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25 jaar NVBV   gefeliciteerd!

THERMISCH COMFORT TOEN EN NU
STRENGERE EISEN, BETERE GEBOUWEN?

Peter Wapenaar



Hoe was het voordien?Hoe was het voordien?

Bouwkundig:
-Isolatie na oliecrisis
-Dubbel glas / Thermopane / eerste coatingtechnieken
-Zonwering: lamellen, uitvalschermen
-“moderne” gebouwen zonder open ramen.

Installaties:Installaties:
-Radiatoren
-Radiatoren plus ventilatie
-Airco (inductie-units / facoilunits)



Goed verhaal



Besef integraal ontwerp voor een goed zomerklimaat

Mogelijk met dynamische simulaties: BFEP, Tover, VABI, etc.Mogelijk met dynamische simulaties: BFEP, Tover, VABI, etc.

Waarop toetsen?

Beperkte overschrijding PMV = 0,5

Vertaald naar temperaturen: Vertaald naar temperaturen: 
5% van de tijd (100 uur) warmer dan 25,5 ᵒC

Over een gemiddeld jaar beschouwd (1964)

Economisch gedreven…..



Resultaat:

-Gebouwen met natuurlijke ventilatie, open ramen,  weinig glas, 
buitenzonwering, open plafonds en beperkt gebruik (tot 25 W/m²);
-Gevels met max. 40% glas, buitenzonwering en topkoeling met 
open ramen (al dan niet psychologisch)open ramen (al dan niet psychologisch)



Meer glas?  Lagere ZTA

Retourlucht via klimaatgevels, wel te openen ramen



Meer glas?

-Installaties met grotere koelcapaciteit-Installaties met grotere koelcapaciteit
-Regeling voor te lage temperaturen bij lage warmtelasten

Variabel volume regeling op luchtinblaas

Koelplafonds met basis luchtverversing



Temperatuuroverschrijdingsberekeningen:

Aanbeveling Ben Bronsema 1995: 
KISS:   KEEP IT STUPID SIMPEL!!!!



Automatisering:

Computers op de werkplek

-Kunnen (ongelofelijk veel) meer met dezelfde energie-Kunnen (ongelofelijk veel) meer met dezelfde energie

-Resteert de ontwikkeling van het aantal per persoon en het 
aantal personen



Verlichting:

Ontwikkelingen beperkt:

Klassiek met afzuiging via armaturen:  tot 7 W/m²

TL5 / LED:  6 tot 7 W/m²

Minder basisverlichting (300 lux) met werkplek: 5 W/m²



Gevel:

Hoe maak je transparantie voor hoge daglichtopbrengst mogelijk?

luifel        buitenzonwering  zonwerend glas   klimaatraam    dubbele gevel



Gevel:

Ontwikkelingen ?

-Triple-glas;

-Rc-waarde steeds hoger;

-Luchtdichtheid beter.

Effect op winterklimaat, en dus ook op keuze installatieconcept 
zomerklimaat



Referentiejaar:

1964 achterhaald?1964 achterhaald?

1995 / 1998 als warm jaar

NEN 5060: 2008T1 / 2008T2 / 2008T3

Resultaat: 
-20% meer koelcapaciteit installeren-20% meer koelcapaciteit installeren
-Natuurlijke ventilatie moeilijker

Opmerkelijk:
-Warmere nachten
-Zon schijnt niet intensiever, wellicht wel vaker



Toets-criterium:

temperatuuroverschrijdingsnormtemperatuuroverschrijdingsnorm

GTO:  150 weeguren op basis van PMV

ATG: op basis van statistiek, ALPHA of BETA-gebouw??
klasse A, B, C of D??

NEN7730: Klasse C:  -0,7 ≤ PMV ≤ +0,7
Klasse B:  -0,5 ≤ PMV ≤ +0,5Klasse B:  -0,5 ≤ PMV ≤ +0,5
Klasse A:  -0,2 ≤ PMV ≤ +0,2

Resultaat:
Overschrijdingsnorm en weegurennorm op elkaar afgestemd

Strengere eisen impliceert meer koelcapaciteit
bijvoorbeeld van weeguren naar klasse A (7730): > 50% extra



Alpha-gebouwen:  wie durft?

TL
TL

outdoor climate

acoustic vent

3,3 m 2,45 m

TL
TL

5,4 m

acoustic baffle climatic ceiling

air exhaust

air supply

5,4 m



Toename koellast:

-Transparantie gevels-Transparantie gevels
-Bezetting kantoren (nieuwe werkplekconcepten)
-Toetsingscriterium
-Referentiejaar



Toename koellast:

-Transparantie gevels-Transparantie gevels
-Bezetting kantoren (nieuwe werkplekconcepten)
-Toetsingscriterium
-Referentiejaar

Wie besluit, en hoe?
Eigenaar / belegger / ontwikkelaar / makelaar / huurder / adviseur

En wat zijn de gevolgen?En wat zijn de gevolgen?
Trend: risico-mijdend, dus geen alpha-gebouw, 

En wie controleert?    System engineering



Extra eis BREEAM credit:

Referentiejaar 2008T1Referentiejaar 2008T1

Extra punt (HEA10) voor klasse A i.p.v. klasse B bij ATG of NEN7730

Extra punt (HEA11) voor regelbaarheid per 40 m² kantoor, 

regeling eenvoudig en begrijpelijk te bedienen.



Extra eis BREEAM credit:

Een voorbeeld:



Extra eis BREEAM credit:

Een voorbeeld:



Extra eis BREEAM credit:

Resultaat:
-primaire capaciteit koeling leidt tot te koud in onbelast -primaire capaciteit koeling leidt tot te koud in onbelast 
vertrek bij onvoldoende secundaire warmte in de zomer



Extra eis BREEAM credit:

Resultaat:
-primaire capaciteit koeling leidt tot te koud in onbelast -primaire capaciteit koeling leidt tot te koud in onbelast 
vertrek onvoldoende secundaire warmte in de zomer
-Verwarmen en koelen in één segment
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Extra eis BREEAM credit:

Resultaat:
Welke thermostaat is “eenvoudig en begrijpelijk te bedienen” ?? Welke thermostaat is “eenvoudig en begrijpelijk te bedienen” ?? 
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Opwarming van thermostaat door elektronica? Invloed op juiste meting ruimtetemperatuur
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Considerans:

KEEP IT STUPID SIMPEL !

Trend naar hogere koelcapaciteit , zoek de grenzen van het 
installatieconcept niet op

Doe simulatie met max. bezetting (TO-berekening) maar ook met min. 
bezetting.

Technische regeling op capaciteiten om onderkoeling te voorkomen

Ook voor thermostaten en klimaatregeling geldt:  SIMPEL

Wees voorbereid op de toekomstige energiemaatregelen: bijverwarmen 
in de zomer zal moeilijker worden

Toetscriteria: door meerdere opties moet ook conceptuele 
besluitvorming  naar haalbaarheidsfase worden verlegd (normaliter in 
VO).


