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Samenvatting

De koudevalproblematiek bij hoge glazen geveldelen in kantoorpanden is in een klimaatka-

mer door moBius consult onderzocht. Specifiek is onderzocht of tochtklachten met bouwkun-

dige maatregelen voorkomen kunnen worden. De volgende bevindingen zijn uit het

onderzoek naar voren gekomen: 

1. Indien verdiepingshoge glasvlakken zijn geconstrueerd met HR++-glas, geïsoleerde kozij-

nen en goede naad- en kierdichting, veroorzaakt koudeval geen tochtproblemen in de

leefzone.

2. Als andere oorzaken dan koudeval tochtproblemen bij de gevel veroorzaken, kunnen

bouwkundige maatregelen deze problemen effectief bestrijden.

3. Tochtproblemen zijn per kantoorsituatie specifiek. De problematiek en de oplossingen

hiervoor moeten dan ook van geval tot geval geoptimaliseerd worden.

Ad 1

Koudeval ontstaat doordat lucht afkoelt aan een koud oppervlak en vervolgens daalt. Door

de continue afkoeling treedt een sneeuwbaleffect op, waardoor een sterke luchtstroming kan

ontstaan die tochtklachten veroorzaakt. Door de hoge isolatiewaarde van HR++-glas is het

afkoelingseffect echter klein. Koudeval blijkt dan ook geen primaire oorzaak voor tochtklach-

ten in nieuwbouwprojecten met glasvlakken tot 3 m hoogte. 

Tochtklachten kunnen wel ontstaan doordat verschillende mechanismen een convectieve

luchtstroming veroorzaken. De convectieve luchtstroming wordt veroorzaakt door het in-

blaassysteem, de interne warmtelast en het koude raamvlak. Andere mechanismen, zoals

infiltratie, kunnen ook bijdragen aan de convectieve luchtstroming. Door deze mechanismen

op de juiste wijze te beheersen kan tocht worden voorkomen zonder bouwkundige of instal-

latietechnische elementen bij de gevel te plaatsen.

Ad 2

Verschillende oplossingsrichtingen zijn getest om tochtklachten te voorkomen middels bouw-

kundige maatregelen. Hiervoor is eerst bewust tocht gecreëerd door de convectieve lucht-

stroming te versterken. Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is om tochtklachten

voldoende te reduceren met een aantal bouwkundige oplossingsrichtingen:

� het plaatsen van een geperforeerde afscheiding op enige decimeters van de gevel,

� het plaatsen van een lichtwering die van onder naar boven sluit op enige decimeters van

de gevel.

Verwacht wordt dat brede, geperforeerde, horizontale lamellen (>20 cm) op vensterbank-

hoogte eveneens tochtproblemen kunnen voorkomen.

Ad 3

Tochtproblemen worden veroorzaakt door een combinatie van verschillende mechanismen.

Deze mechanismen: inblaassysteem, interne warmtelast, isolatiewaarde geveldelen, infiltratie,

etc., zijn in elk kantoor verschillend. Daarom moet, ondanks dat de werking van de verschil-

lende oplossingsrichtingen is aangetoond, de effectiviteit van de maatregelen per kantoorsi-

tuatie gekwantificeerd worden. 
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1 Uitgangspunten

1.1 Inleiding

In opdracht van de Rijksgebouwendienst wordt in Middelburg een nieuw kantoorgebouw

ontwikkeld voor Rijkswaterstaat (RWS). MoBius consult verzorgt hierbij de advisering op het

gebied van bouwfysica, akoestiek, duurzaam bouwen, energie en brandveiligheid. Het

gebouw zal worden uitgevoerd met een buitenschil die voor een groot deel bestaat uit HR++-

glas. Het glas heeft per kantoor een hoogte van circa 3,5 meter en loopt van vloer tot vloer. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat dit soort gevels problemen oplevert ten aanzien

van koudeval. Dit wordt meestal opgelost door het toepassen van verwarmingselementen bij

de gevel. Aangenomen wordt dat het plaatsen van de verwarmingselementen de koudeval

oplost.

Eerder onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Rijksgebouwendienst, laat zien dat compen-

satie van de koudeval door verwarming energievernietiging tot gevolg heeft [1]. In dit onder-
zoek is gemeten dat koudeval kan optreden bij buitentemperaturen lager dan 15 oC. De

warmtevraag in een kantoor is echter afhankelijk van de interne en externe warmtelast. In

bepaalde gevallen is er pas een actieve warmtevraag bij buitentemperaturen die lager zijn

dan 5 �C. Hierdoor is het mogelijk dat koudeval wordt gecompenseerd door verwarming ter-

wijl er geen warmtebehoefte is, of erger, terwijl de geproduceerde warmte door de koelin-

stallatie wordt afgevoerd. Om deze energievernietiging te voorkomen of sterk te beperken,

heeft moBius consult onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van koudeval middels

bouwkundige maatregelen. Dit document is de rapportage van de bevindingen voortgeko-

men uit het onderzoek.

Het uitgevoerde onderzoek is gefinancierd door het Programma Innovatieve Technieken (PIT)

van de Rijksgebouwendienst. PIT is het stimuleringsprogramma voor onderzoek naar en toe-

passing van innovatieve energiebesparende technieken bij de rijksoverheid. Het onderzoek is

uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Energie en de Gebouwde Omgeving van de

faculteit Werktuigbouw en Maritieme Techniek van de Technische Universiteit Delft.  

1.2 Onderzoeksindeling

Het onderzoek is in twee fasen opgedeeld. In de eerste fase is met een groep experts een

brainstormsessie gehouden over de bouwkundige maatregelen die koudeval zouden kunnen

voorkomen. De tweede fase betrof een klimaatkameronderzoek naar de voorgestelde maat-

regelen.

Aan de brainstormsessie is deelgenomen door: 

� mevrouw ir. A. Zeegers (Rijksgebouwendienst),

� de heer ir. J. R. Koeslag, (Rijksgebouwendienst),

� de heer prof. dr. ir. A. H. C. van Paassen (T.U. Delft),

� de heer ir. P. de Ruiter (architectenbureau de Ruiter),
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� de heer ir. R. Oosterink (moBius consult),

� de heer dr. E. P. Prendergast (moBius consult).

In de brainstormsessie is een tiental oplossingsrichtingen besproken. Voor een gedetailleerd

verslag hiervan wordt verwezen naar notitie 1637.12 d.d. 16 april 2004. Van een aantal van de

besproken oplossingsrichtingen zijn de deskundigen van mening dat deze een oplossing voor

koudeval kunnen zijn. Een drietal hiervan valt binnen de randvoorwaarden van dit onder-

zoek. Deze oplossingsrichtingen worden besproken in de volgende paragraaf.

1.3 Oplossingsrichtingen

Uit de brainstormsessie zijn drie oplossingsrichtingen gekomen, die in de klimaatkamer on-

derzocht zijn. Het betreft:

� horizontale lamellen op het raamvlak geplaatst,

� een verticale afscheiding tussen de leefzone en het raam,

� een lichtwering bij het raamvlak die van onder naar boven sluit.

De oplossingsrichtingen zijn hieronder toegelicht.

Horizontale lamellen

Uit de literatuur is bekend dat het plaatsen van een horizontale lamel op het raamvlak de

luchtsnelheid van dalende koude lucht afremt. De luchtstroom wordt door de lamel de ruimte

in geleid, waar deze mengt met de binnenlucht. De effectiviteit van de oplossing is afhanke-

lijk van de grootte van de lamel en de afstand tussen verschillende lamellen. Om de praktische

toepassing van deze oplossingsrichting te testen, zijn de volgende varianten onderzocht: 

a een brede lamel van 20 cm op vensterbankhoogte (1 m),

b een brede lamel van 20 cm op kasthoogte (2 m),

c een smalle lamel van 10 cm op vensterbankhoogte (1 m),

d twee smalle lamellen van 10 cm, een op vensterbankhoogte (1 m), de ander op kasthoog-

te (2 m).

Verticale barrière

De koude luchtstroom die vanaf het raam het kantoor binnenstroomt, kan afgeremd of ge-

stuurd worden door een verticale obstructie op de vloer tussen het raam en de leefzone te

plaatsen. Bij een dichte obstructie is het mogelijk dat de luchtstroom over de obstructie heen

stroomt en vervolgens alsnog tochtproblemen veroorzaakt. Daarom is ook een variant onder-

zocht waarbij bij de zijwanden ruimte is open gehouden om de luchtstroom via deze openin-

gen te laten wegstromen. Tevens wordt een variant onderzocht waarbij de obstructie is

geperforeerd, zodat de luchtstroom gedeeltelijk door de perforaties en gedeeltelijk over de

barrière kan stromen. De volgende varianten zijn onderzocht:

a een dichte barrière van 25 cm hoog, op 0,4 m van het kozijn, 

b een dichte barrière van 50 cm hoog, op 0,2 m van het kozijn, 

c een dichte barrière van 25 cm hoog, met 25 cm opening bij de binnenwanden, op 0,4 m

van het kozijn, 
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d een barrière van 25 cm hoog met een perforatiegraad van 33, 45 en 55%, op 0,4 m van

het kozijn.

Een barrière (in elke uitvoering) kan dubbel functioneel zijn, omdat deze eveneens als priva-

cyscherm kan functioneren. Privacyschermen worden regelmatig toegepast bij bureaus in

ruimten waar de glasvlakken tot aan de vloer lopen.

Omgekeerde lichtwering

Door de bron van de koudeval, het koude raamvlak, gedeeltelijk af te sluiten is het te ver-

wachten dat tochtklachten verminderen. Met een lichtwering, die van onder naar boven sluit,

kan het raamvlak effectief worden afgesloten. De effectiviteit van de lichtwering is getest

voor de volgende varianten:

a Lichtwering op het kozijn, 70 cm hoog

b Lichtwering op het kozijn, 110 cm hoog

c Lichtwering op het kozijn, 150 cm hoog

d Lichtwering op 0,4 m van het kozijn, 110 cm hoog.

Evenals de verticale barrière is een omgekeerde lichtwering dubbel functioneel. De lichtwe-

ring kan gebruikt worden om de visuele privacy te vergroten.

1.4 Toetsingscriteria

De meetgegevens worden getoetst aan de norm voor de perceptie van tocht, zoals deze is

vastgelegd in NEN-EN-ISO 7730 [2]. In deze norm wordt tocht beoordeeld aan de hand van

het percentage personen dat hinder heeft van tocht. Middels een steekproef van 150 perso-

nen is een parametrisatie van het percentage ontevreden personen vastgesteld. Deze parame-

trisatie is gegeven in de volgende formule:

3,14)Tuv(0,37*
0,62

0,05)(v*)t(34dr a ���� **

waarin:

dr draught rate: percentage ontevreden personen door tocht, in %;

ta plaatselijke luchttemperatuur, in °C;

v plaatselijke gemiddelde luchtsnelheid, in m/s;

Tu turbulentie-intensiteit, in %.

Tocht wordt, volgens de norm, als een probleem beschouwd als het klachtenpercentage (dr)

hoger is dan 15%. In Figuur 1 is deze 15% ontevredenheidsgrens aangegeven, als functie van

de luchtsnelheid, luchttemperatuur en de turbulentie-intensiteit. Het gebied onder de lijn

voldoet aan de norm voor de gedefinieerde variabelen.
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Figuur 1: Toelaatbare gemiddelde luchtsnelheden als functie van de luchttemperatuur en de turbulentie-intensiteit

In het vervolg van deze rapportage wordt tocht aangeduid volgens de grootheid dr (draught

rate) met de eenheid %. Alle dr-waarden voor specifieke meetsituaties zijn opgenomen in

bijlage 1. In bijlage 2 zijn de meetwaarden opgenomen van de grootheden waarmee de dr-

waarden zijn uitgerekend (gemiddelde luchtsnelheid, luchttemperatuur en turbulentie-

intensiteit). 

Volgens de richtlijnen van de Rijksgebouwendienst is de norm toepasbaar in de zogenaamde

leefzone [3]. Hieronder wordt verstaan de ruimte tot 1,5 m boven het vloeroppervlak, 0,3 m

vanaf de binnenwanden en 0,5 m vanaf de binnenzijde van de gevel. 
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2 Klimaatkamer

2.1 Kantoor

De metingen zijn uitgevoerd in een kantoorvertrek met een gecontroleerd binnenklimaat.

Het kantoorvertrek is 5,5 m diep, 4,0 m breed en 3,5 m hoog. Op 2,7 m hoogte bevindt zich

een verlaagd plafond over een gedeelte van de kamer. In het verlaagde plafond bevinden

zich de luchtkanalen en twee wervelroosters, te zien in Figuur 2.

Figuur 2: Schematisch aanzicht van het plafond van het kantoorvertrek

Het kantoorvertrek is voorzien van mechanische luchttoevoer met een debiet van 120 m3/h.

Dit luchtdebiet is conform de Rgd-richtlijnen voor ventilatiehoeveelheden. Via de twee wer-

velroosters in het plafond wordt de lucht in de ruimte geblazen. Aan de gangzijde van het

vertrek wordt de lucht afgevoerd. De binnenluchttemperatuur in de kantoorruimte wordt

geregeld door variatie van de temperatuur van de inblaaslucht. Tijdens de metingen varieert
deze temperatuur tussen de 14 oC en 22 oC.

De binnenluchttemperatuur in de kantoorruimte is gedurende de gehele meetperiode inge-
steld op 22 oC. De interne warmtelast is gevarieerd van 30 tot en met 39 W/m2. Deze warmte-

last is gegenereerd door de elementen zoals weergegeven op foto 4 in bijlage 3. De

elementen zijn ongeveer 1,2 m hoog en hebben een instelbaar vermogen tot 400 W. Tijdens

de metingen zijn 5 elementen gebruikt met een vermogen van 100 W tot 200 W. Van deze

warmte wordt ongeveer 50% convectief en 50% als straling afgegeven. Tevens zijn in het

verlaagde plafond 8 verlichtingsarmaturen opgenomen van elk 18 W.

1,5m

5,5m

4,0m 0,4m

1,8m

1,8m

1,1m

4,1m

Verlaagd
plafond
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2.2 Gevel

De kantoorruimte is aan alle zijden zwaar geïsoleerd, zodat hier praktisch geen warmte-

uitwisseling plaatsvindt. Uitzondering hierop is de gevel die het vertrek begrenst met de

ruimte waarin buitencondities worden gesimuleerd. 

De gevel bestaat uit HR++-glas in een houten kozijn. Het glas zit, zowel aan de binnenzijde als

aan de buitenzijde, op een diepte van 5,5 cm in het kozijn. De afstanden in dit rapport zijn

gemeten vanaf het kozijn, tenzij anders vermeldt. De afmetingen van de gevel en de glazen

delen zijn in Figuur 3 weergegeven.

Figuur 3: Schematisch gevelaanzicht met afmetingen

Het totale glaspercentage bedraagt 77% van de binnengevel. De warmtedoorgangscoëffici-

ent (U-waarde) van de glasdelen bedraagt 1,2 W/m2K. De kozijnen en overige delen hebben

een Rc-waarde van 3,5 m2K/W. 

De luchtdichtheid van de gevel is direct gemeten middels een luchtdebietmeting. Hiervoor is

de gevel aan de binnenzijde afgesloten waarbij de infiltratielucht door een gekalibreerde

opening wordt geforceerd. Door de luchtsnelheid in deze opening te meten is de infiltratie bij

verschillende drukverschillen bepaald. Zie hiervoor bijlage 4. De qv10-waarde van de gevel is

bepaald op 10 m3/h. 

In de praktijk blijken de infiltratiewaarden, veel lager te liggen dan de maximaal toegestane

waarde van de Rijksgebouwendienst. De glasgevel van RWS Middelburg geeft een gemeten

qv10-waarde van 0,3 m3/h [4]. In de testruimte is een infiltratie nagebootst die hiermee gelijk-

waardig is.

In de ruimte waar de buitencondities worden gesimuleerd, veroorzaakt het koelsysteem

windsnelheden op de gevel tussen de 0,5 en 4 m/s. Infiltratiemetingen in deze nulsituatie,

zonder additionele druk op de gevel, laten zien dat de infiltratie tussen de 0 en 1 m3/h be-

draagt. Door de fluctuaties in de metingen en de nauwkeurigheid van de opstelling kan de

infiltratie niet exacter dan dit gedefinieerd worden. 

glas

glas glas

4,0m

3,5m

3,0m
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De metingen zijn in principe uitgevoerd in de hierboven gedefinieerde situatie. De infiltratie

is dan tussen de 0 en 1 m3/h. Metingen met andere infiltratiehoeveelheden zijn uitgevoerd om

het effect van infiltratie op de koudeval te toetsen (zie paragraaf 3.2). 

2.3 Klimaatcondities

Aan de buitenzijde van de gevel bevindt zich de zone waarin buitencondities kunnen worden

nagebootst. Tijdens de metingen zijn de condities van het buitenklimaat als volgt ingesteld:

� De buitenluchttemperatuur is gevarieerd tussen –25 °C en 0 °C.

� Op de gevel staat constant een winddruk met een snelheid tussen de 0,5 en 4,0 m/s.

� De effectieve winddruk op de gevel kan worden verhoogd door een extra drukverschil

over de gevel te genereren met een maximum van 140 Pa.

2.4 Meetpunten 

In de klimaatkamer zijn op verschillende plaatsen de lucht- en oppervlaktetemperaturen ge-

meten door middel van thermokoppels. In bijlage 5 is een overzicht te zien van alle vaste

meetpunten. De luchtsnelheid is gemeten in een vlak van 9 punten achter het midden van het

raam en achter een kozijn. Op deze punten is eveneens de luchttemperatuur gemeten. De

locatie van deze 9 meetpunten ten opzichte van de gevel is weergegeven in Figuur 4. 

Figuur 4: Locatie meetpunten luchtsnelheid

Tijdens de metingen zijn meerdere malen rookproeven uitgevoerd. Met de rookproeven zijn

de luchtstromen in de ruimte bepaald, zoals deze in het vervolg van dit rapport zijn gepresen-

teerd. Met de rookproeven zijn gebieden bepaald met een verhoogde kans op tochtklachten.

Indien van toepassing zijn in deze gebieden aanvullende metingen verricht.

0,5m 1,0m 1,5m

0,1m

0,3m

0,5m
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2.5 Meetapparatuur

In totaal zijn 38 vaste meetpunten voor de temperatuur geïnstalleerd. Zowel voor de opper-

vlaktetemperatuur als voor de luchttemperatuur zijn koper-constantaan thermokoppels ge-

bruikt. De meetpunten voor de luchttemperatuur zijn hierbij afgeschermd tegen
stralingseffecten. De statistische meetfout in de thermokoppels is ongeveer 0,1 oC de systema-

tische fout (nulpuntfout) kan oplopen tot 1 oC. Middels een correlatieanalyse van meetpunten

in de vlakken waar de tochtproblematiek onderzocht is, is de systematische fout geschat op
0,1 oC maximaal.

Voor de experimenten is één luchtsnelheidsmeter gebruikt. Dit is een omnidirectionele hete-

draad anemometer. Gedurende de meting zijn de waarden van deze meter gecontroleerd

met een draagbare luchtsnelheidsmeter. De statistische fout in de luchtsnelheidmetingen

bedraagt 0,01 m/s. De systematische fout (nulpuntfout) is afgeschat op maximaal 0,02 m/s. 

Voor het bepalen van elke dr-waarde is het gemiddelde van ongeveer 100 luchtsnelheidme-

tingen bepaald. Voor het bepalen van de luchtsnelheid bij het raam is een gemiddelde van

ongeveer 25 luchtsnelheidmetingen bepaald. Hierdoor speelt de toevallige fout in de lucht-

snelheidmeting geen rol meer in de verdere analyse.

Met een beperkte variatieanalyse is de doorwerking van de systematische fouten in de dr-

waarden afgeschat. 

Binnen het meetbereik is het effect van de systematische fout in de temperatuurmeting be-

perkt. Zowel naar boven als naar beneden is het effect op de dr-waarde minder dan 0,3%

percentage ontevreden gebruikers.

De systematische fout in de luchtsnelheidmeting heeft een grotere bijdrage in de fout van de

dr-waarde. Bij lagere waarden van de luchtsnelheid en dus, in het gemeten bereik, lagere dr-

waarden, is het effect van de systematische fout groter dan bij hogere waarden. Bij kritische

dr-waarden van rond de 15% is de fout minimaal 1% en maximaal 2% naar boven en 2,5%

naar beneden in percentage van ontevreden gebruikers. Voor verschillende waarden van de

gemiddelde luchtsnelheid en turbulentie bij een gelijke temperatuur en dr-waarde is de varia-

tie in deze fout klein. Bij hogere dr-waarden (tot 30%) neemt de fout in de dr-waarde af naar

<0,5% en maximaal 1,5% percentage ontevreden gebruikers.

Concluderend is het effect van de systematische fout in de meetwaarden afhankelijk van de

hoogte van de dr-waarde. Bij een dr-waarde van 15% bedraagt de fout maximaal 2,5% in

percentage ontevreden gebruikers. Bij hogere dr-waarden neemt deze fout af naar maximaal

1%.
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3 Koudeval

3.1 Inleiding

Koudeval wordt veroorzaakt doordat lucht afkoelt aan een koud oppervlak en vervolgens

naar beneden daalt. Op een groot raamvlak treedt vervolgens een sneeuwbaleffect op: de

lucht koelt meer af en valt sneller. De vallende luchtlaag wordt steeds dikker, totdat deze

uiteindelijk bij het vloeroppervlak komt, waar de luchtlaag afbuigt en de leefzone instroomt.

In de verschillende literatuur bestaat een discrepantie over de (buiten)temperatuur waarbij

koudeval optreedt. In onderzoeken uitgevoerd in Nederland voor specifieke kantoorsituaties
treden al problemen met koudeval op onder een buitentemperatuur van 15 oC [1]. De weten-

schappelijke literatuur geeft echter andere waarden. Hier wordt koudeval gerelateerd aan de

oppervlaktetemperatuur van het glasvlak en de binnenluchttemperatuur. Bij toepassing van
HR++-glas en een binnenluchttemperatuur van 22 oC wordt koudeval pas gevonden bij een veel

lagere buitenluchttemperatuur [5,6,7].

Bij de specifieke kantoorsituaties wordt over het algemeen gemeten met aanzienlijke infiltra-

tie (norm Rgd), een bepaalde warmtelast en een specifieke klimaatinstallatie. In de  weten-

schappelijke literatuur worden deze zaken regelmatig achterwege gelaten en onderzoekt

men alleen koudeval. De discrepantie tussen de gevonden waarden geeft aan dat de ge-

noemde zaken van invloed zijn op hetgeen in de praktijk koudeval wordt genoemd. 

In eerste instantie zijn metingen verricht om een beter inzicht te krijgen in het mechanisme

van koudeval en hoe hieruit tochtklachten ontstaan. Hiervoor is in het nagebootste kantoor

voor verschillende situaties koudeval gemeten. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk

zijn de bevindingen op dit aspect beschreven.

3.2 Koudeval bij -12 °C buitentemperatuur

Koudeval neemt toe bij lagere buitenluchttemperaturen. Daarom zijn de eerste metingen

verricht zonder interne warmtelast bij een buitentemperatuur van -12 °C. De binnentempera-

tuur van de kantoorruimte is gestabiliseerd op 22 °C. De ventilatie bedraagt 120 m3/h. On-

danks de extreme buitenluchttemperatuur, is in deze situatie alleen op 10 cm hoogte tocht

gemeten. De dr-waarden achter het raam liggen tussen de 11% en 13%. Achter het kozijn

zijn de waarden lager. Op grotere hoogten zijn de dr-waarden 0%.

Na deze meting is een interne warmtelast van 30 W/m2 in de kantoorruimte geplaatst, hier-

door wordt de convectieve luchtstroming versterkt, wat een verhogend effect op de dr-

waarde moet hebben. Na stabilisatie van de binnenluchttemperatuur op 22 °C, zijn wederom

dr-metingen verricht. De koudeval in deze situatie blijkt inderdaad groter dan in de situatie

zonder interne warmtelast. Op een hoogte van 10 cm liggen de dr-waarden tussen de 14% en

17%. Op grotere hoogte is eveneens tocht gemeten maar de dr-waarden zijn hier lager dan

10%. 
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Om een groter tochtprobleem te creëren is een drukverschil aangebracht over de gevel. Met

een drukverschil van tussen de 10 Pa en 15 Pa is een infiltratie door de gevel bewerkstelligd

van ongeveer 10 m3/h. Dit blijkt echter een verlagend effect te hebben op de dr-waarden. Bij

de genoemde infiltratie zijn geen dr-waarden boven de 15% gemeten. De dr-waarden achter

het kozijn zijn wel iets groter, maar blijven onder de genoemde 15%. De oorzaak van de

verlaagde waarden moet gezocht worden in een verandering van de temperatuur van de

ingeblazen ventilatielucht. De vergrote koudestroom van buiten naar binnen wordt gecom-

penseerd met een hogere temperatuur van de inblaaslucht.

Bij -12 °C blijkt er dus nauwelijks een tochtprobleem te bestaan in de onderzochte situatie.

Om toch de effectiviteit van de maatregelen te kunnen testen, is besloten de buitentempera-

tuur te verlagen naar -22 °C.

3.3 Koudeval bij -22 °C buitentemperatuur

Ook bij een buitentemperatuur van -22 °C blijkt het tochtprobleem beperkt te zijn. Alleen op

10 cm hoogte zijn dr-waarden boven de norm gemeten. Deze waarden liggen tussen de 17%

en 19%. Op grotere hoogte liggen alle waarden onder de 10%.

Om de bouwkundige maatregelen tegen tochtklachten te testen, zijn maatregelen genomen

om de gemeten dr-waarden te verhogen. Daarvoor is het standaardkantoor op de volgende

punten aangepast:

1. De interne warmtelast is verhoogd van 30 W/m2 naar 39 W/m2.

2. Het inblaasrooster op de grootste afstand van het raam is afgesloten, zodat alle ventila-

tielucht aan de raamzijde wordt ingeblazen.

3. Het inblaasrooster bij het raam is voorzien van een afscherming, waardoor de ventilatie-

lucht gedeeltelijk richting de gevelzijde wordt gestuurd (zie foto 5 in bijlage 3). Met deze

opstelling wordt in principe een lijnrooster gesimuleerd.

Met deze aanpassingen zijn vervolgens aanzienlijke dr-waarden gemeten. Op het niveau van

10 cm variëren de waarden tussen de 18% en 22%. Op grotere hoogte zijn de waarden even-

eens hoger dan eerder, maar blijven onder de norm. Op een hoogte van 30 cm zijn de dr-

waarden tussen de 10% en 11% en op een hoogte van 50 cm zijn de dr-waarden tussen de

5% en 7%.

3.4 Luchtsnelheid bij het raam

Het effect van de genoemde aanpassingen in het inblaassysteem is gebruikt om het mecha-

nisme van koudeval en de tochtproblematiek verder te bestuderen. Hiervoor zijn de lucht-

snelheden bij het raam in kaart gebracht voor de twee verschillende situaties. De

belangrijkste resultaten van deze metingen zijn weergegeven in Figuur 5 en Figuur 6.



1637.1 pagina 15 van 32

B o u w k u n d i g e  c o m p e n s a t i e  k o u d e v a l
Klimaatkameronderzoek naar het beperken van tocht met bouwkundige maatregelen

Figuur 5: Luchtsnelheid op 0,5 cm van het raam, op 20 cm hoogte, bij verschillende buitentemperaturen

In Figuur 5 is te zien hoe de luchtsnelheid dichtbij het raam (op 0,5 cm) varieert bij de ver-

schillende buitentemperaturen. Zoals verwacht laat het koudste oppervlak hierbij de hoogste

waarde zien. De verandering van de gemiddelde luchtsnelheid op deze afstand van het raam,

bij verschillende buitentemperaturen, is toe te schrijven aan het mechanisme van koudeval,

zoals deze in de eerste alinea van paragraaf 4.1 is beschreven. Met de aanpassingen in het

inblaassysteem is geen eenduidig verschil gevonden in de luchtsnelheden op deze afstand van

het raam. 

Op grotere afstand van het raam is bij de drie verschillende temperaturen echter niet meer

dezelfde consequente afname in luchtsnelheid te zien. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 6.

Hierin is de luchtsnelheid op verschillende afstanden van het raam uitgezet voor de twee

verschillende inblaassystemen: luchtinlaat via de twee wervelroosters en luchtinlaat via een

gesimuleerd lijnrooster (een enkel wervelrooster met luchtsturing naar het raam). De grafiek

laat zien dat de luchtstroom op grotere afstand van het raam significant groter is wanneer de

lucht door het gesimuleerde lijnrooster wordt gedirigeerd. Dichtbij het raam is het verschil

tussen de twee systemen klein. 

Aangezien de koudeval, dicht bij het raam, niet sterk verschilt tussen de systemen, moeten de

verhoogde tochtwaarden in de leefzone, worden veroorzaakt door de luchtstroming op gro-

tere afstand van het raam. Deze luchtstroom wordt vergroot door de aanpassingen in het

ventilatiesysteem. 

Er is geen eenduidige verklaring gevonden voor de “knik” in de grafiek tussen de 5 cm en 8

cm. Wellicht is dit de overgang van de zone waar het proces van koudeval dominant is, terwijl

op grotere afstand de luchtstroming voornamelijk wordt veroorzaakt door het inblaassys-

teem.
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Figuur 6: Luchtsnelheden bij het raam, op 1,5 m hoogte en bij –12 °C buiten

3.5 Conclusies

In kantoorpanden met goed geïsoleerde kozijnen en ramen worden tochtproblemen niet

primair veroorzaakt door het mechanisme van koudeval. Deze bevindingen komen overeen

met de wetenschappelijke literatuur [6,7]. Met name zijn de gemeten waarden vergelijkbaar

met referentie [7]. Naast koudeval kan echter een andere stroming ontstaan die groter is dan

koudeval. Deze stroming wordt verder aangeduid als convectieve luchtstroming. 

Figuur 7: Schematische weergave van de luchtstromen bij het raamvlak

De convectieve luchtstroming heeft dezelfde richting als de koudeval en bevindt zich op enige

afstand van het raamvlak. In Figuur 7 zijn de luchtstromen schematisch weergegeven. Door de

convectieve luchtstroming kunnen tochtklachten in de leefzone ontstaan ook als er geen, of
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slechts weinig koudeval is. De convectieve luchtstroming kan worden veroorzaakt door een

drietal processen in de kantoorruimte. In dit onderzoek wordt de grootste bijdrage geleverd

door het luchtinblaassysteem. Ventilatielucht wordt boven in de kantoorruimte ingeblazen

met een temperatuur die lager is dan de omgevingstemperatuur. Hierdoor zal de lucht dalen.

De locatie van de daling is afhankelijk van het type luchtinblaassysteem en de andere twee

mechanismen die de convectieve luchtstroming veroorzaken. Een tweede belangrijke bijdrage

aan de convectieve luchtstroming is de interne warmtelast in het kantoor. Door de interne

warmtelast wordt lucht (gedeeltelijk) onder in de kantoorruimte opgewarmd, zodat deze zal

stijgen. Het derde aspect vormt het koude raamvlak. Het raamvlak genereert niet zozeer de

luchtstroom, maar dirigeert deze wel. Door het koude raamvlak zal aan deze zijde de lucht-

stroom dalen. In Figuur 8 is het beschreven mechanisme schematisch weergegeven.

Figuur 8: Schematische weergave van de mechanismen die tochtproblemen kunnen veroorzaken.

Infiltratie kan ook van belang zijn voor tochtproblemen. Echter in nieuwbouw blijkt over het

algemeen dat infiltratie in kantoorvertrekken klein is. Bovendien wordt de koudestroom naar

binnen door de infiltratie vergroot. Hierdoor stijgt de temperatuur van de inblaaslucht, waar-

door de convectieve luchtstroming wordt verkleind. In de onderzochte situatie is hierdoor

geen significant effect van infiltratie op tocht gevonden.

Het is van belang op te merken dat het luchtinblaassysteem cruciaal is voor het al dan niet

optreden van tochtproblemen in de leefzone. In een proefopstelling met een luchtinlaat door

wervelroosters zoals weergegeven in Figuur 2 zijn geen tochtproblemen gemeten. Door de

luchtinlaat door één enkel rooster te dirigeren en deze directer naar het raam te sturen is ten

behoeve van het onderzoek aanzienlijke tocht gecreëerd.
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3.6 Gevolgen voor het klimaatkameronderzoek

Zoals hiervoor beschreven veroorzaakt koudeval geen tochtproblemen bij toepassing van

HR++-glas. Convectieve luchtstromen kunnen echter wel een probleem opleveren als er in het

ontwerpproces geen specifieke aandacht aan wordt besteed. 

Problemen met betrekking tot koudeval en tocht kunnen voorkomen in specifieke situaties.

Daarom zijn in de proefopstelling tochtproblemen gecreëerd door de luchtinlaat te sturen, de

interne warmtelast te verhogen naar 39 W/m2 en te meten bij extreme buitencondities (tussen
-2 oC en –22 oC).

In de volgende hoofdstukken staat beschreven wat het effect op de tochtproblematiek is van

een aantal bouwkundige maatregelen. Omdat deze problematiek afhankelijk is van veel fac-

toren, kunnen geen algemene kwantitatieve uitspraken worden gedaan. Kwantitatieve uit-

spraken gelden alleen voor de in de testkamer onderzochte situatie. Doordat met

verschillende condities is gemeten (met name buitenluchttemperatuur en inblaasluchttempe-

ratuur), zijn algemene kwalitatieve uitspraken wel mogelijk. 

In het vervolg van de rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende termen:

� koudeval, zoals gedefinieerd in paragraaf 3.1

� convectieve luchtstroming, zoals gedefinieerd in paragraaf 3.5

� tocht, de dr-waarde zoals in de norm is gedefinieerd

� tochtklachten, dr-waarde > 15%
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4 Beperking van tocht door horizontale lamellen

4.1 Inleiding

Uit de literatuur is bekend dat het aanbrengen van horizontale lamellen op raamvlakken de

koudevalstroom kan onderbreken [5]. Door een lamel wordt de luchtstroom de kantoorruim-

te ingeleid, waar het kan mengen met de binnenlucht. Afhankelijk van de grootte van de

lamel buigt de luchtstroom geheel of gedeeltelijk terug naar het raamvlak. Door de gedeelte-

lijke opwarming en afremming wordt de sterkte van de koudeval altijd gereduceerd. Als de

lamel voldoende groot is, wordt de volledige luchtstroom de ruimte in gedirigeerd en wordt

de koudevalstroom geheel onderbroken. Om de koudevalstroom op deze wijze te onderbre-

ken moet de lamel een minimale grootte hebben. Bij koudeval is deze grootte direct afhan-

kelijk van de isolatiewaarde van het glas en de hoogte van het glasvlak boven de lamel.

Doordat is gebleken dat koudeval niet de belangrijkste oorzaak van tocht is, moet het effect

van een lamel opnieuw geëvalueerd worden. 

4.2 Effect van lamelgrootte

In de proefopstelling zijn twee verschillende lamelgroottes getest. Een smalle lamel van 10 cm

breed en een brede lamel van 20 cm breed. De smalle lamel blijkt geen grote invloed te heb-

ben op de convectieve luchtstromen, omdat deze zich op grotere afstand van het raam bevin-

den. 

Zoals uit de literatuur bekend is, heeft een smalle lamel een afremmend effect op de koude-

val. Het effect op de tocht is echter beperkt, omdat koudeval hier een beperkte bijdrage aan

levert.

Een lamel heeft significant invloed op tocht in de leefzone als ook de convectieve luchtstro-

ming wordt beïnvloed. Hiervoor moet de lamel een minimale breedte hebben. Deze breedte

is afhankelijk van de kantoorsituatie en ook van de hoogte waar deze wordt aangebracht. In

de volgende paragrafen wordt hier verder op ingegaan.

4.3 Lamellen op kasthoogte

Het plaatsen van lamellen op kasthoogte (2 m) blijkt geen invloed te hebben op de lucht-

stromen op vloerniveau. Dit geldt zowel voor brede (20 cm) als smalle (10 cm) lamellen. Rook-

proeven laten zien dat de convectieve luchtstromen zich op deze hoogte nog op grotere

afstand van het raam bevinden. 

De lamel heeft wel effect op de koudeval. Op 2 m hoogte is de koudevalstroom echter nog

klein. Bovendien vormt zich een nieuwe koudevalstroom in het glasvlak onder de lamel. 
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Een lamel heeft dus, in de onderzochte situatie, geen effect op de convectieve luchtstroming

en een klein effect op de koudeval. Het resulterende effect op de tocht is hierdoor verwaar-

loosbaar.

4.4 Lamellen op vensterbankhoogte 

Bij toepassing van een lamel van 20 cm op vensterbankhoogte wordt ook de convectieve

luchtstroom significant beïnvloed. In Figuur 9 zijn de luchtstromen schematisch weergegeven,

zoals deze middels rookproeven zijn vastgesteld.

Figuur 9: Luchtstromen bij toepassing van een horizontale lamel van 20 cm breed op vensterbankhoogte

Door de lamel wordt de luchtstroom van de raamkant afgericht. Dit heeft zondermeer een

verlagend effect op de snelheid van de luchtstromen op 10 cm hoogte en dichtbij het raam.

Echter de luchtstroom die op grotere hoogte het kantoor in wordt geleid heeft een vrij hoge

snelheid. Hierdoor worden in de proefopstelling bij de verschillende temperaturen verhoogde

tochtwaarden gevonden in het traject dat de luchtstroom aflegt. In het gebied waar normaal

gesproken de tochtklachten plaatsvinden (tussen de 10 cm en 50 cm hoogte tussen de 0,5 m

en 1,5 m van het raam) wordt slechts een hele kleine overschrijding van de maximale toege-

stane dr-waarde van 15% gevonden (maximaal 17%). Echter op een hoogte van 80 cm op 0,5

m van het raam, waar de luchtstroom de leefzone binnenkomt, zijn dr-waarden tot 22% ge-

meten. Omdat de lucht op bureauhoogte het vertrek instroomt, wordt de kans op tochtklach-

ten bij de handen sterk vergroot.

4.5 Conclusie

Horizontale lamellen kunnen een significante invloed uitoefenen op de luchtstromen die

tochtklachten veroorzaken. Omdat, in de testopstelling, de convectieve luchtstroming even-

eens moet worden beïnvloed, moeten de lamellen een minimale breedte hebben. Op vloerni-

veau worden de dr-waarden sterk verminderd. Echter, omdat de luchtstroom vooral wordt

gestuurd en weinig wordt afgeremd, blijft de snelheid van de luchtstroom hoog. 
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Omdat in de onderzochte situatie de luchtstroom op bureauhoogte het vertrek binnenkomt is

het mogelijk dat tochtproblemen worden verplaatst van de enkels, naar de handen op bu-

reauhoogte. 

Voor de onderzochte situatie lijkt het plaatsen van dichte horizontale lamellen niet alle

tochtproblemen te kunnen oplossen. Andere uitvoeringen van de lamellen zouden een betere

situatie kunnen opleveren.

Er zijn goede resultaten behaald met de verticale geperforeerde barrière (zie paragraaf 5.4).

Perforaties in een verticale lamel hebben zeer waarschijnlijk hetzelfde effect als perforaties in

een verticale barrière: 

� De luchtstroom wordt opgesplitst in een deel dat door de perforaties gaat en een deel

dat afgebogen wordt.

� De luchtstroom die door de perforaties gaat, wordt sterk afgeremd.

� De afgebogen luchtstroom is minder sterk dan bij een ongeperforeerde obstructie.

Het is daarom waarschijnlijk dat bij de juiste lamelgrootte en perforatiegraad de tochtklach-

ten in de leefzone voldoende kunnen gereduceerd. 
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5 Beperking van tocht door een verticale barrière

5.1 Inleiding

De luchtstromen die tocht veroorzaken komen vanaf de raamzijde de leefzone binnen. Deze

horizontale luchtstroom kan worden belemmerd door een verticale barrière tussen het raam

en de leefzone te plaatsen. De invloed van de afstand tussen het raam en de barrière en de

hoogte van de barrière zijn nader onderzocht. 

Een verticale barrière kan een dubbele functionaliteit hebben. Naast de werking tegen tocht-

klachten kan de tochtwering dienen als privacyscherm. Met name bij gevels met glasvlakken

tot aan het vloerniveau ervaren medewerkers een gebrek aan visuele privacy. Middels een

ondoorzichtige barrière kan dit opgelost worden. Indien dit niet als probleem wordt ervaren

of niet overeenkomt met het architectonisch concept, kan de barrière ook transparant wor-

den uitgevoerd (bijvoorbeeld plexiglas). Hierdoor blijft de transparantie van de gevel ge-

waarborgd.

Het plaatsen van een dichte barrière zal de luchtstroom niet geheel afremmen. De lucht zal

zijn weg over de barrière heen vinden, zodat alsnog tochtklachten kunnen ontstaan. Daarom

worden twee andere opstellingen getest, die dit probleem kunnen oplossen.

De eerste opstelling bestaat uit een dichte, verticale barrière, waarbij een ruimte tussen de

barrière en de binnenwand wordt vrijgehouden. Het idee hierbij is dat de lucht niet over de

barrière de leefzone in stroomt, maar dat de lucht langs de wanden (buiten de leefzone)

wegstroomt. 

In de tweede opstelling wordt een geperforeerde barrière geplaatst. De lucht zal bij een ge-

perforeerde barrière gedeeltelijk, net als bij een dichte barrière, over de barrière heen stro-

men. Een ander gedeelte van de lucht zal door de perforaties stromen. Hierdoor neemt de

algemene snelheid van de lucht af.

5.2 Dichte barrière

Figuur 10 a en b zijn een schematische weergaven van de luchtstromen na plaatsing van een

vaste barrière tussen het raam en de leefzone. In figuur 10a is een barrière van 25 cm op 0,4

m van het kozijn geplaatst. Figuur 10b betreft een barrière van 50 cm op 0,2 m van het kozijn. 

Door het plaatsen van een lage barrière op 0,4 m van het kozijn worden de luchtstromen over

de barrière de leefzone in gedirigeerd. Bij een hoge barrière op 0,2 m van het kozijn wordt

een gedeelte van de luchtstroom ‘omhooggestuwd’ en een gedeelte van de luchtstroom valt

hier bovenop. Het gevolg hiervan is dat de luchtstroom in beide gevallen op ongeveer dezelf-

de wijze de leefzone in stroomt (zie Figuur 10).
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Figuur 10: a Luchtstromen bij toepassing van een dichte barrière van 25 cm hoog

b Luchtstromen bij toepassing van een dichte barrière van 50 cm hoog

Een vaste barrière heeft tot gevolg dat de luchtstroom op 10 cm hoogte, dicht bij het raam

praktisch wordt genivelleerd. Echter op 50 cm hoogte en 0,5 m van de gevel worden aanzien-

lijke dr-waarden gemeten. De gemeten maximumwaarde is 25%. De lage barrière op 0,4 m

geeft over het algemeen lagere dr-waarden dan de hoge barrière op 0,2 m. Het is mogelijk

dat een andere opstelling met een dichte barrière een beter resultaat oplevert dan de opstel-

lingen die hier zijn doorgemeten. Echter, omdat de luchtstromen niet worden afgeremd door

de opstelling, wordt de kans klein geacht dat met een dichte barrière structureel goede resul-

taten worden verkregen.

5.3 Dichte barrière met open zijkanten

Door de barrière aan de zijkanten open te houden, wordt een gedeelte van de luchtstroom

bij de binnenwanden langs de leefzone geleid. Uit de metingen blijkt echter dat dit effect

klein is. Met rookproeven is geen luchtstroom gevonden die vanaf grotere afstand door de

opening wordt geleid. Een analyse van de dr-metingen laat echter wel een verschil zien tussen

de resultaten met en zonder opening bij de binnenwanden. De luchtstromen blijven echter

voor het grootste deel over de barrière stromen, waardoor de dr-waarden hoog blijven.

5.4 Geperforeerde barrière

Op 0,4 m van de gevel is een geperforeerde barrière van 25 cm hoog geplaatst. Rookproeven

laten zien dat hierdoor de luchtstroom wordt opgesplitst. Een gedeelte van de luchtstroom

stroomt door de perforaties de leefzone in. Door de wrijving die hierbij ondervonden wordt,

wordt deze luchtstroom afgeremd. Het andere deel van de luchtstroom wordt, net als bij de

dichte barrière, over de obstructie gestuwd. Omdat dit deel kleiner is dan bij de dichte barriè-

re, zijn de dr-waarden die in deze luchtstroom worden gemeten ook kleiner. In Figuur 11 zijn

de luchtstromen weergegeven zoals deze met de rookproeven zijn waargenomen.
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Figuur 11: Luchtstromen bij toepassing van een geperforeerde barrière met een perforatiegraad van 33%

Bij een barrière met een perforatiegraad van 33%, zoals weergegeven in Figuur 12, zijn bij
–2 oC, -12 oC, en –22 oC dr-metingen in de leefzone uitgevoerd. Op alle meetpunten zijn dr-

waarden gevonden onder de norm, behalve op 0,5 m van het raam op 30 cm hoogte. Dit punt

is gesitueerd dichtbij de rand van de barrière, waardoor de luchtstroom hier een hoge snel-

heid heeft. Verder van de rand af is de luchtstroom dusdanig verspreid, dat er geen over-

schrijding van de dr-waarde is gevonden.

Figuur 12: Barrière met perforatiegraad van 33%

Bij een buitentemperatuur van –12 oC zijn de hoogste dr-waarden gevonden. Bij deze condi-

ties is de invloed van de perforatiegraad verder onderzocht. Bij perforatiegraden van 45% en

55% is gevonden dat de dr-waarden op vloerniveau stijgen, terwijl de waarden bij de rand

van de barrière dalen. Dit is een duidelijk gevolg van de grotere luchtstroom door de perfora-

ties en dus minder over de barrière heen. In alle gevallen is een kleine overschrijding van de

norm gevonden (1% à 2%). Deze overschrijding is sterk gelokaliseerd.



1637.1 pagina 25 van 32

B o u w k u n d i g e  c o m p e n s a t i e  k o u d e v a l
Klimaatkameronderzoek naar het beperken van tocht met bouwkundige maatregelen

Bij extrapolatie van de meetwaarden kan verwacht worden dat bij een hogere barrière min-

der lucht over de barrière zal worden gestuwd, waardoor de dr-waarden in de leefzone over

het algemeen zullen dalen. 

De grootte van de perforatieopeningen is van invloed op de luchtstroming. Bij grotere ope-

ningen stroomt meer lucht door de perforaties, omdat de wrijving lager is. Bij kleinere ope-

ningen is het effect omgekeerd. 

5.5 Conclusie

Een dichte barrière lijkt geen goede manier om tochtproblemen te voorkomen. Er blijven

gebieden waar tochtklachten kunnen ontstaan, doordat lucht in principe niet wordt afge-

remd, maar vooral wordt omgeleid, blijven er gebieden waar tochtklachten kunnen ontstaan. 

Openingen in een dichte barrière bij de binnenwanden hebben een klein positief effect op de

dr-waarden. Doordat er relatief weinig lucht door de openingen stroomt, is dit effect niet

groot genoeg om dr-waarden sterk te verlagen.

Het is mogelijk dat andere configuraties betere resultaten opleveren.

Een geperforeerde barrière heeft een dubbel effect op de luchtstromen. Ten eerste wordt de

luchtstroom gesplitst; een deel gaat door de perforaties en een deel gaat over de barrière.

Ten tweede wordt het deel dat door de barrière gaat afgeremd. De twee effecten leiden tot

een sterke verlaging van de dr-waarden op kleine hoogte en een beperkte verhoging op gro-

tere hoogte. Afhankelijk van de situatie zullen verschillende uitwerkingen van de opstelling

de beste oplossing tegen tochtklachten opleveren. Hierin kunnen variaties in perforatiegraad,

hoogte en afstand tot de gevel tot een optimumresultaat leiden. 

Verwacht wordt dat met deze oplossingsrichting over het algemeen een situatie kan worden

gecreëerd waarin de dr-waarden in de leefzone binnen de norm vallen.
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6 Beperking van tocht door een omgekeerde lichtwering

6.1 Inleiding

Bij deze oplossingsrichting is het idee dat koudeval kan worden voorkomen door het raam

van onder naar boven gedeeltelijk af te sluiten. Er treedt dan een dubbel effect op. Ten eerste

wordt een deel van de luchtstroom tussen het raamvlak en het doek ‘opgevangen’ en stroomt

met een lage snelheid door de perforaties van de lichtwering (analoog aan de geperforeerde

barrière). Ten tweede wordt een deel van het koude raamvlak afgeschermd, waardoor het

effectieve raamvlak kleiner is en dus minder koudeval optreedt.

De lichtwering werkt alleen als deze aan de onderkant op de vloer aansluit. Indien er een

ruimte tussen de vloer en de lichtwering overblijft wordt verwacht dat tochtklachten toene-

men. In de ruimte achter de lichtwering wordt de lucht sterk afgekoeld. Door de opening

stroomt deze extra koude lucht de leefzone in. Dit veroorzaakt extra tocht.

Evenals de verticale barrière heeft de lichtwering een dubbele functionaliteit. Naast de

tochtwering kan de lichtwering dienen als (instelbaar) privacyscherm. 

De lichtweringsfunctie van een van boven naar onder sluitende lichtwering is niet optimaal.

Bij toepassing van een dergelijke lichtwering is het waarschijnlijk dat deze voor een groot

gedeelte van de tijd geheel gesloten is. Een uitvoering met een dubbele lichtwering, een van

onder naar boven en de ander van boven naar onder, geeft in principe de mogelijkheid tot

optimaal daglichtgebruik in de kantoorruimte.

Omdat een lichtwering op het kozijn geen direct effect heeft op de convectieve luchtstroom,

is eveneens een opstelling getest waarbij de lichtwering op enige afstand van het raam is

geplaatst.

Voor de proeven is gebruik gemaakt van Verosol doek type 816. Dit doek is 24% open. 

6.2 Lichtwering direct op het kozijn

De lichtwering lijkt de koudeval doeltreffend te bestrijden. Echter, omdat de tochtproblema-

tiek niet in eerste instantie veroorzaakt wordt door de koudeval, is het effect van de lichtwe-

ring op de dr-waarden beperkt. De luchtstromen, zoals deze met rookproeven zijn

vastgesteld, zijn weergegeven in Figuur 13. Een bijkomstigheid van de lichtwering is dat de

isolatiewaarde van het raamvlak (ter plaatse van de lichtwering) wordt vergroot. Hierdoor

treedt minder warmteverlies op waardoor de temperatuur van de inblaaslucht daalt. Dit heeft

een verhogend effect op de tochtproblematiek.

Uit de metingen blijkt dat de tochtproblematiek met de lichtwering op het kozijn niet af-

doende kan worden bestreden.
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Figuur 13: Luchtstromen bij toepassing van een omgekeerde lichtwering direct op het kozijn

6.3 Lichtwering op enige afstand van het kozijn

Om naast de koudeval ook de convectieve luchtstroming effectief te bestrijden, is het nood-

zakelijk om de lichtwering op grotere afstand van het raam te plaatsen. Daarom zijn metin-

gen uitgevoerd met de lichtwering op 0,4 m van de gevel, die vanaf de vloer tot een hoogte

van 1,10 m is gesloten. 

In Figuur 14 zijn de luchtstromen schematisch weergegeven, zoals deze met rookproeven zijn

bepaald. Er is geen grote luchtstroom vastgesteld die tocht zou kunnen veroorzaken. Vastge-

steld is dat een deel van de lucht door het doek heen diffundeert en sterk afgeremd de leef-

zone binnenstroomt. Een ander deel van de lucht wordt afgeremd als deze langs het doek

omhoog stijgt, om vervolgens over het doek de leefzone binnen te stromen.

Figuur 14: Luchtstromen bij toepassing van een lichtwering op 0,4 m afstand van het kozijn
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In de leefzone is een grote afname van de dr-waarden gemeten. Ook op grotere hoogte ach-

ter het doek zijn de dr-waarden laag. Alle gemeten waarden zijn lager dan 10%. Alleen direct

boven de lichtwering is een waarde van 17% gevonden. Deze valt echter buiten de leefzone

en is bovendien sterk gelokaliseerd.

6.4 Conclusie

De omgekeerde lichtwering direct op het kozijn is niet effectief tegen tochtklachten. De re-

den hiervoor is dat de convectieve luchtstroming niet wordt beïnvloed. Daarnaast wordt de

convectieve luchtstroming enigszins versterkt doordat de lichtwering een isolerend effect

heeft, waardoor de temperatuur van de inblaaslucht daalt.

Door de lichtwering op 0,4 m van het kozijn te plaatsen worden de tochtklachten zeer effec-

tief bestreden. De tochtproblematiek wordt op deze manier tot een niveau teruggebracht,

dat ver beneden de norm ligt (<10%).
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7 Conclusies

7.1 Koudeval

� Bij kozijnen en beglazing tot een hoogte van 3 meter, met een hoge isolatiegraad en

goede naad- en kierdichting is koudeval geen oorzaak van tochtproblemen.

� Het luchtinblaassysteem is een cruciale factor in het al dan niet optreden van tochtpro-

blemen.

� De convectieve luchtstroom is de voornaamste oorzaak van tochtproblemen. De convec-

tieve luchtstroming wordt veroorzaakt door de combinatie van het luchtinblaassysteem,

de interne warmtelast en het koude raamvlak.

� Omdat de tochtproblematiek afhankelijk is van veel factoren, moet zowel de problema-

tiek als de oplossing hiervoor per situatie vastgesteld worden.

7.2 Maatregelen tegen koudeval

Horizontale lamellen

� Een brede horizontale lamel (20 cm) op vensterbankhoogte verlaagt de tochtproblema-

tiek op vloerniveau.

� Door een brede horizontale lamel (20 cm) op vensterbankhoogte wordt de luchtstroom

op bureauhoogte de kamer ingeleid, wat tochtklachten op bureauhoogte kan veroorza-

ken.

� Smalle lamellen en lamellen op kasthoogte hebben beperkt invloed op de convectieve

luchtstroom, zodat tochtklachten slechts beperkt worden verminderd.

� Verwacht wordt dat geperforeerde lamellen betere resultaten opleveren dan dichte la-

mellen. Waarschijnlijk kunnen de tochtklachten met geperforeerde lamellen op venster-

bankhoogte voldoende worden bestreden.

Verticale barrière

� Een dichte barrière verandert de richting van de luchtstroom en heeft een beperkte in-

vloed op de sterkte van de luchtstroom.

� De tochtproblematiek wordt door plaatsing van een dichte barrière minder, maar blijft

boven het toegestane niveau.

� Het openlaten van ruimtes tussen de barrière en de binnenwanden heeft geen groot

effect op de luchtstromen.

� Perforaties in de barrière leiden tot veel betere prestaties voor tochtbestrijding.

� Met perforaties wordt de tochtproblematiek dusdanig gereduceerd dat acceptabele dr-

waarden worden bereikt.

� Door de perforatiegraad, de perforatiegrootte, de hoogte van de barrière en de afstand

tot het raam aan te passen kan per situatie een optimale tochtwering worden ontwor-

pen.
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Omgekeerde lichtwering

� Een omgekeerde lichtwering op het kozijn heeft geen directe invloed op de convectieve

luchtstromen, zodat de tochtproblematiek niet effectief wordt bestreden.

� Het plaatsen van de lichtwering op 0,4 m van het kozijn heeft een sterk verlagend effect

op de dr-waarden.

� Door de lichtwering op 0,4 m van het kozijn worden tochtklachten zeer sterk geredu-

ceerd.
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8 Aanbevelingen

8.1 Toepassingsmogelijkheden

� In principe hoeft koudeval geen probleem te zijn bij nieuwbouwkantoren. Het is dan ook

in eerste instantie niet noodzakelijk om maatregelen te nemen tegen tochtproblematiek.

� De tochtproblematiek is van verschillende factoren afhankelijk. Om deze reden moet voor

elke nieuwe situatie geanalyseerd worden of deze in voldoende mate overeenkomt met

de onderzochte situatie, alvorens de resultaten van dit onderzoek toegepast kunnen

worden.

� Tochtproblemen kunnen zich onder andere voordoen in de volgende gevallen:

� bij specifieke luchtinblaassystemen (zie ook paragraaf 8.2),

� bij hoge glaspuien (zie ook paragraaf 8.2),

� in de bestaande bouw, onder andere door:

� toepassing van standaard dubbel glas of enkel glas eventueel met voor- of ach-

terzetraam,

� suboptimale naad- en kierdichting.

� Uit het onderzoek is gebleken dat de beste bouwkundige oplossingen voor tochtproble-

men zijn:

� een verticale geperforeerde afscheiding op enige decimeters van de gevel,

� een omgekeerde lichtwering op enige afstand van de gevel op enige decimeters van

de gevel.

Verwacht wordt dat geperforeerde, brede lamellen op vensterbankhoogte eveneens een

effectieve oplossing kunnen zijn.

8.2 Vervolgonderzoek

De oorzaken van tocht zijn in dit onderzoek voor een deel verduidelijkt. Er blijven echter nog

vragen over ten aanzien van de tochtproblematiek:

� Wat is de invloed van verschillende luchtinblaassystemen op tocht? Onder andere wordt

gedacht aan het onderzoeken van de invloed van:

� lijnroosters en de oriëntatie van de inblaasrichting,

� inductie-units (en de oriëntatie).

� Hoe groot is de tochtproblematiek (door koudeval) bij zeer hoge glasvlakken (>3 m),

zoals deze bijvoorbeeld in entreehallen en bij entresols bestaan? In hoeverre kunnen de

bouwkundige oplossingen hier worden toegepast? Dit zou uitgevoerd moeten worden

als praktijkonderzoek, omdat geen klimaatkamer beschikbaar is die hoog genoeg is voor

een dergelijke testopstelling. 

� Tochtproblematiek door koudeval doet zich waarschijnlijk in de bestaande bouw wel

voor. Het is daarom zinvol om een klimaatkameronderzoek uit te voeren met een gevel

met standaard dubbele beglazing. 

Omdat elke situatie verschillend is, wordt het niet zinvol geacht om de effecten van de onder-

zochte maatregelen verder in detail te bestuderen. Het is zinvoller om de uitwerking van de

maatregelen bij een specifieke (probleem)situatie te optimaliseren.
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Dr-waarden nulmetingen met verschillende interne warmtelasten

Uitgangspunten:
� locatie meetpunten     achter het raam
� ventilatie 120 m3/h 

(twee wervelroosters)
� buitentemperatuur -12 °C
� binnentemperatuur 22 °C

geen interne warmtelast
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Interne warmtelast = 30 W/m2
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Interne warmtelast = 34 W/m2
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Dr-waarden nulmetingen met verschillende buitentemperaturen

Uitgangspunten:
� locatie meetpunten achter het raam
� ventilatie 120 m3/h (‘lijnrooster’)
� interne warmtelast 39 W/m2 
� binnentemperatuur 22 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone
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6,6

11

22

5,2
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Buitentemperatuur = -22 °C
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9,4
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Buitentemperatuur = -2 °C
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Dr-waarden nulmetingen met en zonder druk op de gevel
Bij verschillende buitentemperaturen

Uitgangspunten:
� locatie meetpunten achter het raam en kozijn
� ventilatie 120 m3/h (‘lijnrooster’)
� interne warmtelast 39 W/m2 
� binnentemperatuur 22 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone
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Buitentemperatuur = -12 °C
Achter het raam
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11

12
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Buitentemperatuur = -2 °C
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8,8

7,4
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6,0

8,7
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Buitentemp = -12 °C, achter raam
met druk op gevel 10 Pa
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10
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Buitentemp = -2 °C, achter raam
met druk op gevel 10 Pa

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

12

15

18

10

15

19

5,1

10

17

Buitentemperatuur = -2 °C
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Buitentemp = -2 °C, achter kozijn
met druk op gevel 10 Pa
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Dr-waarden nulmetingen met en zonder “gestuurde” ventilatie binnen

Uitgangspunten:
� locatie meetpunten achter het raam
� ventilatie 120 m3/h
� interne warmtelast 39 W/m2 
� binnentemperatuur 22 °C
� buitentemperatuur -2 °C
� druk op gevel 10 Pa

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

8,2

12

19

8,3

12

19

10

11

17

“Gestuurde” ventilatie
Buitentemperatuur = –2 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

4,5

9,6

14

3,1

6,6

13

4,4

4,9

11

Vrije ventilatie
Buitentemperatuur = –2 °C



B o u w k u n d i g e  c o m p e n s a t i e  k o u d e v a l
Klimaatkameronderzoek naar de beperking van tocht met bouwkundige maatregelen

Dr-waarden varianten lichtwering

Uitgangspunten:
� locatie meetpunten achter het raam
� ventilatie 120 m3/h (‘lijnrooster’)
� interne warmtelast 39 W/m2 
� binnentemperatuur 22 °C
� buitentemperatuur -22 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

7,7

14

20

x

13

24

6,0

11

21

Lichtwering 70 cm hoog

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

x

x

x

x

x

22

6,0

10

19

Lichtwering 110 cm hoog

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

9,1

13

21

7,0

11

20

3,9

9,2

18

Lichtwering 150 cm hoog

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

5,1

10

18

6,6

11

22

5,2

11

21

Referentie



B o u w k u n d i g e  c o m p e n s a t i e  k o u d e v a l
Klimaatkameronderzoek naar de beperking van tocht met bouwkundige maatregelen

Dr-waarden varianten horizontale lamellen

Uitgangspunten:
� locatie meetpunten achter het raam
� ventilatie 120 m3/h (‘lijnrooster’)
� interne warmtelast 39 W/m2 
� binnentemperatuur 22 °C
� buitentemperatuur -22 °C

*

                                                          
* Geïnterpoleerde waarde

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

5,1

10

18

6,6

11

22

5,2

11

21

Referentie

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

x

x

18

1,9

7,9

20

5,2

13

22

lamel 1 m hoog, 10 cm breed

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

x

x

19

4,2

11

21

3,3

10

23

lamel 2 m hoog, 20 cm breed

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

x

x

17

4,8

8,3

19

5,2

11

21

lamel 1&2 m hoog, 10 cm breed

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

4,8

10

13

9,1

14*

14

11

8,0

12

lamel 1 m hoog, 20 cm breed

16



B o u w k u n d i g e  c o m p e n s a t i e  k o u d e v a l
Klimaatkameronderzoek naar de beperking van tocht met bouwkundige maatregelen

Dr-waarden varianten verticale afscheiding

Uitgangspunten:
� locatie meetpunten achter het raam
� ventilatie 120 m3/h (‘lijnrooster’)
� interne warmtelast 39 W/m2 
� binnentemperatuur 22 °C
� buitentemperatuur -22 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

5,1

10

18

6,6

11

22

5,2

11

21

Referentie

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

9,7

5,2

5,0

14

7,9

1,8

14

13

10

Geperforeerde afscheiding
25 cm hoog; 0,4 m diep

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

3,0

7,8

12

13

13

7,0

23

5,3

2,3

Dichte afscheiding
25 cm hoog; 0,4 m diep

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

8,3

9,4

13

13

14

15

20

6,8

5,0

Dichte afscheiding
50 cm hoog; 0,2 m diep

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

7,2

7,5

9,8

12

13

5,1

19

4,8

2,5

Dichte afscheiding
25 cm hoog; 0,4 m diep
25 cm van zijkanten



B o u w k u n d i g e  c o m p e n s a t i e  k o u d e v a l
Klimaatkameronderzoek naar de beperking van tocht met bouwkundige maatregelen

Dr-waarden lichtwering 150 cm bij verschillende buitentemperaturen

Uitgangspunten:
� hoogte lichtwering 150 cm
� locatie meetpunten achter het raam
� ventilatie 120 m3/h (‘lijnrooster’)
� interne warmtelast 39 W/m2 
� binnentemperatuur 22 °C

Referenties

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

8,2

12

19

8,3

12

19

10

11

17

Buitentemperatuur = -2 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

9,0

14

20

11

15

20

9,9

15

20

Buitentemperatuur = -12 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

5,1

10

18

6,6

11

22

5,2

11

21

Buitentemperatuur = -22 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

9,1

13

21

7,0

11

20

3,9

9,2

18

Lichtwering bij -22 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

12

13

17

12

13

18

7,3

13

16

Lichtwering bij -12 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

11

13

16

11

12

16

12

11

16

Lichtwering bij -2 °C



B o u w k u n d i g e  c o m p e n s a t i e  k o u d e v a l
Klimaatkameronderzoek naar de beperking van tocht met bouwkundige maatregelen

Dr-waarden horizontale lamel bij verschillende buitentemperaturen

Uitgangspunten:
� lamel 20 cm breed, 1 m hoog
� locatie meetpunten achter het raam
� ventilatie 120 m3/h (‘lijnrooster’)
� interne warmtelast 39 W/m2 
� binnentemperatuur 22 °C

Referenties

*

                                                          
* Geïnterpoleerde waarde

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

8,2

12

19

8,3

12

19

10

11

17

Buitentemperatuur = -2 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

9,0

14

20

11

15

20

9,9

15

20

Buitentemperatuur = -12 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

5,1

10

18

6,6

11

22

5,2

11

21

Buitentemperatuur = -22 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

6,7

11

14

12

14

14

12

7,1

8,1

horizontale lamel bij -2 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

4,8

10

13

9,1

14*

14

11

8,0

12

horizontale lamel bij -22 °C

16

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

7,9

13

17

10

15

16

16

12

8,5

horizontale lamel bij -12 °C

22



B o u w k u n d i g e  c o m p e n s a t i e  k o u d e v a l
Klimaatkameronderzoek naar de beperking van tocht met bouwkundige maatregelen

Dr-waarden geperforeerde afscheiding bij verschillende buitentemperaturen

Uitgangspunten:
� afscheiding 25 cm hoog, 0,4 m diep
� perforatie graad afscheiding 33%
� locatie meetpunten achter het raam
� ventilatie 120 m3/h (‘lijnrooster’)
� interne warmtelast 39 W/m2 
� binnentemperatuur 22 °C

Referenties

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

8,2

12

19

8,3

12

19

10

11

17

Buitentemperatuur = -2 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

9,0

14

20

11

15

20

9,9

15

20

Buitentemperatuur = -12 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

5,1

10

18

6,6

11

22

5,2

11

21

Buitentemperatuur = -22 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

12

13

7,7

12

12

11

13

16

6,2

Geperforeerde afscheiding
bij –2 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

10

13

13

12

13

13

13

20

7,1

Geperforeerde afscheiding
bij –12 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

9,7

5,2

5,0

14

7,9

1,8

14

13

10

Geperforeerde afscheiding
bij –22 °C



B o u w k u n d i g e  c o m p e n s a t i e  k o u d e v a l
Klimaatkameronderzoek naar de beperking van tocht met bouwkundige maatregelen

Dr-waarden dichte afscheiding 50 cm hoog bij verschillende buitentemperaturen

Uitgangspunten:
� afscheiding 50 cm hoog, 0,2 m diep
� locatie meetpunten achter het raam
� ventilatie 120 m3/h (‘lijnrooster’)
� interne warmtelast 39 W/m2 
� binnentemperatuur 22 °C

Referenties

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

8,2

12

19

8,3

12

19

10

11

17

Buitentemperatuur = -2 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

9,0

14

20

11

15

20

9,9

15

20

Buitentemperatuur = -12 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

5,1

10

18

6,6

11

22

5,2

11

21

Buitentemperatuur = -22 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

8,3

9,4

13

13

14

15

20

6,8

5,0

Dichte afscheiding 50 cm hoog
bij –22 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

10

13

15

12

13

15

20

17

6,9

Dichte afscheiding 50 cm hoog
bij –12 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

9,6

12

15

13

14

13

21

16

5,1

Dichte afscheiding 50 cm hoog
bij –2 °C



B o u w k u n d i g e  c o m p e n s a t i e  k o u d e v a l
Klimaatkameronderzoek naar de beperking van tocht met bouwkundige maatregelen

Dr-waarden dichte afscheiding 25 cm hoog bij verschillende buitentemperaturen

Uitgangspunten:
� afscheiding 25 cm hoog, 0,4 m diep
� locatie meetpunten achter het raam
� ventilatie 120 m3/h (‘lijnrooster’)
� interne warmtelast 39 W/m2 
� binnentemperatuur 22 °C

Referenties

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

8,2

12

19

8,3

12

19

10

11

17

Buitentemperatuur = -2 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

9,0

14

20

11

15

20

9,9

15

20

Buitentemperatuur = -12 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

5,1

10

18

6,6

11

22

5,2

11

21

Buitentemperatuur = -22 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

8,0

10

12

13

14

13

20

17

5,0

Dichte afscheiding 25 cm hoog
bij –2 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

9,3

12

14

13

15

14

18

25

7,2

Dichte afscheiding 25 cm hoog
bij –12 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

3,0

7,8

12

13

13

7,0

23

5,3

2,3

Dichte afscheiding 25 cm hoog
bij –22 °C



B o u w k u n d i g e  c o m p e n s a t i e  k o u d e v a l
Klimaatkameronderzoek naar de beperking van tocht met bouwkundige maatregelen

Dr-waarden geperforeerde afscheiding bij verschillende perforatiegraden

Uitgangspunten:
� afscheiding 25 cm hoog, 0,4 m diep
� locatie meetpunten achter het raam
� ventilatie 120 m3/h (‘lijnrooster’)
� interne warmtelast 39 W/m2 
� binnentemperatuur 22 °C
� buitentemperatuur -12 °C

Referentie

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

9,0

14

20

11

15

20

9,9

15

20

Buitentemperatuur = -12 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

10

13

13

12

13

13

13

20

7,1

Geperforeerde afscheiding
perforatiegraad ca. 35%

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

9,4

11

13

11

13

14

12

17

11

Geperforeerde afscheiding
perforatiegraad ca. 45%

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

11

11

14

11

12

14

11

16

15

Geperforeerde afscheiding
perforatiegraad ca. 55%



B o u w k u n d i g e  c o m p e n s a t i e  k o u d e v a l
Klimaatkameronderzoek naar de beperking van tocht met bouwkundige maatregelen

Dr-waarden lichtwering op 0,4 m van het kozijn

Uitgangspunten:
� lichtwering 110 cm hoog, 0,4 m diep
� locatie meetpunten achter het raam
� ventilatie 120 m3/h (‘lijnrooster’)
� interne warmtelast 39 W/m2 
� binnentemperatuur 22 °C
� buitentemperatuur -12 °C

Referentie

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

9,0

14

20

11

15

20

9,9

15

20

Buitentemperatuur = -12 °C

0,5m 1,0m 1,5m

leefzone

9,0

7,7

5,7

5,9

5,9

9,6

4,4

2,5

4,2

Lichtwering 110 cm hoog
0,4 m afstand van het kozijn

6,6

7,9

17 7,3



1637.1

B o u w k u n d i g e  c o m p e n s a t i e  k o u d e v a l
Klimaatkameronderzoek naar de beperking van tocht met bouwkundige maatregelen

B i j l a g e

2 Meetwaarden



1637.1

B o u w k u n d i g e  c o m p e n s a t i e  k o u d e v a l
Klimaatkameronderzoek naar de beperking van tocht met bouwkundige maatregelen

Input dr-waarden bij buitentemperatuur -2 °C

Nulmetingen
Interne warmtelast 39 W/m2 Tbuiten -2 C
Ventilatie 120 m3/h (lijnrooster)
Tbinnen 22 C
Druk op gevel 0 Pa

achter het raam
l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 9,4 20,7 0,11 24 8,3 20,9 0,1 22 10,9 20,9 0,12 27
0,3 m 12,7 20,8 0,14 19 11,9 20,7 0,13 23 12,1 20,8 0,14 20
0,1 m 17,1 20,4 0,21 10 18,5 20,6 0,22 13 17,1 20,7 0,21 11

achter het kozijn
l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 5,1 20,5 0,08 21 10,2 20,7 0,12 19 11,8 20,7 0,12 29
0,3 m 9,5 20,5 0,11 20 14,9 20,5 0,16 19 15,1 20,6 0,17 17
0,1 m 17,4 20,0 0,21 10 18,9 20,4 0,23 10 18,1 20,5 0,23 8

Interne warmtelast 39 W/m2 Tbuiten -2 C
Ventilatie 120 m3/h (lijnrooster)
Tbinnen 22 C
Druk op gevel 10 Pa

achter het raam
l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 10,1 20,8 0,11 26 8,3 21,0 0,10 19 8,2 21,1 0,10 22
0,3 m 11,3 20,6 0,14 15 11,5 20,8 0,14 13 11,5 20,8 0,13 23
0,1 m 17,1 20,3 0,19 14 18,9 20,4 0,23 11 19,0 20,3 0,23 10

achter het kozijn
l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 6,2 20,7 0,08 22 9,4 21,0 0,11 22 10,1 20,9 0,11 29
0,3 m 9,4 20,6 0,11 17 12,8 20,7 0,16 13 13,5 20,7 0,16 15
0,1 m 16,9 19,8 0,20 10 17,7 20,2 0,22 9 17,7 20,4 0,22 10



1637.1

B o u w k u n d i g e  c o m p e n s a t i e  k o u d e v a l
Klimaatkameronderzoek naar de beperking van tocht met bouwkundige maatregelen

Interne warmtelast 39 W/m2 Tbuiten -2 C
Ventilatie 120 m3/h (twee wervelroosters)
Tbinnen 22 C
Druk op gevel 10 Pa

achter het raam
l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 4,4 20,8 0,07 43 3,1 21,0 0,06 43 4,5 21,0 0,07 41
0,3 m 4,9 20,9 0,07 30 6,6 20,9 0,08 31 9,6 20,9 0,12 20
0,1 m 11,3 20,3 0,12 27 13,2 20,7 0,15 19 14,1 20,7 0,17 13

Geperf.afscheiding 33% 25 cm hoog; 0,4 m diep
achter het raam Tbuiten -2 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 13,2 20,9 0,15 17 11,7 21,0 0,14 18 11,9 21,0 0,15 15
0,3 m 15,6 20,8 0,16 24 11,5 20,9 0,14 18 12,9 20,9 0,15 19
0,1 m 6,2 20,2 0,09 9 10,7 20,8 0,13 18 7,7 20,2 0,09 33

Dichte afscheiding 25 cm hoog; 0,4 m diep
achter het raam Tbuiten -2 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 19,8 20,6 0,20 22 12,8 20,8 0,14 22 8,0 20,9 0,10 21
0,3 m 16,7 20,1 0,15 33 13,5 20,6 0,15 17 10,4 20,8 0,13 13
0,1 m 5,0 19,9 0,07 25 12,9 20,6 0,14 23 12,3 20,5 0,14 19

Dichte afscheiding 50 cm hoog; 0,2 m diep
achter het raam Tbuiten -2 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 21,1 20,6 0,26 11 12,9 20,9 0,15 17 9,6 20,9 0,12 16
0,3 m 16,3 20,5 0,16 25 14 20,7 0,17 11 12,2 20,8 0,16 9
0,1 m 5,1 20,6 0,08 21 12,6 20,7 0,15 15 15,1 20,7 0,19 9

Interne warmtelast 39 W/m2 Tbuiten -2 C
Ventilatie 120 m3/h (lijnrooster)
Tbinnen 22 C
Druk op gevel 10 Pa
Verosol doek 150 cm hoog
achter het raam Tbuiten -2 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 11,8 20,6 0,12 28 11 20,7 0,13 16 11,1 20,8 0,13 15
0,3 m 10,8 20,7 0,13 16 12,3 20,7 0,15 13 12,5 20,8 0,15 16
0,1 m 16 20,6 0,19 12 16,4 20,7 0,20 11 16,3 20,7 0,19 14

Horizontale lamel 20 cm breed, 1 m hoog
achter het raam Tbuiten -2 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 11,9 20,2 0,12 25 11,9 20,7 0,12 30 6,7 20,7 0,08 32
0,3 m 7,1 20,2 0,09 20 13,7 20,4 0,16 13 11,2 20,6 0,13 21
0,1 m 8,1 19,6 0,10 18 14,1 20,2 0,17 12 13,9 20,3 0,17 10



1637.1

B o u w k u n d i g e  c o m p e n s a t i e  k o u d e v a l
Klimaatkameronderzoek naar de beperking van tocht met bouwkundige maatregelen

Input dr-waarden bij buitentemperatuur -12 °C

Interne warmtelast 30 W/m2 Tbuiten -12 C
Ventilatie 120 m3/h (twee wervelroosters)
Tbinnen 22 C
Druk op gevel 0 Pa

achter het raam
l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 3,6 20,2 0,06 28 3,7 20,4 0,06 32
0,3 m 0 <0,05 8,0 20,9 0,09 38
0,1 m 14,0 20,3 0,17 11 17,0 20,6 0,18 20 15,7 20,7 0,18 17

Interne warmtelast 34 W/m2 Tbuiten -12 C
Ventilatie 120 m3/h (twee wervelroosters)
Tbinnen 22 C
Druk op gevel 0 Pa

achter het raam
l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m
0,3 m
0,1 m 15,0 20,7 0,19 11 16,9 20,8 0,19 18 14,4 20,8 0,16 19

Interne warmtelast 39 W/m2 Tbuiten -12 C
Ventilatie 120 m3/h (lijnrooster)
Tbinnen 22 C
Druk op gevel 0 Pa

achter het raam
l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 9,9 20,6 0,12 17 11,4 20,8 0,13 22 9,0 20,9 0,11 19
0,3 m 14,7 20,6 0,17 14 15,2 20,7 0,17 16 13,9 20,8 0,16 18
0,1 m 19,5 20,4 0,24 10 20,3 20,6 0,24 11 19,5 20,5 0,24 11

Nulmetingen
Interne warmtelast 0 W/m2 Tbuiten -12 C
Ventilatie 120 m3/h (twee wervelroosters)
Tbinnen 22 C
Druk op gevel 0 Pa

achter het raam
l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 0 <0,05 0 <0,05 0 <0,05
0,3 m 0 20,2 0,00 163 0 0,02 0 0,03
0,1 m 11,1 19,5 0,13 10 13,4 19,4 0,16 7 12 19,4 0,15 5
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Interne warmtelast 39 W/m2 Tbuiten -12 C
Ventilatie 120 m3/h (lijnrooster)
Tbinnen 22 C
Druk op gevel 10 Pa

achter het raam
l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 6,0 20,4 0,08 34 7,4 20,3 0,09 23 6,3 19,9 0,08 31
0,3 m 8,7 20,4 0,11 18 11,7 20,3 0,13 22 11,8 19,8 0,12 32
0,1 m 17 20,0 0,20 10 16,8 19,9 0,17 19 8,8 19,3 0,09 49

Horizontale lamel 20 cm breed, 1 m hoog
achter het raam Tbuiten -12 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
0,9 m 21,8 20,9 0,24 18

dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb
h = 0,5 m 16,1 20,2 0,18 16 10,2 20,8 0,12 21 7,9 20,8 0,10 20

0,3 m 11,7 20,1 0,13 20 14,8 20,5 0,17 14 13,2 20,7 0,16 11
0,1 m 8,5 19,7 0,10 16 16,3 20,3 0,20 9 16,7 20,3 0,22 6

Interne warmtelast 39 W/m2 Tbuiten -12 C
Ventilatie 120 m3/h (lijnrooster)
Tbinnen 22 C
Druk op gevel 0 Pa
Verosol doek 110 cm hoog; 0,4 m van het kozijn
achter het raam Tbuiten -12 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 4,4 20,3 0,07 30 5,9 20,6 0,08 26 9,0 20,8 0,11 25
0,3 m 2,5 20,3 0,06 19 5,9 20,6 0,08 18 7,7 20,5 0,09 26
0,1 m 4,2 19,9 0,07 17 9,6 20 0,11 15 5,7 19,7 0,07 34

Verosol doek 150 cm hoog
achter het raam Tbuiten -12 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 7,3 20,7 0,09 20 11,6 20,8 0,14 18 11,5 20,8 0,14 16
0,3 m 12,8 20,8 0,15 15 12,6 21,0 0,15 15 13,0 20,9 0,16 15
0,1 m 16,1 20,8 0,19 15 18,1 20,9 0,24 9 17,0 20,8 0,22 10
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Dichte afscheiding 25 cm hoog; 0,4 m diep
achter het raam Tbuiten -12 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 17,6 20,6 0,21 13 13,3 20,9 0,16 14 9,3 21,0 0,11 19
0,3 m 24,5 20,2 0,21 29 14,5 20,7 0,16 17 12,3 20,9 0,15 15
0,1 m 7,2 20,2 0,09 15 14,0 20,6 0,15 24 13,7 20,6 0,16 15

Dichte afscheiding 50 cm hoog; 0,2 m diep
achter het raam Tbuiten -12 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 19,9 20,7 0,24 11 12,0 21,0 0,13 23 10,3 21,2 0,12 20
0,3 m 17,1 20,4 0,18 20 13,2 20,8 0,15 16 13,0 20,9 0,16 12
0,1 m 6,9 20,3 0,09 15 15,0 20,7 0,19 10 15,2 20,6 0,20 7

Geperf.afscheiding 33% 25 cm hoog; 0,4 m diep
achter het raam Tbuiten -12 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 12,9 20,3 0,15 16 12,1 20,5 0,14 16 10,1 20,7 0,12 16
0,3 m 20,0 20,3 0,21 17 13,4 20,4 0,16 12 13,4 20,4 0,16 13
0,1 m 7,1 19,8 0,09 10 13,0 20,3 0,16 12 12,8 20,1 0,14 20

Geperf.afscheiding 45% 25 cm hoog; 0,4 m diep
achter het raam Tbuiten -12 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 12,1 20,6 0,14 16 11,2 20,8 0,13 18 9,4 20,9 0,11 20
0,3 m 17,3 20,5 0,23 7 12,6 20,7 0,15 15 11,1 20,7 0,14 9
0,1 m 10,5 19,9 0,13 9 13,6 20,5 0,16 13 12,9 20,4 0,15 15

Geperf.afscheiding 55% 25 cm hoog; 0,4 m diep
achter het raam Tbuiten -12 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 10,7 20,5 0,13 13 11,3 20,7 0,13 24 10,6 20,8 0,13 18
0,3 m 15,9 20,5 0,21 7 12,1 20,6 0,15 13 10,8 20,7 0,13 15
0,1 m 15,3 19,9 0,17 16 13,6 20,4 0,18 7 14,3 20,3 0,19 7
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Input dr-waarden bij buitentemperatuur -22 °C

Nulmetingen
Interne warmtelast 39 W/m2 Tbuiten -22 C
Ventilatie 120 m3/h (lijnrooster)
Tbinnen 22 C
Druk op gevel 0 Pa

achter het raam
l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 5,2 20,0 0,07 22 6,6 20,2 0,08 30 5,1 20,1 0,07 47
0,3 m 10,8 20,3 0,13 16 11,0 20,2 0,11 34 10,2 20,1 0,11 29
0,1 m 20,9 19,9 0,26 8 22,1 20,1 0,26 11 18,4 20,3 0,21 12

Verosol doek 70 cm hoog
achter het raam Tbuiten -22 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 6,0 20,5 0,08 28 7,7 20,7 0,10 21
0,3 m 10,8 20,6 0,12 24 12,5 20,6 0,13 25 13,5 20,6 0,16 16
0,1 m 21,1 20,0 0,23 14 24,3 20,2 0,26 16 20,2 20,1 0,24 10

Verosol doek 110 cm hoog
achter het raam Tbuiten -22 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 6,0 20,7 0,08 33 7,7 20,7 0,10 21
0,3 m 10,2 20,7 0,12 18 13,5 20,6 0,16 16
0,1 m 18,9 20,2 0,23 10 21,7 20,2 0,23 16 20,2 20,1 0,24 10

Verosol doek 150 cm hoog
achter het raam Tbuiten -22 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 3,9 20,5 0,06 30 7,0 20,7 0,09 25 9,1 20,7 0,11 19
0,3 m 9,2 20,7 0,11 19 10,8 20,8 0,14 12 12,5 20,7 0,15 12
0,1 m 18,1 20,1 0,21 11 20,3 20,1 0,23 12 20,6 20,3 0,18 29
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Horizontale lamel 20 cm breed, 1 m hoog
achter het raam Tbuiten -22 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
0,9 m 15,5 20,0 0,16 18

dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb
h = 0,5 m 11,2 20,1 0,12 23 9,1 20,7 0,11 22 4,8 20,7 0,07 24

0,3 m 8,0 20,2 0,10 22 10,1 20,6 0,12 20
0,1 m 11,7 19,5 0,12 23 13,6 20,1 0,17 8 13,4 20,2 0,17 8

Horizontale lamel 10 cm breed, 1 m hoog
achter het raam Tbuiten -22 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 5,2 20,3 0,07 23 1,9 20,3 0,05 41
0,3 m 12,9 20,4 0,14 17 7,9 20,4 0,09 32
0,1 m 21,6 19,7 0,24 12 20,3 20,1 0,25 9 17,7 20,1 0,2 14

Horizontale lamel 10 cm breed, 1 en 2 m hoog (2 lamellen)
achter het raam Tbuiten -22 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 5,2 20,2 0,07 25 4,8 20,4 0,07 27
0,3 m 10,7 20,3 0,13 13 8,3 20,3 0,09 31
0,1 m 20,6 19,9 0,25 10 18,8 20,1 0,22 11 16,6 20,1 0,19 12

Horizontale lamel 20 cm breed, 2 m hoog
achter het raam Tbuiten -22 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 3,3 20,1 0,06 33 4,2 20,4 0,07 27
0,3 m 10,2 20,2 0,12 16 10,7 20,2 0,11 27
0,1 m 22,5 19,9 0,26 11 21,1 19,8 0,24 11 18,8 19,9 0,21 13

Geperf.afscheiding 33% 25 cm hoog; 0,4 m diep
achter het raam Tbuiten -22 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 13,7 19,9 0,14 19 14,0 19,9 0,16 15 9,7 20,0 0,11 25
0,3 m 13,4 19,5 0,14 21 7,9 19,6 0,09 26 5,2 19,7 0,07 38
0,1 m 10,0 19,0 0,12 11 1,8 19,0 0,05 25 5,0 19,3 0,07 20
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Dichte afscheiding 25 cm hoog; 0,4 m diep
achter het raam Tbuiten -22 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 22,8 19,2 0,22 19 12,5 19,4 0,13 18 3,0 20,0 0,06 33
0,3 m 5,3 18,7 0,07 24 12,7 19,2 0,12 27 7,8 19,7 0,09 29
0,1 m 2,3 19,2 0,06 27 7,0 19,4 0,08 35 11,5 19,4 0,12 23

Dichte afscheiding 25 cm hoog; 0,4 m diep; 25 cm van de zijkanten
achter het raam Tbuiten -22 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 18,8 19,3 0,21 12 11,5 19,9 0,13 15 7,2 20,2 0,09 29
0,3 m 4,8 19,0 0,07 15 12,5 19,4 0,12 26 7,5 19,9 0,09 28
0,1 m 2,5 19,3 0,06 28 5,1 19,5 0,07 38 9,8 19,6 0,1 28

Dichte afscheiding 50 cm hoog; 0,2 m diep
achter het raam Tbuiten -22 C

l=0,5 m l=1,0 m l=1,5 m
dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb dr (%) T (C) v (m/s) turb

h = 0,5 m 19,7 19,6 0,22 11 12,6 20,3 0,14 16 8,3 20,4 0,10 21
0,3 m 6,8 20,1 0,08 24 13,7 20,2 0,14 23 9,4 20,2 0,11 18
0,1 m 5,0 19,6 0,07 23 14,5 19,9 0,15 22 13,3 19,9 0,14 19
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3 Foto’s
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Foto 1: Aanzicht klimaatkamer                                                              Foto 2: Meetopstelling in het gesimuleerde kantoorvertrek

       
Foto 3: Wervelrooster in verlaagd plafond                                              Foto 4: Element voor het genereren van de interne warmtelast

              
Foto 5: Afscherming wervelrooster om ventilatie richting gevelzijde         Foto 6: Afgeplakte gevel met luchtdebietmeter voor het meten van
           te sturen                                                                                               infiltratie
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Foto 7: Dichte afscheiding 25 cm hoog, 0,4 m van het kozijn                    Foto 8: Geperforeerde afscheiding 25 cm hoog, 0,4 m van kozijn

                           
Foto 9: 2 horizontale lamellen, 10 cm breed, vensterbank- en kasthoogte   Foto 10: Horizontale lamel, 20 cm breed, vensterbankhoogte

            
Foto 11: Omgekeerde lichtwering 70 cm hoog, vanaf de buitenzijde           Foto 12: Omgekeerde lichtwering 110 cm hoog, 0,4 m van het kozijn

van de gevel
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Metingen uitgaande lucht bij een afgeplakte gevel

Logaritme van de druk p (Pa) als functie van het logaritme van de infiltratiehoeveelheid q (m3/h)

q (m3/h) p (Pa) log q log p

48 130 1,6812 2,1139

47 121 1,6721 2,0828

46 105 1,6580 2,0212

42 90 1,6232 1,9542

39 80 1,5911 1,9031

37 70 1,5682 1,8451

33 60 1,5119 1,7782

29 50 1,4624 1,6990

26 40 1,4150 1,6021

19 30 1,2788 1,4771

14 19 1,1461 1,2788

10 10 1 1

0,5 0 -0,3010 -

Infiltratiemetingen
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Locatie meetpunten

Tabel 1: Locatie meetpunten kantoorvertrek

nr type temp.

meter

locatie hor. afstand van

het raam (m)

hor. afstand van

de wand1 (m)

hoogte (m)

0 lucht Op het glas 0,02 3,3 2,88

1 lucht In vertrek achter raam 1,56 2,0 0,50

2 oppervlakte Op het glas 0,00 2,0 1,58

3 lucht In vertrek achter kozijn 0,56 1,4 0,30

4 lucht In vertrek achter kozijn 1,06 1,4 0,50

5 oppervlakte Kozijn boven het glas 0,06 2,0 3,38

5 Lucht In wervelrooster 1,70 2,0 2,88

6 lucht In vertrek achter kozijn 0,56 1,4 0,50

7 lucht In vertrek achter raam 1,56 2,0 0,30

8 lucht Op het glas 0,02 3,3 0,28

9 lucht In vertrek achter raam 1,06 2,0 0,10

10 lucht In vertrek achter kozijn 1,06 1,4 0,10

11 lucht In vertrek achter kozijn 1,06 1,4 0,30

12 lucht In vertrek achter kozijn 1,56 1,4 0,50

13 lucht In vertrek achter raam 1,06 2,0 0,30

14 lucht In vertrek achter kozijn 1,56 1,4 0,30

15 Lucht In vertrek achter kozijn 0,56 1,4 0,10

16 lucht In vertrek achter raam 0,56 2,0 0,10

17 lucht In vertrek achter raam 1,56 2,0 0,10

20 lucht Kozijn boven het glas 0,08 3,3 3,38

21 lucht Op het glas 0,02 3,3 1,58

22 lucht In vertrek achter raam 0,56 2,0 0,30

23 lucht In vertrek achter raam 1,06 2,0 0,50

24 lucht In vertrek achter raam 0,56 2,0 0,50

30 oppervlakte Op het glas 0,00 0,7 2,88

31 oppervlakte Op het glas 0,00 0,7 1,58

32 oppervlakte Kozijn 0,06 1,4 1,58

33 lucht In vertrek achter kozijn 1,56 1,4 0,10

34 oppervlakte Op het glas 0,00 0,7 0,28

35 lucht In vertrek 1,08 0,7 3,30

36 lucht In vertrek 1,08 0,7 1,10

37 lucht Midden in het vertrek 2,77 2,0 1,10

                                                          
1 Vanuit het kantoor met het gezicht naar de gevel, gemeten vanaf de linkerwand
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Tabel 2: Locatie meetpunten buitenklimaat

nr type temp.

meter

locatie hor. afstand van

het raam (m)

hor. afstand van

de wand2 (m)

hoogte (m)

25 Lucht Kozijn boven glas 0,06 2,0 3,38

18 lucht Op het glas 0,02 2,0 1,58

27 lucht Op het glas 0,02 3,3 2,88

28 lucht Op het glas 0,02 3,3 1,58

19 lucht Op het glas 0,02 3,3 0,28

26 lucht Kozijn 0,08 2,7 1,58

29 lucht Midden in het vertrek 2,77 2,0 1,10

Overzicht meetpunten kantoorvertrek

Figuur 1: Gevelaanzicht

Figuur 2: Plattegrond

                                                          
2 Vanuit de koude kamer met het gezicht naar de gevel, gemeten vanaf de linkerwand
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Overzicht meetpunten buitenklimaat

Figuur 3: Gevelaanzicht

Figuur 4: Plattegrond
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