 
persoon in een thermisch staat condities zijn: 

1. De warmtebalans van het lichaam is in evenwicht; 
2. zweetproductie ligt binnen de comfortlimieten; 
3. De gemiddelde huidtemperatuur ligt binnen de comfortlimieten; 
4. Er is geen lokaal discomfort 

Deze behandeld het algehele comfort en het lokale comfort zoals door 
omschreven. Daarnaast komen beperkingen van dit model aan bod. 

1.1 Algeheel comfort 

Het 'Predicted Mean Vote' (PMV) model is de basis voor de belangrijkste norm met 
betrekking tot het thermische binnenmilieu in Europa [NEN-EN-ISO 7730] en Amerika 

Standard 55]. De PMV geeft een waarde voor het te verwachten thermisch 
comfort van de 'gemiddelde mens'. Op basis van deze PMV kan het percentage 
ontevredenen 'Percentage (PPD) bepaald worden (voor verdere 
toelichting zie paragraaf 1.1 

De kwaliteit van het thermisch comfort wordt beschreven door middel van 
klimaatklassen. Deze klasse bepaald de bandbreedte van de PMV die in het gebouw 
mag heersen. In 1.1 is ook het maximale ontevredenen met 
betrekking tot het lokale discomfort paragraaf 1.2) weergegeven. 

Tabe/1. 1:3 categorieën voor hetthermisch comfort [NPR·CR 1752]. 

(%) 

<10 <5 
<15 <10 

Het model uit van 6 verschillende parameters die de thermische comfortbeleving 
beïnvloeden. De verschillende parameters, welke opgedeeld zijn in persoonsgebonden 
en factoren, worden in deze 

1 .1.1 Persoonsgebonden factoren 

factoren de factoren die afhankelijk van de persoon 
hieronder vallen het metabolisme en de kledingweerstand. 
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Metabolisme 
Het metabolisme wordt uitgedrukt in de eenheid 'met' .Één 'met' is het metabolisme van 
een zittende persoon in rust (58,2 W/m2 

lichaamsoppervlak) en voor de man is het gemiddelde 
lichaamsoppervlakte ca. 1 ,8 m2 en voor een vrouw ca. 1 ,6 m2

. Het metabolisme heeft 
een grote invloed op de PMV. Deze grootheid dient daarom zo nauwkeurig mogelijk 
bepaald te worden om een betrouwbaar resultaat te verkrijgen. 

Kledingweerstand 
De warmteweerstand van de kleding wordt uitgedrukt in de eenheid 'clo' (1 clo = 0,155 
(m2·K)/W). Deze eenheid is ingevoerd om eenvoudig te kunnen zien of de kleding een 
hoge, normale of lage warmteweerstand heeft. De 'clo' is gelijk aan de weerstand van 
een traditioneel (Deens) zakenkostuum, bestaande uit een combinatie van katoenen 
ondergoed, overhemd, driedelig kostuum, wollen sokken en schoenen. Als richtlijn voor 
de gemiddelde warmteweerstand van kleding in de winter wordt 0,9 clo aangehouden. 
In de zomer is de gemiddelde warmteweerstand van de kleding 0, 7 clo. Voornamelijk 
vrouwen dragen vaak kleding met een lagere warmteweerstand. De warmteweerstand 
van kleding heft een grote invloed op de PMV. Om een betrouwbare van PMV te 
verkrijgen dient de warmteweerstand van kleding nauwkeurig bepaald te worden. 

1.1 .2 Omgevingsgebouwen factoren 

Omgevingsgebonden factoren zijn factoren die de omgeving rondom de persoon 
beschrijven en deze zijn opgedeeld in luchttemperatuur, stralingstemperatuur, relatieve 
vochtigheid en de luchtsnelheid. 

Luchttemperatuur 
De luchttemperatuur wordt uit praktisch oogpunt gedefinieerd als de temperatuur van de 
lucht rondom het menselijke lichaam. Welke representatief is voor dat gedeelte van de 
omgeving dat de warmte uitwisseling tussen het menselijke lichaam en de lucht bepaalt 
[Parsons, 2003]. De luchttemperatuur speelt een belangrijke rol bij de warmteoverdracht 
door convectie. Aangezien de luchttemperatuur op grote afstand van het menselijke 
lichaam anders kan zijn dan de luchttemperatuur die de warmte uitwisseling bepaalt, is 
deze temperatuur niet altijd representatief voor de bepaling van de warmteoverdracht. 
De luchttemperatuur dicht bij het lichaam is echter ook niet representatief, doordat het 
lichaam wordt omringd door een laag 'warme' lucht, de zogenaamde natuurlijke 
convectieve grenslaag. 

Stralingstemperatuur 
Warmte uitwisseling vindt ook plaats door middel van straling tussen alle objecten in een 
ruimte. De gemiddelde stralingstemperatuur wordt gedefinieerd als de temperatuur van 
een denkbeeldige uniforme omhulling, waarin een kleine zwarte bol op een testpositie 
dezelfde stralingsuitwisseling heeft als in de werkelijke omgeving [Parsons, 2003]. 

De vlakstralingstemperatuur wordt gedefinieerd als de uniforme temperatuur van een 
omhulling waar de straling op één zijde van een klein vlak element hetzelfde is als in de 
niet-uniforme werkelijke omgeving. Als voor alle zes de richtingen de 
vlakstralingstemperatuur wordt bepaald, kan hieruit de gemiddelde stralingstemperatuur 
worden berekend. Aangezien het menselijke lichaam geen bolvorm heeft, kan de 
gemiddelde stralingstemperatuur van het lichaam niet direct gemeten worden met 
behulp van een zwarte bol. 

Relatieve luchtvochtigheid 
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De luchtvochtigheid wordt meestal uitgedrukt in de relatieve luchtvochtigheid (RV). Deze 
grootheid de verhouding weer tussen de in de waterdampdruk (Pa) en de 
verzadigings dampdruk (Psa1). Door verdamping van vocht aan het huidoppervlak wordt 
warmte aan het menselijke lichaam onttrokken. De drijvende kracht achter dit 
vochttransport is het verschil in absoluut vochtgehalte tussen het huidoppervlak en 
omgeving. Hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe moeilijker het voor de mens is om door 
middel van warmte aan de omgeving af te staan. Daarom is het belangrijk 
dat de relatieve vochtigheid in de zomer binnen bepaalde grenzen wordt gehouden. 

Er veel studies gedaan naar het belang van vochtigheid in gebouwen, waarbij de 
resultaten uiteenlopen. Hieronder worden enkele zaken m.b.t. invloed van vocht op 
de kwaliteit van het binnenmilieu belicht. 

Een te lage relatieve vochtigheid kan een droge huid veroorzaken en kan leiden tot een 
stijging van de hoeveelheid klachten over huid-, oog- en luchtweg irritaties. Wanneer de 
relatieve vochtigheid te hoog verminderd de latent warmteverlies, dit 
beïnvloedt het thermisch comfort van de gebouwgebruiker. 

Een ander aspect m.b.t. de vochtigheid op de gezondheid is dat vocht gunstig is voor de 
en de ontwikkeling van zoals 

bacteriën, schimmels en mijten. Ziektekiemen kunnen allergische reacties 
teweegbrengen zoals ademhalingsproblemen, neusverkoudheid, luchtweginfecties en 
astma. Volgens [Sterling, 1985] is duidelijk dat relatieve vochtigheid is 
tussen de 40 en 60%. Het is opvallend dat geen van de belangrijke normen het 40% 
limiet gebruikt 2002]. 

Daarnaast zijn er verschillende studies gedaan op het gebied van bevochtiging en de 
kwaliteit van het binnenmilieu [ISSO/SBR, 2003]. Deze dat er (ook 
bij relatief lage luchtvochtigheden binnen) geen verband bestaat tussen de fysische 
luchtvochtigheid en het voorkomen van Dit soort 'drogelucht' klachten 
zijn vaak te herleiden een te stoffig binnenmilieu, vaak (vooral 's winters} in 
combinatie met een te hoge lucht temperatuur. Tegelijkertijd blijken verontreinigde 
luchtbevochtigingsinstallaties te kunnen leiden tot verontreiniging van het binnenmllieu, 
die resulteert in luchtwegirritaties en allergische reacties. Vandaar dat in principe 

nor<:>riC>n word luchtbevochtiging toe te Alleen als dit op een manier 
gebeurt, kan het wel invloed hebben op het binnenmilieu. 

Luchtsnelheid 
Luchtbewegingen rondom het menselijke lichaam beïnvloeden de warmtestromen 
rondom het lichaam en dit kan als gevolg de lichaamstemperatuur beïnvloeden. In 
combinatie met de luchttemperatuur bepalen de luchtbewegingen in een ruimte de 

waarmee warme lucht of vocht van het wordt afgevoerd. lichaam is 
in staat erg lage luchtsnelheden (<0, 1 m/s) waar te nemen 2003]. 

Luchtbewegingen in tijd, plaats en richting. In de praktijk kan alleen de 
luchtsnelheid worden gemeten. Wanneer op basis van de absoluut gemeten 
luchtsnelheden de luchtsnelheid wordt is de gemiddelde 
luchtsnelheid anders dan wanneer de richting van de luchtsnelheid wel meegenomen 
zou kunnen worden. De luchtsnelheid in een ruimte wordt voor het vaak 
beschouwd als de gemiddelde luchtsnelheid; gemiddeld over tijd en richting. Voor het 
thermisch comfort echter naast de gemiddelde luchtsnelheid ook de variaties in de 
luchtsnelheid van belang ook paragraaf 1.2.1 ). 
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1.1 .3 PMV en PPD 

Aan de hand van de hierboven beschreven variabelen kan de PMV voor de gemiddelde 
mens berekend worden. Aangezien er grote verschillen bestaan tussen individuen 
onderling zal het verschil in ervaren thermisch comfort tussen mensen behoorlijk 
verschillen. 

De PMV beschrijft het warmtegevoel van een groep van -3 tot 3 ('koud', 'koel', 'enigzins 
koel', 'neutraal', 'enigzins warm', 'warm', 'heet'). Het percentage mensen dat ontevreden 
is over de thermische omgeving wordt weergegeven door de 'Percentage People 
Dissatisfied (PPD). Fanger heeft een formule opgesteld om aan de hand van de PMV 
het de PPD te voorspellen, dit verband is weergegeven in Figuur 1.1. 
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Figuur 1.1: De PMVIPPD cuNe van [Fanger, 1970]. 

Hieruit blijkt dat zelfs in een optimale thermisch comfortabele situatie (PMV=O) het 
aantal ontevredenen 5% bedraagt. In bovenstaande figuur zijn ook de PMV grenzen en 
het bijbehorende percentage ontevredenen van de verschillende gebouwcategorieën 
(A,B.C) aangegeven (overeenkomstig met Tabel 1.1 ). 

1.2 Lokaal discomfort 

Een van de voorwaarden binnen het comfortmodel van Fanger voor thermische 
behaaglijkheid is dat er geen lokaal discomfort optreed. In deze paragraaf worden de 
zaken besproken die lokaal discomfort kunnen veroorzaken. 

1.2.1 Tocht 

Discomfort door tocht kan uitgedrukt worden in een percentage ontevredenen door 
tochtverschijnselen. Het percentage ontevreden kan berekend worden met behulp van 
de onderstaande 'draught rate' (OR) formule. In de praktijk wordt een maximale 
luchtsnelheid van ca 0,15 m/s aangehouden, waarbij deze in de zomer wat hoger mag 
zijn. 

DR = (34- ta,t ). (va,t -0,05 )0
'
62 (0,37 ·va · Tu + 3,14) 

Als va.t <0,05 m/s: gebruik va .I =0,05 m/s, als DR> 100%: gebruik DR=1 00% 

Waarbij: 

Ta,l 

:lokale gemiddelde luchtsnelheid, in meter per seconde (<0,5 m/s) 
: de lokale lucht temperatuur, tussen 20 "C en 26 "C 

( 1 . 1) 
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Tu : de lokale turbulentie intensiteit in procenten tussen 

bekend is kan 40% gebruikt worden) 
10% to 60% (als dit niet 

cr :standaard afwijking van fluctuaties 

1.2.2 Stralingsasymmetrie 

Stralingsasymmetrie (Ll T pr) kan ook discomfort veroorzaken, omdat het lichaam in dit 
geval aan de ene kant meer warmte verliest dan aan de ander kant. Figuur 1.2 
inzicht in het percentage ontevreden onder invloed van verschillende 
stralingsasymmetrieën (warm plafond, koude koud plafond en een warme wand). 
Zoals zichtbaar in de Figuur 1.2 zijn mensen het meest gevoelig voor 
stralingsasymmetrie veroorzaakt door warme plafonds en een koude wand. 

10 
8 

1 =warm ceiling 

2=COOI wall 

3=COOI ceiling 

4=warm wall 

10 15 20 25 3iJ 35 {11"' 

Figuur 1.2: Lokaal discomfort veroorzaakt stra!/ina'sasvmtnetl'ie (PO= Percentage ontevredenen {%), Ll.lpr= 
verschil in stralingslempera/uur {'C)). {NEN-EN-ISO 

Hieronder worden de formules gegeven voor het bepalen van het percentage 
ontevredenen door de temperatuur asymmetrie (NEN-EN-ISO 7730]. Daarnaast zijn de 

gegeven om binnen de A te blijven m.b.t. de 
stralingsasymmetrie. 

Warm plafond 

PD= 
100 

( Lltpr<23 "C) (1.2) 

Koude muur 

PD 
100 

-5,5 (Lltpr< 15 "C) (1.3) 

Koud plafond 

PD 
100 

5 "C) (1.4) 

Warme muur 

PD {1 .5) 
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1.2.3 Verticale temperatuur gradiënt 

1.2.4 

De temperatuur in een ruimte kan over de hoogte, breedte en de diepte van 
de ruimte. variatie komt dikwijls voort uit een slechte menging van de lucht in 
ruimte. Deze slechte menging ontstaat vaak doordat er op een punt in de ruimte 
lucht binnenkomt. Of doordat er stralingsbronnen, zoals een radiator, op een bepaalde 

in de ruimte opgesteld. De belangrijkste oorzaak voor verticale 
temperatuurverschillen ontstaat door het feit dat warme lucht opstijgt. Hierdoor is het ter 
plaatse van hoofd vaak warmer dan ter van de voeten. Als deze 
temperatuurgradiënt (ta,v) groot is kan er ten gevolge hiervan lokaal discomfort ontstaan. 
Met behulp van onderstaande vergelijking kan het ontevreden personen 
berekend worden functie van temperatuurverschil tussen het hoofd en de enkels. 

PD = ---,---~ o_o ___ , {1 

In Figuur 1.3 is deze relatie grafisch weergegeven. Hierbij moet wordt opgemerkt dat 
mensen minder gevoelig zijn voor temperaturen die nabij het hoofd lager zijn dan 
voeten [NEN-EN-ISO 

Figuur 1.3: Lokaal discomfort veroorzaakt door een verticale temperatuur gradiënt (PD= Pereenlage ontevredenen 
{%), Llt •. v= verticale luchttemperatuur gradiënt tussenhoofd en voeten ('C}) [NEN-EN-ISO 7730]. 

temperatuur 

Klachten met betrekking tot lokaal discomfort kunnen ook voorkomen gevolg van 
een vloer die te warm te koud is. figuur een verband tussen het 
percentage ontevreden als functie van de vloertemperatuur (t1), deze grafiek is 

op met zittende en staande ontevredenen 
kan berekend worden met onderstaande formule. 

PD = !00-94· 

40 

10 
8 

!,387 + 0,118 t f - t 2) . f (1.7) 

1.4: Lokaal discomfort veroorzaakt door de temperatuur van de vloer (PD= Percentage ontevredenen (%), Ir= 
[NEN-EN-/SO 7730]. 
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1.2.5 Niet constante omgeving. 

De basis van het Fanger model gaat uit van constante omgevingscondities. In 
werkelijkheid zijn de condities vaak niet constant (vanwege zowel interne en externe 
factoren) en daarbij ontstaat de vraag in hoeverre deze methode is. Er zijn 3 
types van veranderende omstandigheden kunnen optreden, namelijk temperatuur cycli, 

schommelingen/fluctuaties en snelle temperatuur veranderingen (NEN-EN-
ISO, 7730]. 

Temperatuur cycli 
Temperatuur cycli kunnen voorkomen door de regeling in de ruimte. Als het verschil 
tussen de uitersten minder dan 1 oe bedraagt, heeft dit geen invloed op het comfort en 
wordt er voldaan aan een constante thermische omgeving. 

Temperatuur schommelingen I fluctuaties 
Als de temperatuur veranderingen minder zijn dan 2 oe per uur kan de methode voor 
constante gebruikt worden. 

Temperatuur veranderingen 
In het algemeen kunnen de volgende dingen over temperatuur veranderingen gezegd 
worden: 

• Een van de operatieve temperatuur wordt direct 
• Na een verhogende stap van de operatieve temperatuur, wordt de nieuwe 

comfortbeleving direct bereikt en is het PMV model direct 
bruikbaar. 

• Na een neergaande stap in operatieve temperatuur, ligt de thermische sensatie 
de eerste tijd onder de waarde die door het PMV model voorspeld wordt [NEN
EN-ISO 7730]. 

Uit verrichte onderzoeken van [Berglund, 1978} bleek dat een stijging van de 
temperatuur met 0,5 "C per uur niet significant waarneembaar was voor gebruikers. 
Tevens bleek uit het onderzoek dat de toelaatbare afwijking van de comforttemperatuur 
groter was bij snellere temperatuurveranderingen (1,0"C/uur en 1 ,5 "C/uur) dan bij 
langzame temperatuurveranderingen (0,5 "C/uur). 

1.3 Beperkingen Fanger 

Sinds het ontstaan van het comfort model is er veel onderzoek gedaan naar de 
geldigheid van het model om het thermisch comfort te is er zowel 
opnieuw onderzoek gedaan in klimaatkamers als veldonderzoeken in bestaande 
gebouwen. Hieruit zijn afwijkingen en beperkingen van het PMV-model en 
dus van de huidige [NEN-EN-ISO 7730] naar voren gekomen. Enkele belangrijke 
beperkingen worden in deze paragraaf besproken. 

Het model van Fanger is ontwikkeld in een laboratorium, waarbij onder gecontroleerde 
nrllnh•~rlc.n de thermische omgeving werd en de thermische 

waardering van de proefpersonen werd geregistreerd. De proefpersonen konden zelf 
geen invloed op de thermische omgeving uitoefenen. [Fanger, 1970] heeft ook expliciet 
aangegeven dat zijn model is ontwikkeld voor de van "kunstmatige klimaten" 
in "gecontroleerde ruimten". In de werkelijkheid is dit vaak niet het geval. 

Uit onderzoek [Humphreys, 2001] blijkt dat er fundamentele verschillen bestaan tussen 
de thermische behaaglijkheid (met het PMV model) en die in 

nrl•nh,,.rtc.n Veldonderzoek heeft aangetoond dat het PMV-model alleen valide is 
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in centraal geklimatiseerde gebouwen zonder individuele beïnvloedingsmogelijkheden 
en alleen binnen het gebied -0,5<PMV<+0,5, terwijl de NEN-EN-ISO 7730 een 
geldigheidsgebied van -2<PMV<+2 aangeeft. 

Het PMV-model doet geen correcte voorspellingen in gebouwen met binnenklimaat 
condities die meelopen met de buitentemperatuur. Zoals gebouwen met natuurlijke 
ventilatie of met mechanische ventilatie zonder koeling of gebouwen met mechanische 
ventilatie en koeling met veel beïnvloedingsmogelijkheden (te openen ramen en een- en 
tweepersoons werkruimten) . Het PMV-model overschat de sensatie van warmte en 
onderschat de sensatie van koude in dergelijke gebouwen. In variabele thermische 
omstandigheden accepteren mensen een ruimer temperatuurgebied door hun 
gedragsmatige en psychologische adaptatie [ISSO 74, 2004]. 

Daarom is er de laatste tijd veel aandacht voor adaptieve modellen. In natuurlijk 
geventileerde gebouwen blijkt psychologische adaptatie een belangrijke rol te spelen. 
Volgens verschillende onderzoeken in kantoorgebouwen zijn de resultaten in de 
gebouwen anders dan in een klimaatkamer. Dit betekend dat mensen het thermische 
comfort anders beleven dan volgens het model van Fanger wordt voorspeld (zie 
appendix 2 voor meer informatie over een het adaptieve model van de Dear en Brager). 

Ook [Fanger, 2001 a] erkent de beperkingen van de PMV-index. De auteurs van dit 
artikel opperen om het PMV-model voor natuurlijk geventileerde gebouwen in warme 
klimaten en in oude, niet geklimatiseerde gebouwen in het 'Europese klimaat' te 
corrigeren voor twee factoren. Ten eerste, de 'expectancy'-factor die afhankelijk is van 
de ervaringen en verwachtingen van de gebruikers. Een tweede factor zou moeten 
corrigeren voor het metabolisme dat lager zou zijn in warme omgevingen. Het gaat hier 
echter om een hypothese die nog toetsing en onderbouwing behoeft. 

Appendix -AB- Fanger comfortmodel 



literatuurverwijzing 

AH REA 2004 

Berglund, 1978 

2002 

Fanger, 2001 a 

Humphreys, 2001 

ISSO 74,2004 

2003 

NEN-EN-ISO 7730 

NPR-CR 1752 

Parsons, 2003 

Sterling, 1985 

Appendix 

TUf e ROYAL HAIUI:ONING 

Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy; 
American of Healing Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers; 2004 

Berglund, · Occupant Acceptance of Temperature 
Proceedings of the 1 st international indoor elimate symposium. 

2002; Vocht- Waar maken we ons druk 
magazine 6/2002, pag 36-43 

Fanger, · Toftum, J.; Thermal comfort in the future-

TVVL 

Excellence and expectation; Moving Thermal Comfort Standards 
into the 21 st Century, Conference 5th 8th april 2001; Windsor, 
UK. 

Humphreys, M.A., Nicol, J.F., 2001, The validity of ISO-PMV for 
predicting comfort votes in every-day thermal environments. 
Moving Therm al Comfort Standards into the 21 st Century, 5th-
8th april 2001, Windsor, UK. 

Thermische behaaglijkheid, eisen voor de binnentemperatuur in 
gebouwen; Stichting ISSO- Rotterdam; ISBN 90-5044-109-2 

Praktijkhandboek gezonde gebouwen ISSO/SBR; voor 
gezonde mechanische ventilatiesystemen; Cahier P1; November 
2003 

Ergonornies of the thermal environment Analytica! 
determination and interpretation of thermal comfort using 
calculation of the PMV and PPD indices and local thermal 
comfort criteria 7730:2005,1DT) 

Ventilatie van gebouwen - Ontwerpcriteria voor de 
binnenomstandigheden Ventilation tor buildings - Design criteria 
tor the indoor environment; !CS 91.140.30, januari 1999 

Parsons, K.C.; Human thermal environments. The effects of hot, 
moderate, and cold environments on human health, comfort' and 
performance; Taylor & Francis, London; 2003. 

Sterling, E.M; Criteria tor Human to Humidity in 
Occupied Buildings; ASHRAE Transactions CH-85-13 No. i 

- A9- comfortmodel 



f 
00 0 TU e - ~~ ~ ~ 

ROYAL HASKONING 

2 ADAPTIEF COMFORT MODEL 

In de laatste jaren werd duidelijk dat het PMV model van Fanger niet altijd een juiste 
voorspelling geeft van de thermische sensatie in een ruimte. In veel gevallen overschat 
het PMV model de sensatie in warme omgevingen, in koude omgevingen wordt de 
sensatie vaak onderschat. Hieruit kan afgeleid worden dat gebruikers van gebouwen 
niet altijd zo ontevreden zijn als met behulp van het PMV model voorspeld wordt. Een 
belangrijke oorzaak hiervan is dat gebruikers 'gewend' raken aan het klimaat en zich 
aanpassen hieraan; dit wordt adaptatie genoemd. Dit geldt voornamelijk voor natuurlijk 
geventileerde gebouwen: gebruikers zijn hier over het algemeen meer tevreden over het 
klimaat dan voorspeld wordt. 

Een thermische omgeving op een bepaalde plaats en een bepaald moment stemt tot 
tevredenheid, als de thermische condities overeenkomen met de verwachtingen die 
iemand heeft van het binnenklimaat op die plaats en op dat moment. Deze 
verwachtingen worden beïnvloed door iemands thermische ervaringen, door cultureel 
bepaalde normen en door de stand van de techniek. Hiervoor is er door Auliciems [ISSO 
74] het model in Figuur 2.1ontwikkeld om de thermische behaaglijkheid te bepalen. 

Figuur 2.1: Adaptief model van de thermische perceptie door [ISSO 74, 2004}. Origineel van Aulic'ems, (1 989). 

In deze appendix wordt ingegaan op het adaptieve comfortmodel van de Dear er;~ 
Brager. 

2.1 De Dear and Brager 

De Dear en Brager [Dear, 2002] ontwikkelden een geheel empirisch model van 
menselijke aanpassing aan de omgeving. Dit model is gebaseerd op uitgebreide studies 
van thermisch sensatie en comfort dat in 160 kantoorgebouwen verdeelt over de gehele 
wereld werd uitgevoerd. Het blijkt dat de range waarbinnen mensen de omgeving 
acceptabel vindt vrij breed is, vooral in gebouwen zonder mechanische ventilatie. Het 
concept van het adaptieve model is dat mensen zich aanpassen aan de aangeboden 
thermische omgeving. Volgens de Dear en Brager [Dear, 1998] kan adaptatie 
opgedeeld worden in 3 hoofdcategorieën, deze worden hieronder verder toegelicht 
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1. Gedragsmatige adaptatie. 
Dit zijn alle aanpassingen die een persoon bewust of onbewust maakt om de 
warmtebalans van het lichaam te herstellen. Er zijn drie subcategorieën: 

• Persoonlijke "''-'<',..,""' 
Dit aanpassing aan de thermische omgeving door bijvoorbeeld aanpassing 
van kledingweerstand, door minder of meer te bewegen, door in een andere 
houding te gaan zitten, door het eten en drinken van warme of koude maaltijden 
en of op een te gaan zitten. 

• Technische omgevingsadaptatie. 
Denk o.a. aan het openen en sluiten van ramen, het inschakelen van 
ventilatoren, bijstellen van koeling en verwarming, het dichtplakken van 
ventilatieroosters. 

• Culturele en organisatorische adaptatie. 
Voorbeelden zijn het aanpassen van werktijden, het instellen van een 
tropenrooster, het houden van een siësta en het tijdelijk loslaten van 
kledingvoorschriften. 

2. Fysiologische"''-'"',..,'"' 
Dit betreft aanpassingen van de fysiologische reacties van het lichaam die het 
gevolg van omgevingsfactoren, die leiden tot een geleidelijke 
afname van belasting. Er zijn twee "'"''""<"'-':>Jv• 

• Genetische adaptatie. 
Aanpassingen die deel uitmaken van de genetische erfenis van een individu of 
groep, die veranderen gedurende die langer zijn dan een 
mensenleven. Bijvoorbeeld het verschil in tussen en 
Amerikanen, zelfs hogere temperaturen en een luchtvochtigheid. 

• Acclimatisatie. 
Dit is een verandering van de setpoint van het thermoregulatiesysteem van de 
mens, als reactie op een thermische belasting die weken of dagen duurt. 

3. Psychologische 
De ervaringen die iemand heeft met het binnenklimaat in een bepaald gebouw 
beïnvloeden de verwachtingen van het binnenklimaat en het oordeel daarover. 

Aan de hand van de resultaten uit de werd geconcludeerd gebruikers 
van geklimatiseerde gebouwen twee maal gevoeliger voor 
temperatuurveranderingen dan gebruikers in natuurlijk geventileerde gebouwen. Aan de 
hand hiervan kan gesteld worden dat thermisch neutrale temperatuur stijgt het 
buiten warmer wordt. Deze relatie is sterker in gebouwen waar de gebruikers in 
verbinding staan met de natuurlijke in het buitenklimaat (in natuurlijke 
gebouwen is hier sprake van). In Figuur 2.2 en Figuur 2.3 is deze relatie die binnen het 
onderzoek van De Dear en Brager [Dear, 2002} werd gevonden weergegeven samen 
met de temperatuur die door het statische PMV model wordt voorspelt. 

Voor volledig gebouwen is het PMV model opvallen goed in het 
voorspellen van het thermische comfort. De verschillen die ontstonden in natuurlijk 

tonmaorroa gebouwen (rechtse figuur) tussen de thermische sensatie 
en de voorspelde thermische zijn zeer waarschijnlijk te wijten aan 
psychologische adaptatie. 
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Figuur 2.2: De relatie tussen de neutrale temperatuur 
(bepaald d.m.v. PMV en adaptief) en de gemiddelde 
maandelijkse buitentemperatuur in gek limaliseerde 
gebouwen [De Dear en Brager,2002] 

,. 

2' ~.~~==l~~~~=-=--------------~---, 
-o-(RTT'Eo ro OSS)~& rncdd 

-~D!~PMVmoolll 

û 
26 ..... 

J ~5 
! 

t 2• 

I 23 
j 

fi 22 

J " .. 
:10 .. 10 15 2D 25 

(b) munOUidoofMtllni~NT,._. (c) 

Figuur 2.3: Relatie tussen de neutrale temperatuur 
(bepaald d.m.v. PMV en adaptief) en de gemiddelde 
maandelijkse buitentemperatuur in natuurlijk 
geventileerde gebouwen (rechts) {De Dear en 
Brager,2002} 

Binnen de adaptieve theorie wordt het belang van individuele 
beïnvloedingsmogelijkheden ook onderstreept. Daarom passen concepten, waarbij de 
gebruiker meer invloed heeft op zijn eigen thermische omgeving (microklimaat 
concepten) , ook goed binnen de adaptieve thermische behaaglijkheid theorie. 
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3 LOKALE KUMATISERINGS SYSTEMEN 

De meeste klimaat verzorgen verwarming, koeling en ventilatie voor een 
gehele verdieping of ruimte. Om zo een acceptabel comfort te bereiken waarbij zo 
weinig mogelijk mensen ontevreden over het binnenklimaat 

In plaats van het conditioneren van een gehele ruimte is het ook mogelijk om lokale 
klimatisering aan te bieden. In het verleden is er voornamelijk in Amerika, Japan en 
Europa onderzoek gedaan naar dergelijke systemen. Waarbij verschillende namen voor 
dergelijke ontstaan 'Task Ambient Conditioning' (TAC), 'Environmentally 
Responsive Workstation' (ERW) en 'Occupant Controlled Werkstations' (OCW). Met 

systemen is het voor een individu mogelijk om zijn omgeving te 
beïnvloeden zoals gewenst. 

De is er een hele range aan producten ontwikkeld en 
zelfs gecommercialiseerd. De meeste hiervan zijn gebaseerd op geleiding en convectie 
en worden op verschillende gebouwniveaus (ruimte, of persoon) en 
hebben verschillende functies (verwarmen, koelen en ventileren). Er enkel systemen 
die claimen een persoonlijk comfort aan te kunnen bieden. Deze appendix geeft een 
overzicht van die beschikbaar (of waren) op de markt en 
enkel systemen waar onderzoek naar verricht is. 

3.1 Gecommercialiseerde systemen 

Er zijn verschillende systemen gecommercialiseerd in de afgelopen jaren. In deze 
komen de meest bekende op dit aan bod. 

3.1.1 'Personal Environmental Module' (PEM) 

Het PEM systeem is een werkplek conditioneringsysteem die gebruiker de 
mogelijkheid om individueel hun eigen werkplek klimaat te beïnvloeden. Het 
systeem heeft de mogelijkheid om de luchthoeveelheid, de temperatuur, de verlichting 
en de akoestiek te beïnvloeden om zo hun persoonlijke comfort niveau te 
bereiken. 

Het PEM systeem is ontwikkeld door Johnson Controls. In Figuur 3.1 is de opzet van het 
Het PEM systeem bestaat uit inblaasunits die op het bureau 

staan en geconditioneerde of gerecirculeerde lucht inblazen (6-70 1/s). Onder het bureau 
zit een mengbox die is verbonden met de 2 inblaasunits op het bureau. Deze luchtunits 
kunnen 360° rondgedraaid worden in een horizontaal vlak een ±30° in het verticale vlak. 
In de mengbox zit een kleine toerengeregelde ventilator die de lucht of uit de verhoogde 
vloer Daarnaast zit er een stralingspaneel onder het bureau waarmee verwarmd 
kan worden. 

Het belangrijkste regelorgaan van het PEM systeem is het bureaupaneel waarmee door 
middel van verschillende schuifjes het luchtdebiet, de luchttemperatuur, de temperatuur 
van het stralingspaneel het bureau en de lichtsterkte kunnen worden. Het 
controle paneel bevat ook een aanwezigheidssensor, zodat het gehele systeem uitgaat 
wanneer de werkplek niet meer gebruikt wordt voor een tijd. 
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Figuur 3. 1: Personaf Environmental Module (PEM) 

3.1.2 Climadesk 

Het Cllmadesk systeem bestaat uit een paneel dat is bevestigd aan de onderzijde van 
een normaal bureau en is verbonden met een flexibele slang aan een draagbare filter 
die naast het bureau geplaatst kan worden. Lucht wordt door 2 aan te passen 
inblaasroosters aan de voorkant van het bureau ingeblazen om zo de werkplek van de 
gebruiker te beïnvloeden. 

Figuur 3.2 : Ctimadesk systeem 

Een van de inblaasopeningen brengt lucht direct naar de ademzone van de persoon. De 
ander blaas recht naar het lichaam van de persoon ten behoeve van koeling. De 
maximale luchthoeveelheid van de Climadesk is 7 1/s. De lucht wordt direct naar de 
ademzone van de gebruiker gebracht, waardoor de ventilatie effectiviteit hoog is. De 
verwarming van de onderkant van het lichaam kan verzorgd worden door een instelbaar 
stralingspaneel onder het bureau. De gebruiker heeft zo individuele controle over de 
ventilatie hoeveelheid en de stralingstemperatuur onder het bureau. Onderzoeken met 
dummy's [Wyon 1995],[Bauman, 1996] geven aan dat de temperatuur met een dergelijk 
systeem tot 4 "C onder en 2"C boven de ruimtetemperatuur gebracht kan worden. 

3.1.3 'Argon Personal Air Control System' (APACS) 

Het 'Argon Personal Air Control System' (APACS) systeem is een individueel systeem 
volledig gebaseerd op lucht en bestaat uit een persoonlijke inblaasunit voor iedere 
werkplek. Gebruikers kunnen de hoeveelheid en de richting van de luchtstroom 
individueel aanpassen. Tegelijkertijd heeft het systeem een onafhankelijke thermische 
regeling voor het vertrek. Met dit principe heeft de gebruiker individuele controle over: 
het ventilatie debiet, de ventilatie richting en optioneel de luchttemperatuur. 
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Figuur 3.3: Argon Personaf Air Control System 

3.1.4 Task Air Module 

Het 'Task Air Module' (TAM) susteem bestaat uit Inblaasroosters op vloerniveau die 
geplaatst kunnen worden als een onderdeel van een verhoogde vloer. Elke TAM is 
ongeveer 0,6 bij 0,6 meter kan overal in het gebouw geplaatst worden door een stuk 
vloer te verwisselen. De TAM kan individueel aangepast worden door de richting van de 
luchtstroom of het ventilatiedebiet aan te passen. 

Figuur 3.4: Task air module (TAM) 

Figuur 3.4 geeft een doorsnede van een TAM, een ventilator blaast de lucht in vanuit de 
verhoogde vloer. Door de ventilator aan te zetten kan het ventilatiedebiet individueel 
geregeld worden vanuit een zeer lage druk plenum. De gebruiker heeft de mogelijkheid 
tot individuele controle over de ventilatie hoeveelheid en de richting van de 
ventilatielucht [Bauman, 1996]. 

3.1 .5 Persoonlijk ventilatiesysteem 

Exhausto heeft onlangs een Persoonlijk ventilatiesysteem (zie voor paragraaf 3.2.3 voor 
meer informatie over persoonlijke ventilatie) op de markt gebracht (zie Figuur 3.5). De 
eerste projecten met dit systeem zijn in het buitenland al uitgevoerd. Het Nederlandse 
bedrijf lnatherm brengt dit product nu op de markt. Het ventilatiedebiet is individueel 
regelbaar tussen de 0-1 0 1/s en optioneel kan de luchttemperatuur ook individueel 
regelbaar gemaakt worden. 
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Figuur 3.5: Persoonlijk ventilatiesysteem van Exhausto 

3.2 Onderzoek 

Naast de gecommercialiseerde systemen zijn er veel verschillende diverse onderzoeken 
verricht met betrekking tot lokale klimatisering. Hierbij is er zowel gekeken naar het 
inzetten van het bureau als de stoel ten behoeve van lokale klimatisering. In deze 
paragraaf worden enkele van deze onderzoeken kort beschreven. De laatste jaren is er 
veel aandacht voor persoonlijke ventilatiesystemen, de laatste paragraaf gaat hier 
verder op in. 

3.2.1 Werkplek verdringingsventilatie (testopstelling & CFD) 

Het idee van het werkplek verdringingsventilatie concept is om een microklimaat te 
creëren door het inblazen van de lucht onder het bureau (zie Figuur 3.6). Een dergelijk 
concept is reeds succesvol toegepast binnen dealing rooms. De combinatie van de 
positieve kenmerken van verdringsings ventilatie (de ventilatie effectiviteit) en van 
individuele werkplek conditionering (controle over thermisch comfort) kan interessant 
zijn voor toepassing in normale kantoor omstandigheden. 

macro 

' mlCtO· .• 

! 

•, 

Figuur 3.6: Schematische weergave van het bureau verdringingsventilatie concept (links). Verbetert 
verdringingsventilatie systeem (rechts). 

De conclusie van het onderzoek van [Loomans, 1998] is dat het werkplek 
verdringingsventilatie systeem niet als enige klimatisering systeem gebruikt kan worden 
voor standaard kantooromgevingen. Omdat de gewenste thermische omstandigheden 
die op vloerniveau bereikt worden niet op hoofd niveau bereikt kunnen worden. Deze 
resultaten tonen duidelijk aan dat de te verwachte vooFdelen van verdringingsventilatie 
op de werkplek niet opwegen tegen de beperkingen ten aanzien van het thermisch 
comfort. Ook kan de gewenste koellast niet bereikt wo:rden, deze is beperkt tot ca. 50-
100W. 
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3.2.2 Een luchtgekoelde stoel 

In onderzoek van [Kogawa, 2007] is er gekeken naar de thermische sensatie van 
proefpersonen bij gebruik van een luchtgekoelde stoel in 2 warme kantoren. De stoel 
blaas lucht naar het lichaam van de proefpersonen en dit zorgt voor 
van het lichaam. 

to blow out to ir1hale 

Figuur 3. 7: Links foto van het prototype van een luchtgekoelde stoel, recht het principe [Kogawa, 2007}. 

De thermische sensatie en het comfort werden verbeterd bij gebruik van de gekoelde 
stoel. Ondanks dat er een uniforme temperatuur in de ruimte hangt kunnen de 

een luchtsnelheid kiezen die hun individuele comfort past. 

3.2.3 Persoonlijke ventilatie 

Uit onderzoek blijkt dat het inademen van warme lucht als minder comfortabel wordt 
ervaren dan koude lucht van dezelfde kwaliteit. Dit biedt mogelijkheden voor 

ventilatie die direct de vochtigheid en 
luchtkwaliteit in de ademzone aanbieden. [Arsen, 2002]. ,_ 

MP 

Figuur 3.8: Verschillende lokale ventilatiesystemen {Arsen, 2002]. 

Het van persoonlijke ventilatie (PV) is het leveren van en lucht direct 
in de ademzone van de gebruiker. PV heeft 2 belangrijke voordelen ten opzicht van 
ventilatie van volledige vertrekken. Allereerst wordt de kwaliteit van de ingeademde 
ventilatielucht verhoogd. Daarnaast heeft iedere gebruiker de mogelijkheid om zijn 
temperatuur, luchtdebiet en richting in te stellen zoals gewenst om zo het comfort te 

rnrlrtC•n Zie paragraaf 3.1.5 voor een persoonlijk ventilatiesysteem wat kort op 
de markt beschikbaar is. 
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FUNCTIE & IN- EN UITGANGSKENMERKEN 

Het ontwerp moet een functie vervullen om het doel te bereiken. 
Deze functie kan ontleed worden door in- en uitgangstoestand te definiëren. Op deze 
manier wordt het risico om belangrijke kenmerken over het hoofd te zien verkleind. De 
kenmerken worden in: 

• Materieaspecten: te verwerken of te bewerken materiële objecten; 
• ·o.a. bewegingen, krachten, snelheden; 
• lnformatieaspecten: o.a. sturen en regelen, meetsignalen, kwaliteitskenmerken. 

Elk van deze in- en uitgangskenmerken kunnen verschillende veranderingen ondergaan 
door een namelijk: 

• Transporteren: het vervoeren en/of overbrengen van de materie; 
• Transformeren: omzetten naar de gewenste vorm; 
• Accumuleren: opslaan van materie. 

De veranderingen van de kenmerken om een functie t.b.v. 
microklimaat concept te bereiken worden in deze appendix per ontwerpniveau (ruimte, 
werkplek en persoon) weergegeven. 

4.1 Ruimte niveau 
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4.2 Werkplek niveau 

Maller Ventllatlon: Matter 
Air !ram AHU provide air to person lrom HVAC polluted air apparatus 
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4.3 Persoons niveau 
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Accumulale Transfarm Transport 

From clean to Polluted air (trom 
polluted apparatus) 

Maner 

Energy 
Daily heat production measurement to data signa! 
prolila 
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Accumulale Transterm Transport 
medium to air 
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Energy 
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Accumulale Transfarm Transport 
Air llow around 
person 
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Energy 
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PVE FUNCTIONEREN & REALISEREN 

Een programma van eisen wordt opgesteld als hulpmiddel voor evaluaties en 
beslissingen. De eisen hebben betrekking op het betreffende niveau waarop het 
ontwerpprobleem zich voordoet. De eisen worden onderverdeeld in functionele eisen en 
realisatie eisen. Functionele eisen hebben betrekking op het functioneren van het 
ontwerp, denk hierbij o.a. aan comfort, energieverbruik en gebruiksgemak. Realisatie 
eisen hebben betrekking op het realiseren van het ontwerp, denk hierbij o.a. aan 
vervaardiging in de vorm van complexiteit, kosten, aantal .Daarnaast kunnen de eisen 
weer onderverdeeld worden in vaste eisen (waaraan ten alle tijden moet worden 
voldaan), variabele eisen (moet aan worden voldaan binnen bepaalde bandbreedte) en 
wensen (hoeft niet aan te worden voldaan, wordt wel waarde aan gehecht). 

In Figuur 5.1 wordt het volledige PvE (beoordelingscriteria) t.b.v. het microklimaat 
concept weergegeven. 

Group .CRITERIA Slandard, Lllerature 
General Winl•: Room..._.... ...... 22"0 +I· 4 "C(tHe"Cl 

Sum.-: Room ~ '*-" 24.5 •c +I· 4 "C 120.5-28.5 "Cl 
Flaor ...._...,,. beiMen •e•c. 211"c ICIIIIimtll 24 "Cl NEN-EN-150 7730 

:i! Heallng/Coollng Aldlani iiYMf!lelry NEN-EN-150 7730 0 
0 Camlolt buil healing a: 

Camlort buis coollng 
Basic venlllallon Canlllnmenl ,.."~ proce11 (trom c.rpe~, bu~ llllleltall, ...,....., IIC} 

Relallw Humldllybe'-' 30-70% llowlr In~ 
General fWilbllly 

AccniiDI ellclricily I._ Clblel 
Pa.llllly lo lblarb SOllidi 

Healing I Coollng Winler: T-raiUre in wlilllr 22 :t 3 •c 1111 · 26 "Cl NEN-EN-150 7730 

Summ.: Ttmlllflllftln aumm• 24.!1 t 3"C 121.5 · ~1.11 "Cl NEN-EN-150 7730 

Temptraluni ~ ~ 8111dall1d nec:k 1<2 "Cl NEN-EN-150 7730 

Camlortlnclivlcllel healing 
~lort inclviMJ c:oallng 
"--llllyto Clnllle a ddy lllnnal miercx:lmlla .,_" 
IWMca belwMn l'ldlanl n air lemperûml 

Venlllallon ~...-I prae~~~~ (EdvoMI) ISSO 40 

_. proceaa(lrom per1011, WOIIqlllceKEaa1._Ca-cw,.tCw-CQ) ISSO 40 

~m. : Temparalunllllecll,._ (High) ISSO 40 

~: r.....-. ellacfveraa ILOWI ISSO 40 

- v..-..an llcJw per ponron 
ICald llllddry air (low ~ chcl to .. mauth Fanger, 2001 
["-' expoue.,.._.,_ Melikov, 2006 

Dfa&9lt NEN 7730, Founlain 
lndlvldual control 1E11r to ... I ll'llullhM Karjalainen, 2007 

~"....,... 
IWIIDI:IIdwl!tual tampatälft~ Paciuk (1 990) 

· Eft ..... ~oornlleal (llld lagl) Zhang, 2004, Field study 

Eft~CtiwaneaelrlchldHI OOIMil hlndl (lllid IIWII) Zhang, 2004, Field stud_L_ 
. ..... healing ollha bad! Paciuk (1 990) 

- I&Unlmer: llldlvldull .,.,.,.....ldlptallon Wyon, 1996 

• ~ lrdvillllll OOIMil lor tie lleid Zhang, 2004, Field study 
llndlviiUI ....... adlptallon 

uroup ICRilEIIIA 
Llle Cycle Cost lnlllll-. 

Explolallon cae11 (mlilllllllllctt) 
EJplabUon caell (clalllil1g) 
lJtl(llll ollhe llllldallon 

Flexibility SmiiiiiOulck chqe 
Q1ange oiiOOI'IIIfloor luncllan 

Energy Use ~allk:lancy 

Coolrv elflcllncy 
8)'111111 WGika in combinllion wlh L TH an HTC 
V..lllion -si)' 

Building Engineer Neceaary Nlllfment "*' 
'"-iblly to clacenlldza inalaldclna 
Ellheltc value 

Addillonal 0ontroll$:hniqul 
a-.l lmllwlldgl cl !ha leChniQua 
EMirtaM ol inllding 
Nllllbar cl -.m.nll 
P..,lb liQ8II)IIItlaa 

Figuur 5. 1: Volledig overzicht PvE (beoordelingscriteria). 
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6 MORFOLOGISCHE OVERZICHTEN 

Door de opsplitsing van de hoofdfunctie in deelfuncties wordt het makkelijker om 
oplossingen te bepalen voor een kleiner specifiek probleem. Het morfologische schema 
is opgedeeld in deelfuncties op de verticale as en oplossingen op de horizontale as. 
Door de alle bedenkbare oplossingen per deelfunctie aan te brengen naar specifieke 
fysische verschijnselen, kan men vaker tot minder voor de hand liggende bruikbare 
toepassingen of mogelijkheden komen. In Figuur 6.1 is het morfologisch overzicht t.b.v. 
het microklimaat ontwerp weergegeven. In Figuur 6.2 is het morfologisch overzicht met 
de daarin de verschillende ontwerpoplossingen weergegeven. 
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7 BEOORDELINGEN 

De beoordelingen van de verschillende concepten worden in deze appendix 
weergegeven. De concepten zijn beoordeeld door Prof. Ir. W. Zeiler (TU/e), ir. G. Boxem 
{TU/e), ing. J. Veerman (Royal Haskoning), ing. J. Bakker (Royal Haskoning) en G.J.A. 
Filippini . In Figuur 7.1 worden alle beoordelingscriteria uit het PvE voor het functioneren 
en het realiseren gegeven. 

Na analyse van de beoordelingsresultaten viel direct op dat de microklimaat concepten 
niet uitzonderlijk goed scoren op het functioneren, terwijl dit wel het uitgangspunt is 
geweest van de ontwerpen. Na analyse van de resultaten blijkt dat dit komt door de 
grote hoeveelheid beoordelingscriteria. Hierdoor komen de beoordelingen voor de 
allerbelangrijkste factoren niet duidelijk naar voren . Op basis hiervan is er besloten om 
nogmaals kritisch te kijken naar de beoordelingscriteria. Om op deze manier alleen de 
allerbelangrijkste over te houden en op basis daarvan het Kesselring diagram nogmaals 
te bekijken. De criteria die hierbij geschrapt zijn in Figuur 7.1 doorgestreept. 

In paragraaf 7.2 worden de Kesselring diagrammen van de individuele beoordelingen 
gegeven. Aan de linker zijde wordt steeds het diagram waarbij alle criteria meegenomen 
worden weergegeven. Aan de rechterzijde worden enkel de belangrijkste meegenomen. 
Duidelijk zichtbaar is dat de verschillende concepten in de rechter diagrammen beter 
presteren op het gebied van het functioneren . In het rechtse diagram van Figuur 7.7 zijn 
alle beoordelingen samengevoegd en op basis hiervan zijn de beste concepten 
uitgekozen. De verschillende concepten hebben een nummer en een kleur zoals 
hieronder weergegeven. 

1. Klimaatplafond referentie. 
2. Wanden concept. 
3. Stoelconcept 
4. Bureau + paneel. 
5. Bureau. 
6. Bureau volledig lucht. 

Appendix - A25 - Beoordelingen 



TU/e 
7.1 Beoordelingscriteria 
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Figuur 7. 1: Volledig overzicht van de beoordelingscriteria voor functioneren en realiseren. Waarbij er in eerste 

instantie getoetst is op alle criteria en in :! instantie alleen op de grijze criteria. 
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7.2 Kesselring diagram 
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Figuur 7.2: Geert Filippini (links is de beoordeling met alle criteria, rechts met enkel de belangrijkste) 
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Figuur 7.3: Prof. Ir. W. Zeiler (TUle) 
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Figuur 7.4: Ing. Jan bakker (Royal Haskoning) 
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In onderstaand Kesselring diagram zijn alle beoordelingen samengevoegd, dit geeft 
daarmee ook het eindresultaat. 
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Figuur 7. 7: Kesselring waarbij de gemiddelde waarden van de individuele beoordelingen weergegeven zijn. Links is 

met alle beoordelingscriteria, rechts is met enkel de belangrijkste. 
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8 MEETRESULTATEN MICROKLIMAAT 

8.1 Meetinstrumenten 

"aUWI\t:UJOym"u vanu•aut: 

Type sensor ldnr. TUle Variabele Localle Incl. datalogger Bereik _g_egevens 

0\i 

NTC 1323 Tlucht Basis ±0 1 ja 
NTC 1325 Tlucht Hoofd +01 ja 
NTC 1326 Tlucht Voet + 0 1 ja 
NTC 1327 Tlucht Onderbuik ±01 ia 
NTC 1329 Tlucht Hand + 0 1 a 
Pt1000 1333 Tlucht Inblaas + 01 ia 
Pt1000 1334 Tlucht Temoeraluur na LBK + 0 1 ia 
Pt1000 1335 Tlucht Laboratorium ±01 ia 
Pt100 0571 Ttucht PlO regeling LBK ±03 nee 

Dl.. 

NTC 1328 Topj: Paneel onder +01 a 
NTC 1330 Topp Oneerzijde bureau + 01 a 
NTC 1331 Topp Voeten + 01 a 
NTC 1332 Toop Hand bureau + 0 1 a 
NTC 1336 Topp Wand rechts + 0,3 nee 
NTC 1337 ToQp Plafond + 03 nee 
NTC 1338 Topp Paneel boven ±03 nee 
NTC 1339 Topp Wand voor ( raamzijdel +03 nee 
NTC 1340 Topp Wand achter +03 nee 
NTC 1342 Topp Vloertemperatuur basis +03 nee 
NTC 1774 Topp Wand links +03 nee 
NTC PR202J3 1760 Toop Retour water +01 ia 
NTC PR202J3 1761 Topp Aanvoer water + 0 1 _ia 

ur "" Zwarte bol NTC 0344 Tstr Voeten ±01 La 
Zwarte bol NTC 0345 Tstr Hand ± 01 ja 
Zwarte bol NTC 1250 Tstr Hoofd + 0 1 ja 
Zwarte bol NTC 1249 Tstr Onderbuik +03 nee 

1He1811ev9 'Ir. 
RV 1233 RV Basis ±3 ·a 
RV 1325 RV Hand +3 ia 
RV 1326 RV Voet ±3 a 

111/11 111/11 
Dantee no.2171 104 V Enkels +0 02 0 05 - 1 00 a 
Dantee no.2176 106 V Hand ± 0 02 ia 
Dantee no.2176 11 3 V Hoofd + 002 ja 
Uitleesunit 3 kanaais 126 Datalogg_er nvt nvt 

l(;rant datalogger 204U 4t-16 '"'" uata ogger nvt n 
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Verwarmen: temperaturen (figuur 7.2 & 7.3) 
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Figuur 8.1: Basis luchttemperatuur en oppervlakte temperatuur paneel (14 april) 
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Figuur 8.2: Luchttemperaturen (14 april) 
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Figuur 8.3: Stralingstemperaturen (14 april) 
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Verwarmen: oppervlakte temperaturen (figuur 7.5) 
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Figuur 8.4 : Basis luchttemperatuur en oppervlal<.te temperatuur paneel (14 april) 
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Figuur 8.5: Basis luchttemperatuur en oppervlal<.te temperaturen van bureau en vloer bij voeten {14 april) 
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Koelen: temperaturen (figuur 7.8 & 7.9) 
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Figuur 8.6: Basis luchttemperatuur en oppervlakte temperatuur paneel (15 april) 
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Figuur 8. 7: Luchttemperatuur ( 15 april) 
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Figuur 8.8: Stralingstemperatuur (15 april) 
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8.5 Koelen: oppervlakte temperaturen (figuur 7.11) 

Tijd fuu:mmf 

Figuur 8.9: Luchttemperatuur en oppervlakte temperatuur paneel (15 april) 
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Figuur 8. 10: Basis luchttemperatuur en oppervlakte temperatuur bureau en bij vloer bij voeten ( 15 april) 
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8.6 Koelen: met dummy (figuur 7.14 & 7.15) 
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Figuur 8. 11: Luchttemperatuur en oppervlakte temperatuur paneel {14 mei) 
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Figuur 8.12: Temperaturen geïntegreerde sensoren in dummy {linkeras is hoofd, rechteras is voet) 

Appendix - A34- Meetresultaten microklimaat 



TU e --m-I 
D O 

ROYAL HAlKONING 

9 UITGANGSPUNTEN ENERGIEBESPARING 

In deze appendix worden de uitgangspunten ten behoeve van het bepalen van de 
energiebesparing toegelicht. Paragraaf 9.1 ligt de aanname met betrekking tot het 
energiegebruik van de stralingspanelen bij verschillende ruimtetemperaturen toe. 
Paragraaf 9.2 gaat in op de eigenschappen van het VABI voorbeeldgebouw en de 
aannamen met betrekking tot het systeem. 

9.1 Energiegebruik stralingspanelen 

In deze paragraaf wordt de warmteafgifte van het stralingspaneel bepaald en daarnaast 
wordt toegelicht hoe de energieafgifte van de stralingspanelen in het VABI 
voorbeeldgebouw bij verschillende ruimtetemperaturen is bepaald. 

9.1.1 Warmteoverdracht stralingspaneel 

De warmteoverdracht van een verticaal stralingspaneel kan theoretisch bepaald worden 
door warmteoverdracht formules voor straling en convectie. De volgende formules 
worden gebruikt voor deze overdracht. 

Warmteoverdracht, straling 

Warmteoverdracht, convectie 

hr, koeling= 5,0 W/(m2·K) 
hr, verwarming= 5,4 W/(m2·K) 
he, koeling = 1 , 6 · (L'l T)0

'
3 

he, verwarming = 1 ,6 · (L'l T)0
'
3 

[ISSO 48] 
[ISSO 48] 
[Recknagel, 2005] 
[Recknagel, 2005] 

Door deze formules in een grafiek te zetten ontstaat Figuur 9.1. Hierin is de 
warmteoverdracht van een vertikaal stralingspaneel weergegeven afhankelijk van het 
temperatuurverschil tussen oppervlak en de ruimte. Op basis van de formules is de 
theoretische warmteoverdracht van de stralingspanelen binnen het microklimaat 
systeem bepaald. 

Max. Warmteafgifte paneel 
Max. koeling paneel 

:ca. 270 W (1 ,44m2 * 9,33 W/m2*K * 20K) 
:ca. 120 W (1 ,44m2 * 8,19 W/m2*K *10K) 
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Figuur 9. 1: Warmteoverdracht van een vertikaal paneel t.b.v. koelen en verwarmen. 
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9.1.2 Energiestromen stralingspanelen voorbeeldgebouw 

De navolgende uitgangspunten worden gehanteerd bij de berekening van de 
energiestromen van de stralingspanelan in het VABI voorbeeldgebouw. 

• Naarmate het basisklimaat kouder wordt zetten meer mensen het 
stralingspaneel aan t.b.v. verwarming (en omgekeerd); 

• Naarmate het basisklimaat warmer wordt zetten meer personen het paneel aan 
t.b.v. koeling (en omgekeerd); 

• Er wordt niet gelijktijding verwarmd en gekoeld met de panelen. Het omslagpunt 
van verwarmen naar koelen is 23 oe. Een intelligente regeling en nader 
onderzoek op dit gebied is benodigd. 

In Figuur 9.2 wordt het principe grafisch weergegeven. In de grafiek is zichtbaar dat het 
vermogen dat door de stralingspanelen in de ruimte wordt gebracht minder wordt 
naarmate de temperatuur van het basisklimaat daalt (blauwe lijn). Het omslagpunt ligt bij 
een basistemperatuur van 23 oe, indien de temperatuur hierboven komt gaan de 
panelen koelen. Het koelvermogen dat door de stralingspanelen in de ruimte wordt 
gebracht neemt weer verder toe naarmate temperatuur stijgt. Het aantal panelen dat bij 
een bepaalde temperatuur maximaal aanstaat is weergegeven met de roze lijn. 

- Vermogen dmv stralingspanelen [W] - Aantal Panelen max vermogen [#) 
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Figuur 9.2: Vermogen (groene lijn) van alle stralingspanelen in het VABI voorbeeldgebouw samen en het aantal 

panelen (roze lijn) dan het volle vermogen levert bij een bepaalde temperatuur van het basisklimaat. 
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9.2 Uitgangspunten V ABI berekening 

Figuur 9.3: Overzicht uitgangspunten V ABI berekening I.b.v. energiebesparing. 
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