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THEORIE

De intentie van dit hoofdstuk is het uitleggen van de 
basisprincipes van akoestiek en ventilatie.   

Het hoofdstuk theorie eindigt met een beschrijving van delen die 
geïntegreerd zijn in een ventilatieunit of een luchtbehandelingsunit, 
waaronder ventilatoren, verwarmingsbatterijen, warmtewisselaars en 
filters.

Verklarende teksten en verdere informatie worden gegeven in de 
zijrand. Grafieken en formules worden daar ook weergegeven samen 
met voorbeelden,   
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Akoestiek
Basisprincipes van geluid
Begripsuitleg:

Geluidsdruk
De drukgolven, waardoor het geluid zich in een medium, b.v. lucht, 
verplaatst, noemt men geluidsdruk. Deze drukgolven worden door het 
oor als geluid waargenomen. Ze worden gemeten in Pascal (Pa).

Het laagste geluidsdrukniveau, dat het oor waarnemen kan, is 0,00002 
Pa. Dit kan men als onderste drempelwaarde kentekenen. De hoogste 
geluidsdrukwaarde, die het menselijke oor verdragen kan en die men 
als bovenste drempelwaarde kentekent, ligt bij 20 Pa.

Het grote verschil tussen de geluidsdruk van de onderste - en bovenste 
drempelwaarde, maakt het gebruik van deze gegevens moeilijk. Hiervoor 
wordt dan ook een logaritmische schaal gebruikt, die is gebaseerd op 
het verschil tussen de actuele geluidsdruk en de geluidsdruk van de 
onderste drempelwaarde. Deze schaal gebruikt de eenheid decibel (dB), 
waar de onderste drempelwaarde gelijk is aan 0 dB en de bovenste 
drempelwaarde 120 dB is.

De geluidsdruk vermindert met toenemende verwijdering van de 
geluidsbron en is afhankelijk van de akoestische eigenschappen van 
de ruimte en de lokatie van de geluidsbron. 

Geluidsvermogen
Geluidsvermogen is de energie per tijdseenheid (Watt), die de 
geluidsbron uitstraalt. Het geluidsvermogen wordt niet gemeten, maar 
aan de hand van de geluidsdruk berekend. Voor het geluidsvermogen  
is ook een logaritmische tabel gelijk aan die voor de geluidsdruk. 

Het geluidsvermogen hangt noch af van de positie van de geluidsbron 
noch van de ruimte eigenschappen waardoor deze makkelijker te 
vergelijken is tussen de verschillende objecten. 

Frequentie
De regelmatige govlen van een geluidsbron noemt men frequentie. De 
frequentie wordt gemeten als het aantal oscilaties per seconde, waar 
één oscilatie per seconde gelijk is aan 1 Hertz (Hz). Meer oscilaties per 
seconde, m.a.w. hoe hoger de frequentie, geeft een hogere toon. 

Frequentie worden vaak verdeeld in 8 groepen, de zogenaamde  
octaafbanden: 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 
4000 Hz en 8000 Hz.
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Geluidsvermogens- en geluidsdrukniveau
Er bestaat een verbinding tussen het geluidsvermogenniveau van 
een geluidsbron en het geluidsdrukniveau. als een geluidsbron een 
bepaald geluidsvermogen uitstraalt, wordt het geluidsdrukniveau door 
de volgende faktoren beïnvloed:

De positie van de geluidsbron in de ruimte, richtingsfaktor (1), de 
afstand van de geluidsbron (2) en de geluidsabsorbtie eigenschappen 
van de ruimte, genoemd de vergelijkbare absorbtieoppervlakte van 
de ruimte (3).

1. Richtingsfaktor, Q
De richtingsfaktor geeft de geluidsverdeling rond de geluidsbron. 
Een patroon in alle richtingen, bolvormig, wordt weergegeven als 
Q = 1. Een patroon, die in het midden van de wand geplaatst wordt, 
heeft een halfbolvormige verdeling, Q = 2.

     Q = 1  midden van de ruimte
     Q = 2  aan muur of plafond
     Q = 4  tussen wand en plafond
     Q = 8  in de hoek

Figuur 1, De geluidsverdeling van de geluidsbron

2. Afstand van de geluidsbron, r
“r”, in meter,  staat voor de afstand van het meetpunt van de geluids-
bron.

3. Vergelijkbare absorbtie oppervlakte van een ruimte, AEQV

De mogelijkheid van een materiaal, geluid te absorberen, wordt 
weergegeven als de absorbtiefactyor α. De absorbtiefactor heeft een 
waarde tussen 0 en 1, waarbij 1 op een volledig absorberend en 0 op 
een volledig refl ecterend oppervlak betrekking heeft. De absorbtiefactor 
hang van de eigenschappen af van een materiaal en kan in speciale 
tabellen worden afgelezen.

De vergelijkbare absorbtie oppervlakte van een ruimte “A” wordt in 
m2  gemeten en kan worden verkregen door het optellen van alle 
oppervlakten van een ruimte en deze te vermenigvuldigen met de 
verwachte absorbtiefactoren.  

In veel gevallen is het makkelijker een doorsneewaarde voor 
verschillende typen van ruimten te gebruiken en een grove schatting 
van het vergelijkbare aborbtieoppervlak te gebuiken (zie grafi ek op de 
volgende pagina).

Berekening van het equivalente 
absorbtie oppervlakte AEQV  

  AEQV = α1 ·S1 + α2 ·S2 + … αn ·Sn 

S = Grootte van het oppervlak in m2

α = absorbtiefactor afhakelijk van het  
       materiaal
n = Aantal oppervlakten

Berekening van het 
geluidsdrukniveau
De schatting baseren op de Figuur
1, 2, 3 en de tabel 1.
Een normaal gedempte ruimte met 
een inhoud van 30 m³, moet worden 
geventileerd. Een luchttoevoer 
- plafondrooster heeft volgens de 
catalogus een geluidsdrukniveau (LPA) 
van 33 dB(A). Dit komt overeen met 
een ruimte met een demping van 10 m² 
Sabine, oftewel LWA -4 dB(A).

A) Hoe hoog is het geluidsdrukniveau in 
de ruimte bij een afstand van 1 m van 
het plafondrooster?

Het aangegeven geluidsdrukniveau 
hangt af van de akoestische 
eigenschappen van de ruimte. We 
moeten eerst het geluidsvermogen 
niveau (LWA) bepalen.

Figuur 3 zegt, dat ∆L (ruimtedemping)  
= LPA - LWA

LWA = LPA + ∆L
LWA = 33 + 4 = 37 dB(A)
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Vergelijkbare absorbtie oppervlak door grove schatting
Als de absorbtiefactoren α van alle oppervlakken unbekend zijn of een 
benadering van de totale absorbtiefacotor genoeg is, is het mogelijk, een 
grove schatting aan de hand van de onderstaande tabel te gebruiken. De 
grafi ek is geldig voor een ruimte met normale proporties, b.v. 1:1 of 5:2.

Bepaal het vergelijkbare obsorbtie oppervlak met behulp van de grafi ek: 
Bereken de ruimtevolume, daarna kan het vergelijkbare afsorbtie oppervlak 
met behulp van de juiste gemiddelde absorbtiefactoren (ruimteafhankelijk, 
zie tabel 1) afl ezen.
 

      

       
      Ruimtevolume (m³)
    Ruimte met hoge demping
    Ruimte met demping
    Normale ruimte 
    Minder harde ruimte
    harde ruimte

Figuur 2. Bepaling van het vergelijkbaar absorbtie oppervlak

Type ruimte        Gemiddelde absorbtiefactor α

Radiostudio, muziekruimte   0.30 – 0.45

TV-studio, warenhuizen of bibliotheek  0.15 – 0.25

Woningen, kantoren, hotelkamer, theater  0.10 – 0.15
of conferentieruimte

Klaslokalen, verpleegtehuizen en   0.05 – 0.10
kleine kerken

Fabrieken, zwembaden en grote   0.03 – 0.05
kerken

Tabel 1. Gemiddelde absorbtiefactoren

Met de volgende waarden
r = 1 (zie vorige pagina)
Q = 2 (Figuur 1)
en informatie over de ruimtegrootte 
kan men het vergelijkbare absorbtie 
oppervlak met behulp van Figuur 2 
calculeren.

Het vergelijkbare absorbtieoppervlak is 
10 m².

Nu is het mogelijk, m.b.v. Figuur 3 
het verschil tussen geluidsdruk en 
geluidsvermogen te verkrijgen.

LPA - LWA = -2
LPA = LWA-2

 

Vult men de verkregen waarde voor LWA 
in:
LPA = 37-2 = 35 dB(A) 

A)       Het geluidsdrukniveau (LPA) 
op een meter afstand van het rooster 
bedraagt in deze ruimte dus 35 dB(A).

Hoe minder geluidgedempd (harder) 
een ruimte is, des te hoger het 
werkelijke geluidsdrukniveau is 
in vergelijking met het getal in de 
catalogus.
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Berekening van het 
geluidsdrukniveau

                                       Q         4
  LpA  =  LwA + 10 * log                  +     
                                                             4 π r2

         Aekv

Wenn:   LPA=Geluidsdrukniveau (dB)
                LWA=Geluidsvermogenniveau(dB)
                Q = Richtingsfaktor
                R = Afstand van de geluidsbron (m)
                Aekv = Vergelijkbaae Absorptie  
                 oppervlak (m²Sabine)

Berekening van de Nachhallzeit
Als een ruimte niet te zeer gedempt 
is (gemiddelde absorbtiefactor < 
0,25), kan de Nachhallzeit van deze 
ruimte met de Sabine formule worden 
berekend:

                         V
T   =  0,163 *  
                        Aeqv 

waarbij:

 T     = Nachhallzeit (s)
 V     = Ruimtevolume(m³)  
 AEQV = Vergelijkbaar   
           Absorptie oppervlak

        (m² Sabine)

Berekening van het geluidsdrukniveau
Met behulp van de eerder beschreven factoren, is het mogelijk het 
geluidsdrukniveau te berekenen, als het geluidsvermogenniveau 
bekend is. Het geluidsdrukniveau kan worden berekend door het 
invullen van een formule, maar deze vergelijking kan ook worden 
gemaakt in de vorm van een grafiek.
Bepalen van het geluidsdrukniveau met behulp van de grafiek:
Begin met de afstand tot de geluidsbron (r in m) en volg de 
schuine lijn naar boven tot het snijpunt met de richtingsfactor (Q). 
Dit punt volgen recht naar boven tot het snijpunt met de lijn van het 
vergelijkbare absorbtie oppervlak. Door dit snijpunt naar de linker 
zijde door te trekken wordt het verschil tussen het geluidvermogen 
en de geluidsdruk verkregen. Het resultaat wordt dan bij de 
hiervoor bereikte geluidsvermogenniveau opgeteld.
   
   Vergelijkbare absorbtie oppervlakte van de ruimte

   

     
                  Afstand tot geluidsbron, r 

Figuur 3 Grafiek voor de bepaling van het geluidsdrukniveau

Nahfeld und Nachhallfeld
Nahfeld is het bereik, waarin het directe geluid van de geluidsbron 
de andere geluidsbronnen domineert. In het weerkaatste veld 
overheerst het gereflecteerde geluid. Het is hierbij niet mogelijk om 
de geluidsbron te onderscheiden.

Het directe geluid vervaagt met toenemende afstand van de 
geluidsbron, terwijl het gereflecteerde geluid overal in de ruimte 
gelijk blijft.

Figuur 4  Direct en gerefecteerd geluid

De Nachhallzeit is de tijd waarin het geluidsniveau met 60 dB 
gereduceerd is. Dit is het echo geluid dat wordt waargenomen in 
een stille ruimte als een krachtige geluidsbron wordt uitgeschakeld. 
Als de nachhallzeit precies wordt gemeten, is het equivalente 
absorbtie oppervlak te berekenen.

∆L
 =

 L
PA

 - 
L W

A
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Meerder geluidsbronnen
Om het totale geluidsniveau van een ruimte te berekenen, is het 
noodzakelijk, alle geluidsniveau's logaritmisch op te tellen. Vaak is het 
praktischer, twee geluidswaardes op te tellen of af te trekken. 

Optellen
De grafi ek Diagramm is gebaseerd op het verschil in dB tussen de 
verschillende geluidsbronnen die opgeteld moeten worden. Van het 
niveauverschil (in dB) op de X-as gaan we recht omhoog, tot de 
curve gesneden wordt. De waarde van het snijpunt op de Y-as wordt 
bij het hogere geluidsniveau opgeteld, dan verkrijgen we het totale 
geluidsniveau.

 Bij het hoogste geluidsniveau optellen

    Op te tellen niveauverschil in dB

Figuur 5.  Logaritmische optelling

Aftrekken
De grafiek is opgebouwd op het verschil in dB tussen het totale 
geluidsniveau en een bekende geluidsbron. door bij het verschil 
(totale en geluidsbonr in dB) op de X-as een lijn recht omhoog te 
trekken tot de curve wordt gesneden. De waarde op het snijpunt op 
de Y-as wordt van het totale geluidsniveau afgetrokken. Hier wordt 
dan het geluidsniveau verkregen van de onbekende geluidsbron.

 Verschil tussen totaal geluisniveau en onbekende geluidsbron in dB

   Verschil tussen totaal geluidsniveau en geluidsbron

Figuur 6.  Logaritmisch aftrekken

Voorbeeld van optellen
Twee geluidsbronnen geven 40 resp. 38 
dB af. 

1.) Hoe groot is het totale geluids-
     niveau?

Het verschil tussen de beide niveau's is 
2 dB. Uit de grafiek is te zien, dat er 2 
dB bij opgeteld moet worden.

1) Het totale geluidsniveau is 42 dB.

Voorbeeld van een aftrekking

In een ruimte met toevoer- en 
afzuiginstalltie is het totale geluidsniveau 
34 dB. De toevoerinstallatie geeft 32 dB 
af, de afzuiginstallatie is niet bekend.

2) Hoe hoog is het geluidsniveau van de 
afzuiginstallatie?

Het verschil tussen het totale 
geluidsniveau is 2 dB. Uit de grafiek 
kan worden gehaald, dat 4 dB van 
het totale geluidsniveau moet worden 
afgetrokken. 

2) De afzuiginstallatie geeft 30 dB af.
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Aanpassing aan het oor
De gevoeligheid van het menselijk oor is niet in alle frequentiebereiken 
gelijk. We nemen geluid in lage of hoge frequenties als twee totaal 
verschillende geluidsniveau's waar. Over het algemeen neigen wij 
ernaar, geluid in een hogere frequentie beter te horen dan geluid van 
een lage frequentie.

A-Filter
De gevoeligheid van het oor hangt ook van de gerluidssterkte af. 
Om de ongelijkmatigheid van het oor te compenseren, zijn een 
aantal van zg. gewogen filters, b.v. A-gewogen filters ontwikkeld. 
Voor geluidsdrukken onder de 55 dB wordt het A filter gebruikt. Voor 
geluidsdrukken tussen de 55 dB en 85 dB gebruiken we een B-filter 
en voor drukken boven de 85 dB het C-filter.

Demping (dB)

     Midden-Frequentieband (Hz)
Figuur 7. Demping met A-, B- of C-filter

De in de ventilatietechniek meest gebruikte A-filter heeft een demping 
voor elke octaafband (Tab. 2). De eenheid wordt weergegeven als 
dB(A).

  Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

  db -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 +1,2 +1,2 -1,1

Tabelle 2. Demping met het A-filter

Het berekenen van een geluidsniveau zonder A filter, b.v. in een 
kanalensysteem, is eenvoudigweg het aanpassen van de gedempte 
waarden conform tabel 2. Dus, b.v. 26.2 dB moet worden opgeteld 
bij 63 Hz, terwijl 1.2 dB moet worden afgetrokken bij 2.000 Hz.

Afgezien van deze filters zijn er andere mogelijkheden om 
de ongelijkmatige waarnemingen van het oor van meerdere 
geluidsniveau's te compenseren. Een grafiek met NR-curves (Noise 
Rating = Ge-luidsbeoordelingscurven) geeft de geluidsdruk en 
frequentie per octaafband weer. De waarden op de curve geven 
dezelfde worden waargenomen als dat zij hetzelfde geluidsniveau 
hebben: b.v. 45 dB bei 4.000 Hz sind genauso schädlich wie 65 dB 
bei 125 Hz.

NR – Curven

Geluidsdrukniveau

   Midden-frequentie (Hz)
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Geluiddemping
Geluiddemping kan op twee manieren bereikt worden: Door 
absorbtie of reflectie van het geluid. 

Geluiddemping door absorptie:
- luchtkanaal met binnendemping
- geluiddemper
- geluidsabsorptie van de ruimte 

Geluiddemping door reflectie:
- Door eindreflectie (als het geluid van het rooster in   
  het kanaal terugstraalt)
- Een vorking of bocht

De hoeveelheid geluiddemping kan worden berekend met behulp 
van de tabellen en grafieken zoals deze zijn weergegeven in de 
technisch documentaties van de betreffende leveranciers.
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Ventilatie

Er zijn twee manier voor het ventileren: verdringingventilatie en 
diffusieventilatie.

De verdringingventilatie wordt hoofdzakelijk in de industrie 
toegepast, omdat hiermee grote hoeveelheden lucht, grote 
warmtelasten en grote hoeveelheden vervuilde lucht getransporteerd 
kunnen worden. De toevoerlucht wordt met een geringe snelheid 
direct in het verblijfsgebied ingeblazen. Deze methode zorgt voor 
een goede luchtkwaliteit, maar het is minder geschikt voor kleinere 
ruimten doordat het toevoermedium een behoorlijke hoeveelheid 
ruimte inneemt en dat het vaak moeilijk is tocht te voorkomen in het 
verblijfsgebied.

Diffusieventilatie (ook comfortventilatie) wordt bij voorkeur 
toegepast in comfort systemen. Deze methode is gebaseerd op heet 
principe de toevoerlucht binnen te blazen buiten het verblijfsgebied 
waarna de lucht het verblijfsgebied van de ruimte binnenstroomt. Het 
ventilatiesysteem moet zo worden gedimensioneerd dat de lucht die 
het verblijfsgebied binnenstroomt comfortabel genoeg is, met andere 
woorden de snelheid mag niet te hoog zijn en de temperatuur moet 
ongeveer hetzelfde zijn als de temperatuur in het verblijfsgebied.

In het hierna volgende gedeelte wordt beschreven wat er gebeurd in 
ruimten die met diffusieventilatie worden geventileerd, hoe bereken je 
de luchtsnelheid in de ruimte, en ook hoe het rooster geselcteerd en 
geplaatst dient te worden. 

Een luchtstroom die in een ruimte wordt geïnjecteerd zal zich met 
grote volumes van omgevingslucht gaan vermengen. Hierdoor 
zal neemt het volume van de luchtstroom toe en tegelijk wordt 
de luchtnelheid omlaag gebracht hoe verder deze lucht de ruimte 
inkomt. De vermenging met de ruimtelucht wordt ook wel 'inductie' 
genoemd. 

 

Figuur 8. Inductie van de ruimtelucht in de toevoerluchtstroom

De luchtvervelingen van de luchtstroom mengen zeer snel met de 
lucht in de ruimte. Vervuile deeltjes in de lucht worden niet alleen 
verdund maar ook afgevoerd. De temperatuur in verschillende delen 
van de ruimte worden ook evenredig verdeeld.

Bij het berekenen van diffusieventilatie moet erop worden gelet, dat 
de luchtsnelheid in het verblijfsgebied niet te hoog wordt waardoor er 
toch kan ontstaan.

Verdringingsventilatie
Koelere toevoerlucht stroomt met lage 
snelheid in het verblijfsgebied.

Verblijfsgebied
Het verblijfsgebied is de zone van de 
ruimte, waarin personen zich bewegen.  
Begrenzingen: tot 50 cm van de 
buitenmuur, 20 cm van de binnenwand 
en tot een hoogte van 1,80 m.

Diffusieventilatie
De toevoerlucht wordt door 
één of meerdere roosters in de 
ruimte binnengeblazen buiten het 
verblijfsgebied. 
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α = Uitblaashoek

De uitblaashoek
In de literatur zijn verschillende defi nities voor de 
uitblaashoek α te vinden. Het  ASHRAE handboek 
geeft een constante uitblaashoek die ligt tussen  
20 - 24° met een gemiddelde van 22° aan. De 

De vorm van het rooster, de geometrie van de 
ruimte en ook het aantal roosters beïnvloeden de 
uitblaashoek. Roosters en ventielen met platen of 
andere onderdelen, die lucht verspreiden, kunnen 
een breder uitblaaspatroon produceren, maar 
zelfs na een relatief kleine afstand van de opening, 
hebben deze luchtstromen een distributie van 
tussen de 20 en 24°.

Berekening van de luchtsnelheid   
Voor een konische- of radiaalstroom geldt:

vx                     √ Aeff     =  K * 
v0                         x

x = Afstand van het ventiel/rooster (m)
vx = Centrale snelheid bij afstand x van het ventiel/
       rooster (m/s)
v0 = Snelheid bij uitblaas bij het ventiel/rooster 
       (m/s)
Aeff = Vrije doorlaat van het ventiel/rooster (m²)
K = Ventielcoëffi cient, afhankelijk per ventiel/
       rooster
q = capaciteit door het ventiel/rooster (m³/s)

Voor een vlakke luchtstroom geldt: 

x = Afstand van het ventiel/rooster (m)
vx = Centrale snelheid bij afstand x van het ventiel/
       rooster (m/s)
v0 = Snelheid bij uitblaas bij het ventiel/rooster 
       (m/s)
K = Ventielcoëffi cient, afhankelijk per ventiel/
       rooster
h = Hoogte van de opening (m)

De snelheid bij de luchtstroomdoorsnede is:

y = verticale afstand van de centrale as (m)
v = snelheid v/d luchtstroom met afstand y tot
     de middenlijen en een gelijke afstand x van het 
     ventiel/rooster (m)
x = Afstand van het ventiel/rooster (m)
vx = Centrale snelheid in de luchtstroom bij 
      afstand x van het ventiel/rooster (m/s)

v                                   y             
    =   1 -  (              )  
vx                           0,3  * x

vx                                  h      =  √  ( K *      ) 
v0                                  x

Luchtstroomtheorie 
Isotherme luchtstroomen
Figuur 9. toont een luchstroom, die zich voordoet, als lucht met 
dezelde ruimtetemperatuur door een opening in een ruimte 
binnenstroomt,  een zogenaamde vrije isotherme luchtstroom. 
Deze luchtstroom bestaat uit verschillende zone's met verschillende 
stromingseigenschappen. Het hoofddeel van de luchtstroom, die 
de grootste betekenis voor de praktische toepassing heeft, heeft 
een een turbulente stroming. In deze zone is in het midden van de 
luchtstroom de snelheid omgekeerd proportioneel van de afstand van 
de opening, d.w.z. hoe groter de afstand, des te lager de snelheid. 
De grootste uitbreiding van de volumestroom ontwikkelt zich in het 
hoofddeel. De voorkeuze omstandigheden zijn dat de luchtstroom in 
principe de hele ruimte beïnvloed. 

Figuur 9. Het hoofddeel van de luchtstroom, de middensnelheid vx en de uitblaashoek.

De vorm van het rooster of de klep bepaald de vorm van de 
luchtstroom. Ronde of rechthoekige openingen geven een conische 
(axiale) luchtstroom en geven een lange en smalle opening. Voor 
het verkrijgen van een vlakke luchtstroom, moet de verhouding 
lengte : hoogte meer als 10 : 1 zijn, of de lengte van de opening 
moet de ruimtebreedte zijn, zodat de wanden een uitbreiding van de 
luchtstroom voorkomen. Radiale luchtstromen ontstaan doro ronde 
roosters, als de luchtstroom zich in alle richtingen uit kan breiden.
 

Figuur 10. verschillende vormen van luchtstroming

Hoofddeel, met snelheids-
profiel over de lucht-
stroomdoorsnede 
(donker)

radiaal

konisch

vlak

            q Aeff  =    
            V0

21,5
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Berekening van het ventiel/roostercoëfficient K

I =  Impulsfactor ter indicatie van de     
      Impulsverliezen bij het inblazen (i < 1)
ε =  Contractiefactor                 
Cb =  Turbulentieconstante. Variieert afhan- 
 kelijk van ventiel/rooster tussen 0,2 en
 0,3.

Bepaling van het ventiel/roostercoëfficient in 
de praktijk

De gemeten waardee voor (vx / v0) en (x √Aeff) 
werden in de grafiek weergegeven

Gebruik de waardes verkregen vanuit het 
hoofddeel van de luchtstroom, een tangens 
(hoek coëfficient) wordt getekend bij een hoek 
van -1  (-45°). 

Uitgaande van de formule

geeft dat
  
  als  

Nu moet er een lijn worden getekend van het 
snijpunt van de hoekcoëfficient en 1 op de y-
as voor het verkrijgen van de waarde van het 
roostercoëfficient K.

Snelheidsprofiel
Het is mogelijk om de luchtstnelheid in elk deel van de luchtstroom 
te berekenen. Voor het berekenen van de snelheid op een bepaalde 
afstand van het rooster of ventiel, moeten we de snelheid van de 
lucht weten bij de uitlaat van het rooster/ventiel, de vorm van het 
rooster/ventiel en het soort luchtstroom die wordt geproduceerd. Op 
dezelfde manier is het mogelijk om te bekijken hoe de snelheden zich 
verhouden in elke dwarsdoorsnede van de luchtstroom.

Uitgaande van deze berekeningen, kunnen snelheidscurves voor de 
hele luchtstroom worden getekend. Hiermee kunnen we bepalen 
welke gebieden dezelfde luchtsnelheid hebben. Deze gebieden 
noemen we ook wel isovelen. Door ervoor te zorgen dat de isovel 
van 0.2 m/s buiten het verblijfsgebied ligt, kunnen we er zeker van 
zijn dat de luchtsnelheid niet boven dit niveau komt binnen het 
verblijfsgebied.

Figuur 11. Verschiedene Isovelen eines luchtstrooms

De roostercoëfficient K
De roostercoëfficient is een constante die afhankelijk is van de vorm 
van het rooster/ventiel. Het kan theoretisch worden berekend door 
de volgende factoren te gebruiken: impulsverlies, contractie van de 
luchtstroom bij het inblazen met de turbulentiegraad (afhankelijk per 
ventiel/rooster).

In de praktijk wordt de coëefficient K experimenteel door metingen 
op elk type rooster/ventiel bepaald. De luchtsnelheid wordt gemeten 
bij minimaal 8 verschillende afstanden van het ventiel/rooster, 
met minimaal 30 cm onderling verschil. Deze waardes worden 
weergegeven in een logarithmische grafiek, die de meetwaardes 
aangeeft voor het hoofddeel van de luchtstroom, waardoor een 
constante waarde wordt verkregen.

De roostercoëfficient maakt het mogelijk om de luchtsnelheden te 
berekenen en luchtdistributie en pad te voorspellen. Het moet niet 
worden verwisseld met de K-factor die wordt gebruikt voor zaken als 
het inblazen van het juiste luchtvolume van een rooster of iris afsluiter. 
De K-factor wordt beschreven op pagina 410.

           i      1,5   
K  = √(   )  *  
                     ε            Cb 

vx                     √ Aeff     =  K * 
v0                         x

         x
K  =                 
        √ Aeff

vx                     =   1 
v0  
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Coanda effect
Als een luchttoevoerventiel dicht genoeg op een glad oppervlak 
wordt gemonteerd, normaal is dat het plafond, zal de luchtstroom 
blijven “plakken” aan het oppervlak. Dit komt doordat de lucht in de 
omgeving in de luchtstroom wordt getrokken, maar valk tegen de 
vlakke oppervlakte, waar de nieuwe lucht van boven kan stromen, 
vormt zich een onderdruk, en dit zorgt ervoor dat de stroom naar 
het oppervlak wordt gezogen. Dit is het zogenaamde Coanda 
effect.

Figuur 12. Coanda – effect 
Experimenten hebben aangetoond, dat de afstand tussen de 
bovenkant van het rooster/ventiel en het plafond (‘a’ in figuur 12) 
niet groter mag zijn dan 30 cm als er een zuigeffect nodig is. Het 
Coanda effect kan worden gebruikt voor het binnenstromen van 
koude lucht naar het plafond en dan verder in de ruimte te laten 
stromen voordat het verblijfsgebied wordt bereikt.
Het roostercoëfficiënt zal iets groter zijn in samenwerking met het 
zuigeffect dan bij een vrije luchtstroom. Het is ook belangrijk om te 
weten hoe het rooster/ventiel is gemonteerd bij het gebruiken van 
het roostercoëfficiënt bij verschillende berekeningen.

Niet isotherme luchtstromen
Het stromingspatroon wordt complexer als de lucht dat wordt 
ingeblazen niet isotherm is, met andere woorden warmer of 
kouder dan de omgevingstemperatuur. Een thermische energie, 
veroorzaakt door de verschillen in het vochtgehalte van de lucht bij 
verschillende temperaturen, forceert een koudere luchtstroom naar 
beneden en een warmere luchtstroom naar boven.
Dit betekent dat twee verschillende krachten een koudere 
luchtstroom beïnvloeden die dicht tegen het plafond blijft kleven: 
zowel het Coanda effect die trekt aan het plafond en de thermische 
energie die de stroom naar beneden trekt. Op een gegeven afstand 
van de uitblaas van het rooster/ventiel, zal de thermische energie 
domineren en de luchtstroom zal uiteindelijk van het plafond 
worden getrokken.
Het punt van deflectie en afbuiging van de luchtstroom kan worden 
berekend door het gebruik van een formule die is gebaseerd op de 
temperatuurverschillen, het type rooster/veniel en de afmeting van 
de uitblaas, tesamen met de luchtsnelheden enz.

Figuur 13. Defl ectie (Xm) en afbuiging (Y) van een luchtstroom

De ventielcoefficient moet worden aangepast als 
de luchtstroom wordt beïnvloed door het Coanda 
effect.

De horizontale uitblaashoek neemt ook 30° toe als 
de stroom naar het plafond wordt gezogen, terwijl 
de verticale hoek gelijk blijft (20-24°).

De buiging van de luchtstroom 
De afbuiging van de middenlijn van de 
luchtstroom (Y) kan worden berekend door:

als 
  t0 =  Temperatuurverschil tussen de 
  luchtstroom en omgevingslucht (K)
x = Afstand van de uitblaas (m)
vx = Centrale snelheid bij afstand x (m/s)
v0 = Uitblaassnelheid van het rooster/ventiel 
 (m/s)
K = Ventielcoëfficient
Aeff = Vrije doorlaat van het rooster/ventiel (m²)

Afbuigpunt van de luchtstroom
Het afbuigpunt van een conische luchtstroom van 
het plafond (xm):
 

voor een radiale luchtstroom:

als 
∆ t0 =  Temperatuurverschil tussen de  
 luchtstroom en omgevingslucht (K)
v0 =   Uitblaassnelheid van het rooster/ventiel 
 (m/s)
K =   Ventielcoëfficient
Aeff =   Vrije doorlaat van het rooster/ventiel (m²)

Nadat de luchtstroom het plafond heeft 
losgelaten, kan een nieuwe baan worden 
berekend met behulp van de formule voor 
deflectie (boven). De afstand x wordt dan 
berekend vanaf het deflectiepunt.

Kgecorrigeerd   =  √2   *   Kvrije stroming   

                                      ∆t0  *  √ Aeff             x      3  
Y  =   √ Aeff  * 0,0014  *                    *            
                                         K * v0

2            √ Aeff

         1,6 * K * v0
  * 

 Aeffxm  = 
           (Aeff )

0,75   *   √∆t0

         3,5 * K1,5 * v0
  * 

 Aeffxm  =  
          (Aeff )

0,75  * √∆t0

∇
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Effectieve penetratie
Een veel gebruikte methode voor het selecteren 
van het juiste rooster is de worp I0.2 . Maar omdat 
de gewenste eindsnelheid in de luchtstroom 
afhankelijk is van zowel de vorm van de 
ruimte en de gewenste luchthoeveelheid in het 
verblijfsgebied, kan dit soms wat misleidend zijn. 
Hiervoor moet het concept van de effectieve 
penetratie worden geïntroduceerd.

De effectieve penetratie is de afstand tot het punt 
waar een eindsnelheid kan worden berekend. 
Dit kan de afstand zijn langs het centrum van 
de luchtstroom vanaf het rooster zelf tot het 
verste punt in de ruimte waar de luchttoevoer 
nodig is. Voor muurroosters betekent dit dat de 
effectieve penetratie hetzelfde is als de diepte 
van de ruimte, terwijl voor plafondroosters de 
penetratie de halve diepte van de ruimte is.

De snelheid van de retourstroom is ongeveer 
30% lager dan de snelheid van de luchtstroom 
wanneer deze de muur bereikt. De maximale 
luchtsnelheid in het verblijfsgebied moet 0.18 
m/s zijn., dat betekent dat de luchtstroom een 
maximale snelheid mag hebben van 0.26 m/s 
voordat deze de muur bereikt.

De snelheid en de effectieve penetratiediepte van 
een rooster kan theoretisch worden berekend 
door het gebruik van de volgende formule voor 
het berekenen van de luchtsnelheid.

Als
Vx = snelheid bij de effectieve penetratie (m/s)
V0 = snelheid bij de uitlaat van het rooster
        (m/s)
K = Coëfficiënt van het rooster
Aeff = de vrije doorlaat van het rooster (m2)
Xv = de effectieve penetratie

Deze methode maakt het mogelijk om het 
ventilatiesysteem exacter te bepalen dan 
wanneer alleen gebruik wordt gemaakt van de 
worp gegevens en wordt daardoor regelmatig 
gebruikt in verschillende selectieprogramma’s.

Worpgegevens voor isothermische lucht
Achter-  en zijmuurroosters: 0.7 tot 1.0 x diepte 
van de ruimte

Plafondroosters (toevoerlucht horizontaal 
uitgeblazen): 0.5 x diepte van de ruimte 
(bij rechthoekige ruimten wordt de afstand 
berekend tot de dichtst bijzijnde muur).

                       √ Aeff vx  =  v0 *  K *
                        xv

 

Belangrijke afwegingen bij het inblazen van lucht
Het is zeer belangrijk om de juiste uitvoering en positie te kiezen 
van het luchttoevoerrooster/-ventiel. Ook is het belangrijk dat de 
luchttemperatuur en snelheid de nodige condities hebben in het 
verblijfsgebied.

Juiste luchtsnelheid in het verblijfsgebied
Een specificatie genoemd “worp” wordt meestal weergegeven de 
documentatie van de roosterfabrikanten. “Worp” wordt gedefinieerd 
als de afstand van de opening van het rooster/ventiel tot het punt 
in de luchtstroom waar de centrale luchtsnelheid gereduceerd is tot 
een bepaalde waarde, over het algemeen 0.2 m/s. Deze worp wordt 
weergegeven als I0.2 en wordt gemeten in meters.

Figuur 14. De “worp”

Eén van de eerste afwegingen die moet worden gemaakt is het 
voorkomen van te hoge luchtsnelheden in het verblijfsgebied, maar 
over het algemeen is het niet de luchtstroom die ons daar bereikt. 
In het verblijfsgebied worden we eerder blootgesteld aan hoge 
luchtsnelheden in de retourstroom: zie het onderstaande figuur.

Figuur 15. Retourstroom met een muurrooster.

Het is bewezen dat de luchtsnelheid van de retourstroom ongeveer 
70% van de snelheid heeft dan de snelheid voordat de muur 
wordt bereikt. Dat betekent dat een rooster/ventiel op de muur 
gemonteerd, met een eindsnelheid van 0.2 m/s een snelheid heeft 
van 0.14 m/s in de retourstroom. Dit is binnen de grenzen van 
comfortventilatie, waaronder wij verstaan dat de snelheid niet boven 
de 0.15 m/s in het verblijfsgebied mag zijn.

De worp van het rooster/ventiel zoals hierboven beschreven is 
hetzelfde als de lengte van de ruimte en is hier dus een excellente 
keuze. Een geschikte worp voor ventilatie met muurroosters ligt 
tussen de 70% en 100% van de lengte van de ruimte.
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De penetratie van de luchtstroom
De vorm van de ruimte heeft invloed op de luchtstroom. Als de 
dwarsdoorsnede van de luchtstroom meer is dan 40% van de 
dwarsdoorsnede van de ruimte, zal alle inductie van de lucht in de 
ruimte stoppen. Hier zal de luchtstroom afbuigen en zal deze met 
zichzelf induceren. In deze situatie helpt het niet de snelheid van de 
toevoerlucht te verhogen, omdat de penetratie hetzelfde zal blijven 
terwijl de snelheid zowel van de luchtstroom als de omgevingslucht 
zal toenemen.

Andere luchtstromen, secundaire luchtwervelingen, zullen verder op 
in de ruimte ontstaan waar de hoofdstroom niet doordringt. Echter, 
als de ruimte minder dan drie keer zo lang is als hoog, kan worden 
aangenomen dat de luchtstroom helemaal binnendringt.

 

Figuur 16 Secundaire luchtwervelingen ontstaan bij in het verste punt in de ruimte, omdat 
de luchtstroom reikwijdte niet voldoende is

Obstakels vermeiden
Helaas, is het normaal voor de luchtstroom om te worden beïnvloed 
door obstakels aan het plafond. Als deze te dicht op het rooster 
en te laag hangen, wordt de luchtstroom afgebogen en zal deze 
neerdalen in het verblijfsgebied. Daardoor is het nodig om te weten 
wat voor afstand (A in de afbeelding) nodig is tussen een luchtstroom 
van een luchttoevoerrooster en een obstakel om de luchtstroom 
onaangetast te laten.

Figuur 17 Minimale afstand tot een abstakel

Afstand van een obstakel (schatting)

De grafiek geeft de minimale afstand tot een 
obstakel weer als functie van de hoogte v/h 
obstakel (in figuur 17) en de temperatuur van 
de luchtstroom op het laagste punt.

Minimale afstand tot obstakel/worp
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Installatie van meerdere luchttoevoerroosters/ventielen

Als een enkel rooster/ventiel de gehele ruimte moet voorzien, moet 
deze zo dicht mogelijk worden geplaatst in het midden van het 
plafond, en het totale oppervlak mag niet boven de afmetingen 
komen zoals aangegeven in afbeelding 18.

Figuur 18. Ruimteventilatie met één enkel rooster/ventiel.

Als de ruimte groter is, wordt deze normaal worden verdeeld in 
verschillende delen, met in elke zone een rooster/ventiel.

Figuur 19.  Ruimteventilatie met meerdere roosters/ventielen.

Een ruimte die wordt geventileerd door meerdere muurroosters 
moet ook worden verdeeld in verschillende zones. Het aantal zones 
wordt bepaald door de vraag voor met voldoende afstand tussen 
de verschillende roosters ter voorkoming dat de luchtstromen elkaar 
beïnvloeden. Als twee luchtstroom met elkaar mengen, wordt het 
één luchtstroom met een langere worp.

Figuur 20. Ruimteventilatie met meerdere muurroosters.

Het berekenen van meerdere roosters/

ventielen

Een grote ruimte moet in meerdere ruimten 
worden verdeeld. De maximale afmeting van elke 
zone is 1.5 x de lengte van de ruimte (A), zolang 
deze niet boven de 3 x H (zie Figuur 18) komt.

De juiste worplengte is 0,5 x C,
C = de afstand tussen twee roosters/ventielen, 
(Zie Figuur 19).

Voorbeeld:
Een ruimte (Figuur 19) heeft de volgende maten:

H= 3 m
A= 4 m
B= 16m

1)   In hoeveel zones moet de ruimte worden 
     verdeeld?
2)   Hoe groot moet de afstand zijn tussen de 
     roosters/ventielen?

1)   De maximale grootte voor elke zone is 1,5 x
     A = 6m. De ruimte wordt in drie zones
     verdeeld, elke zone 5,33m lang.
2)   Als het rooster in het midden van elke zone 
     wordt geplaatst, is de afstand (C) 5,33m.

Het berekenen van meerdere muurroosters

De kortste afstand tussen twee muurroosters/
ventielen (D in Figuur 20) is 0,2 x l0,2.

De juiste worplengte ligt tussen 0,7 en 1,0 x A.
A= de diepte van de ruimte.

Voorbeeld:
Een ruimte die 5m diep is, wordt door  
toevoerroosters met 4m worplengte geventileerd.

1)   Welke afstand zouden de roosters onderling
     moeten hebben?

0,2 x l0,2 = 0,2 x 4 = 0,8m

1)  De afstand zou 80 cm moeten zijn tussen de 
     roosters.
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Inblazen van warme lucht

Het horizontaal inblazen van lucht langs het plafond werkt goed 
voor de meeste ruimten, inclusief ruimten met hoge plafonds. Als de 
toevoerlucht boven de omgevingstemperatuur is en wordt gebruikt 
voor het verwarmen van de ruimte, hebben expirimenten aangetoond 
dat het goed werkt met ruimten met plafondhoogtes van niet meer 
dan 3.5m. Hierin meegenomen dat het maximale temperatuurverschil 
niet groter is dan 10-15°C.

Figuur 21. Horizontaal inblazen van lucht door middel van een plafondrooster.

In zeer hoge ruimten, dient de toevoerlucht verticaal ingeblazen te 
worden als deze ook wordt gebruikt voor het verwarmen van de 
ruimte. Als het temperatuurverschil niet groter is dan 10°C, moet de 
luchtstroom op ongeveer 1m boven de vloer worden ingeblazen om 
een gelijke temperatuursverdeling te verkrijgen in het verblijfsgebied.

Figuur 22. Verticale luchttoevoer door middel van een plafondrooster (jet).
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Inblazen van koude lucht
Bij het inblazen van lucht die kouder is dan de omgevingslucht, is 
het zeer belangrijk om het Coanda effect te gebruiken om het te 
snel terugvallen van de koude luchtstroom in het verblijfsgebied te 
voorkomen. De omgevingslucht zal dan worden aangezogen en 
beter worden vermengd, en de temperatuur van de luchtstroom 
zal een betere kans hebben om omhoog te gaan voordat deze het 
verblijfsgebied bereikt.

Als de koudere lucht op deze wijze langs het plafond wordt 
getransporteerd, is het van belang dat de snelheid van de 
luchtstroom hoog genoeg is voor voldoende aantrekking naar 
het plafond. Als de snelheid te laag is bestaat het risico dat de 
thermische energie de luchtstroom te snel omlaag duwt.

Op een bepaalde afstand van het rooster/ventiel, zal de 
luchtstroom afbuigen van het plafond en naar beneden gaan. 
Deze afbuiging treedt sneller op in een luchtstroom die onder de 
omgevingstemperatuur is, waardoor de worp korter wordt.

   

Figuur23. De verschillende worplengtes van niet isotherme en isotherme luchtstromen.

De luchtstroom dient minimaal 60% van de lengte van de diepte 
van de ruimte langs het plafond hebben gestroomd voordat deze 
van het plafond afbuigt. De maximale snelheid van de lucht in het 
verblijfsgebied zal dan bijna gelijk zijn als wanneer de toevoerlucht 
isotherm is.

Rekenvoorbeeld “niet isotherme toevoerluchtstromen" op pagina 
557.

Als de toevoerluchttemperatuur onder die van de omgevingslucht 
is, zal de omgevingsluchttemperatuur enigszins omlaag gaan. 
De acceptabele afkoeling (maximale koel effect) hangt af van de 
luchtsnelheidseisen in het verblijfsgebied, de afstand van het rooster 
waarbij de luchtstroom van het plafond afbuigt, het type rooster en 
de plaatsing ervan.

Over het algemeen is een grotere afkoeling acceptabeler ingeblazen 
door een plafondrooster dan ingeblazen door een muurrooster. Dit 
komt doordat de lucht van een plafondrooster in alle richtingen 
uitblaast en daardoor beter vermengt met de omgevingslucht.

Correctie van de worplengte (schatting)
Met de onderstaande grafiek kan ongeveer een 
waarde voor de worplengte worden verkregen 
voor een niet isotherme luchtstroom.

l0,2 (korrigiert) = k x l0,2 (isotherm)

Maximaal acceptabel koeleffect Qmax:

Toevoerlucht ingeblazen door een muurrooster
Qmax = 20 – 40 W/m² vloeropp. bij ∆t = 8K

Toevoerlucht ingeblazen door een plafondrooster
   Qmax = 60 – 100 W/m² vloeropp. bij ∆t = 12K

(niet isotherm)

(isotherm)
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Selecteren van het juiste roosters
Een luchttoevoerrooster voor ventilatie kan worden gemonteerd of op 
het plafond of op de muur. Vaak zijn roosters uitgevoerd met nozzels 
of perforaties die de lucht laten vermengen met de omgevingslucht.

Nozzelroosters dan de meest flexibele roosters omdat elke nozzel 
afzonderlijk kan worden ingesteld. Ze zijn perfect voor het inblazen 
van lucht die onder de omgevingsluchttemperatuur ligt, speciaal 
als deze zijn gemonteerd in het plafond. Het uitblaaspatroon kan 
worden veranderd door het draaien van de nozzels in verschillende 
richtingen.

Geperforeerde roosters hebben een positief effect als de 
temperatuur van de luchtstroom veel lager is dan die van de 
omgevingtemperatuur. Ze zijn niet zo flexibel als nozzelroosters, maar 
door het afschermen van de toevoerlucht in verschillende richtingen 
kan het uitblaaspatroon worden beïnvloed.

Muurroosters hebben een lange worp. Ze hebben beperkte 
mogelijkheden voor het beïnvloeden van het uitblaaspatroon, 
en ze zijn niet bijzonder geschikt voor toevoerlucht met lagere 
temperaturen dan die van de omgevingslucht.

De nozzels van de nieuwe Sinus 
serie zijn speciaal ontworpen voor 
het creëren van de snelst mogelijke 
vermenging van de toevoerlucht met die 
van de omgeving.

Plafond Muur

Korte worplengte X X (X) X X

Lange worplengte X   X   X

Flexibel uitblaaspatroon X (X) (X) X

Koudere toevoerlucht X (X)  X X         (X)

Nozzelrooster Geperforeerd
rooster

Konisch
Jet rooster 

Nozzel
rooster

Geperforeerd
rooster

Rooster

Tabelle 3. Vergelijk van verschillende typen toevoerluchtroosters/-ventielen.
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Schoepenprofielen
De pijl geeft de draairichting van de waaier aan.

achterovergebogen

voorovergebogen

De luchtbehandelingskast
De ventilatoren, warmtewisselaars, water, elektrische verwar
mingsbatterijen en filters zijn meestal onderdeel van een luchtbe
handelingskast. Kleine kasten, voor huishoudelijke toepassingen, 
hebben meestal een ingebouwde automatische regeling voor ventila
toren en verwarming. De units moeten geïsoleerd zijn met minimaal 
30 mm mineraalwol voor een goede warmte en geluidsisolatie.

De ventilator 
De ventilatoren worden gebruikt voor het transporteren van lucht 
van verse aanzuigpunten door een kanalensysteem te transporteren 
naar de te ventileren ruimte. Elke ventilator moet de druk (weer
stand) overbruggen die wordt veroorzaakt door het forceren van de 
lucht door kanalen, bochten en andere ventilatie onderdelen. De 
weerstand geeft een drukval en deze is een bepalende factor bij het 
selecteren van elke individuele ventilator.
Ventilatoren kunnen worden verdeeld in een aantal hoofdgroepen 
op basis van de vorm van de waaier en het principe: radiaal
ventilatoren, axiaalventilatoren, semiaxiaalventilatoren en kruis
stroomventilatoren.

Radiaalventilatoren
Radiaalventilatoren worden gebruikt als er een zeer hoge druk nodig 
is. De specifieke eigenschappen van de radiaalventilator worden 
bepaald door de vorm van de waaier en de schoepen.

Figuur 24: Luchtstroom door een radiaalventilator met voorover-gebogen 
schoepen.

Achterovergebogen schoepen (B waaier): de capaciteit die kan 
worden geleverd door deze waaier, varieert enorm onder invloed 
van druk. Door de vorm van de schoepen is deze uitvoering minder 
geschikt voor vervuilde lucht. Deze ventilator is het meest efficiënt in 
het kleine gebied links in de ventilator grafiek. De efficiëntie is 80% 
haalbaar bij een laag blijvend geluidsniveau.

Achterovergebogen rechte schoepen (P waaier): Ventilatoren met 
deze schoepenvorm zijn geschikt voor vervuilde lucht. Er kan een 
efficiëntie worden bereikt tot 70%.

Rechte radiaal schoepen (R waaier): De schoepenvorm voorkomt 
dat er vuil aan de waaier kan blijven plakken. Er kan niet meer dan 
55% efficiëntie worden bereikt met dit type ventilator.

Voorovergebogen schoepen (F waaier): De capaciteit van radiaal
ventilatoren met voorovergebogen schoepen wordt vrijwel niet beïn
vloed door veranderingen in de druk. De waaier is kleiner dan de 
B waaier en de ventilatorunit heeft daardoor minder ruimte nodig. 
Dit type waaier heeft een optimale efficiëntie aan de rechterzijde 
van de ventilatorgrafiek. Dit betekent dat een ventilator met kleinere 
afmetingen kan worden gebruikt door het kiezen van een radiaal 
ventilator met een F waaier. Een efficiëntie van ongeveer 60% kan 
worden bereikt.
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Axiaalventilatoren
De simpelste uitvoering van een axiaalventilator is een propeller 
ventilator. Een vrij draaiende axiaalventilator van dit type heeft een 
slechte efficiëntie, dus de meeste axiaalventilatoren worden in een 
cilindrisch huis gebouwd. De efficiëntie kan ook worden verhoogd 
door het aanbrengen van richtschoepen direct achter de waaier voor 
het beter geleiden van de lucht. De efficiëntie die kan worden bereikt 
zonder richtschoepen is 75% en tot 85% met richtschoepen.

Figuur 25. De luchtstroom door een axiaalventilator

Mixed Flow ventilatoren
Radiaalventilatoren produceren een toename in de statische druk, 
door de middelpuntvliegende kracht. Er is geen druktoename 
doordat de luchtstroom normaal axiaal is. De diagonaalventilator is 
een combinatie van een radiaal en axiaalventilator. De lucht stroomt 
in een axiale richting maar wordt 45° afgebogen in de waaier. De 
radiale snelheidsfactor die wordt verkregen door deze afbuiging 
geeft een zekere druktoename door de centrifugaalkracht. Er kan 
een efficiëntie worden bereikt van 80%.

Figuur 26. De luchtstroom door een diagonaalventilator.

Kruisstroomventilatoren
In een kruisstroomventilator stroomt de lucht recht door de waaier, 
zowel de in en uitstroom zijn in de periferie van de waaier. Ondanks 
de kleine afmetingen, kan de waaier grote volumes verplaatsen en 
is geschikt voor het inbouwen in compacte ventilatiekasten., zoals 
bijvoorbeeld luchtgordijnen. Er kan een efficiëntie worden bereikt 
van 65%.

Figuur 27. De luchtstroom door een kruisstroomventilator
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Theoretische berekening van de systeemlijn 

waarbij 
∆P =  het totale drukverlies (Pa)
qv =   de capaciteit (m3/u of l/s)
k =   constant

Voorbeeld
Een zekere ventilator geeft een capaciteit van 
5000 m³/u bij een druk van 250 Pa. 

A. Hoe maken we de systeemlijn in een grafiek? 

a) Markeer het punt op de ventilatorcurve (1)
  waar de druk 250 Pa is en de capaciteit 
  5000 m3/u is.

Vul de zelfde waardes in de formule hierboven in 
voor het uitrekenen van de constante k.

 k = ∆P/qv
2 = 250/50002 = 0.00001

b) Selecteer een willekeurig drukverlies, bijvoor- 
  beeld 100 Pa, bereken de capaciteit en  
  markeer punt 2 in de grafiek.

c) Hetzelfde voor 350 Pa, markeer het punt (3)
  in de systeemlijn. 

d) Trek nu een lijn door deze punten, die de  
  systeemlijn weergeeft.

q =    100/(0,00001) = 3162 m³/h

q =    350/(0,00001) = 5916 m³/h

√

√

∇

P = k * qv
2
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Ventilatorcurve
De grafiek van de ventilator geeft de capaciteit van de ventilator bij 
verschillende drukken. Elke druk komt overeen met een bepaalde 
luchtstroom, weergegeven door een ventilatorcurve.

Figuur 28. Curves in een bepaalde grafi ek

Systeemlijnen
De druk van het kanalensysteem bij verschillende luchtvolumes 
wordt weergegeven in de systeemlijn.
Het werkpunt van de ventilator wordt aangegeven op het snijpunt 
tussen de systeemlijn en de ventilatorcurve. Dit geeft de capaciteit 
die het kanalensysteem zal hebben.

Elke verandering van de druk in het ventilatiesysteem geeft een 
verandering naar een nieuwe systeemlijn. Als de druk toeneemt, 
zal de systeemlijn gelijk zijn aan lijn B. Als de druk afneemt, zal de 
systeemlijn hetzelfde zijn als lijn C. (Dit geldt alleen als het toerental 
van de waaier constant blijft).

Figuur 29. Verandering van druk geeft een nieuwe systeemlijn

Als de systeemlijn van het ventilatiesysteem hetzelfde is als lijn B, 
gaat het werkpunt van 1 naar 2. Dit geeft ook een lagere capaciteit. 
Op dezelfde manier, zal de capaciteit toenemen als de systeemdruk 
overeenkomt met lijn C.
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√

√

B. Wat gebeurt er als de druk in het systeem met
 100 Pa toeneemt, bijvoorbeeld door een vervuild
 filter? 

a) Bereken de constante voor de nieuwe systeemlijn
 als: k = 350/50002 = 0,000014

b) Selecteer twee andere drukverlagingen, bijvoor- 
 beeld 150 Pa en 250 Pa, en bereken hiervoor de
 capaciteit. 

c) Markeer de twee nieuwe punten (2 en 3) en teken
 de nieuwe systeemlijn.

Het nieuwe werkpunt (4) ligt op het snijpunt van de 
ventilatorcurve en de nieuwe systeemlijn.

Deze tabel geeft ook aan dat de druktoename een 
reductie van de capaciteit tot gevolg heeft naar 
ongeveer 4500 m3/u.

Als de druk in het kanalensysteem groter of kleiner is dan geschat, 
zal het werkpunt en de capaciteit beide verschillend zijn, dan waarop 
werd gerekend. 

Figuur 30. Verhoging of verlaging van het toerental van de ventilator.

Om dezelfde capaciteit te krijgen als berekend, kan men in de 
eerste plaats (systeemlijn B) eenvoudig het toerental opvoeren. 
Het werkpunt (4) zal dan bij het snijpunt van systeemlijn B en de 
ventilatorcurve voor een hoger toerental liggen. Op dezelfde manier, 
kan het toerental worden verlaagd als de systeemlijn is als lijn C.

Figuur 31. Drukverschillen bij diverse toerentallen.

Verandert men het toerental, verandert ook de druk en dit is weerge
geven als ∆P1 en ∆P2. Als het werkpunt voor het systeem is berekend 
op de maximale efficiëntie, zal elke verandering van het toerental de 
efficiëntie van de ventilator reduceren.

q =    150/(0,000014) = 3273 m³/h

q =    250/(0,000014) = 4225 m³/h
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Effi ciëntie en systeemlijnen
Om een ventilator te selecteren, kan men een aantal aangenomen 
systeemlijnen tekenen en de grafiek en dan een kijken hoe een 
specifiek type ventilator kan werken. Als de lijnen genummerd 
zijn van 0 tot 10, zal de ventilator vrijaanzuigend zijn (maximale 
capaciteit) bij lijn 10 en volledig gesmoord zijn (geen luchtstroom) 
bij lijn 0. Op systeemlijn 4 betekent het dat de ventilator 40% vrij 
blazend is.

Figuur 32. Systeemlijnen (0-10) in een ventilatorgrafi ek.

De efficiëntie van elke ventilator blijft hetzelfde langs één en dezelfde 
systeemlijn.
Ventilatoren met achterovergebogen schoepen hebben meestal een 
grotere efficiëntie dan ventilatoren met voorovergebogen schoepen. 
Maar deze hogere efficiëntie kunnen alleen worden bereikt binnen 
een beperkt gebied waard de systeemlijn een lagere capaciteit 
bij een bepaalde druk geeft dan in het geval met ventilatoren met 
voorovergebogen schoepen.

Om dezelfde capaciteit te bereiken als bij een ventilator met 
voorovergebogen schoepen te krijgen, bij een hoge efficiëntie, moet 
een ventilator met achterovergebogen schoepen worden geselec
teerd met een grotere afmeting.

Figuur 33. Effi ciëntie waardes voor dezelfde maat radiaalventilatoren met 
voorovergebogen schoepen en achterovergebogen schoepen.

Defenitie van de systeemlijn

waarbij
L = de ventilatorcurve
∆pd = dynamische druk (Pa)
∆pt = totale druk (Pa) ist.

∇
∇L = 10 *

pd

pt

√

Druk

Capaciteit

Effi ciëntie (η)

Systeemlijn

η max 
(achterovergebogen)

η max 
(voorovergebogen)
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Efficiëntie van een ventilator

waarbij
∆Pt  = totale drukverandering (Pa)
q  = capaciteit (m3/s)
P  = vermogen (W)

Systeemverliezen
In een ventilatorgrafiek wordt aangenomen dat de aansluitingen op 
de inlaat en uitblaaszijde zijn aangebracht op een speciale manier. 
Er moet minimaal 1 x de kanaaldiameter aan de zuigzijde (inlaat) en 
3 x de kanaaldiamter aan de drukzijde (uitlaat) zijn.

Figuur 34. Goed geïnstalleerde buisventilator.

Als de ventilator anders wordt aangesloten, kan er een groter 
drukverschil ontstaan. Deze extra drukval noemt men het 
systeemeffect of systeemverlies, en kan ervoor zorgen dat de 
ventilator een kleinere capaciteit geeft dan aangegeven in de 
ventilatorgrafiek. Met de volgende factoren dient men rekening te 
houden om systeemverliezen te voorkomen:

Zuigzijdig
• De afstand tot de dichtst bijzijnde muur moet meer dan  0,75 x de
  diameter van de inlaat zijn. 
• De inlaatdiameter mag niet meer dan 112% of minder dan 92% 
 van de inlaat zijn. 
• De lengte van het luchtkanaal moet minimaal 1 x kanaaldiameter 
 zijn. 
• In het aanzuigkanaal mogen geen obstakels voor de luchtstroom 
 zijn (kleppen, aftakkingen, enz.) 

Drukzijdig
• De hoek van het verloop naar de kanaaldoorsnede moet minder  
 zijn dan 15 °. 
• De hoek van de vergroting van de kanaaldoorsnede moet onder  
 de 7° liggen. 
• Een recht stuk van min. 3 x kanaaldiameter moet achter de   
 ventilator aanwezig zijn. 
• Vermijd 90° bochten (gebruik 45°).
• Bochten moeten zo gevormd zijn dat ze de luchtstroom achter de
 ventilator volgen.

Specific Fan Power (Specifiek ventilator vermogen)
Er zijn stringente eisen wat betreft het energieverbruik in een 
gebouw zodat deze zo efficiënt mogelijk is voor het minimaliseren 
van de energiekosten. Het Svenska Inneklimatinstitutet (Zweedse 
binnenklimaat instituut) heeft een speciaal concept, bekend onder 
de naam Specific Fan Power (SFP) als een meting voor de efficiëntie 
van een ventilatiesysteem.

De SFP voor heel gebouw kan worden gedefinieerd als het totale 
energieverbruik van alle ventilatoren in het ventilatiesysteem gedeeld 
door de totale luchtstroom door het gebouw. Hoe lager de waarde, 
hoe hoger de efficiëntie van het systeem bij het transporteren van 
de lucht.

Aanbevolen voor de publieke sector of gelijkwaardig is dat het maxi
mum 2.0 zou moeten zijn bij het onderhouden en repareren van 
ventilatie installaties en 1.5 voor nieuwe installaties.
. 

Specific Fan Power (Specifiek ventilator 
vermogen)
De SFP voor een geheel gebouw:

waarbij:
Ptf=  totale vermogen toevoerventilatoren (kW)
Pff =  totale vermogen afzuigventilatoren (kW) 
 qf =  berekende capaciteit (m3/s)

Theoretische berekening van het vermogen 
van een ventilator

waarbij
P  =  Ventilator's elektrische vermogen van
   het net (kW)
pt =   totale drukverlies ventilatoren (Pa)
q =   capaciteit (m3/s)
ηVentilator= efficiëntie ventilator
ηRiem=   efficiëntie riem
ηMotor = efficiëntie ventilatormotor
 

SFP =     (kW / (m³/s)

Ptf + Pff

qf

P =  

pt * q

ηventilator * ηsnaar * ηmotor

η = 
P 

Pt * q

∇
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Warmteterugwinunits
In een ventilatieunit is het vaak economisch te proberen de warmte 
terug te winnen uit de afgezogen lucht en te gebruiken om de 
toevoerlucht op te warmen. Er zijn verschillende methodes om dit 
te doen.

Terugwinunits met platenwisselaar
De afzuiglucht en inblaaslucht passeren elkaar aan weerskanten 
van een aantal platen of lamellen. De afzuig en toevoerlucht 
zouden niet met elkaar in contact mogen komen, maar in de praktijk 
is aangetoond dat er altijd een kleine hoeveelheid lekkage is. Er kan 
sprake zijn van condensvorming bij een platenwisselaar, zodat deze 
een condensafvoer dienen te hebben. Deze condensafvoer moeten 
een waterslot hebben ter voorkoming van het teruglopen van water 
in de unit. Door deze condensvorming is er ook een serieuze 
kans op ijsvorming, zodat er een ontdooifunctie aanwezig dient 
te zijn. De warmteterugwinning kan worden geregeld door middel 
van een bypassklep die de inlaat van de afgezogen lucht regelt. 
Platenwisselaars hebben geen bewegende delen. Hoge efficiëntie 
(5090%).

Terugwinunits met warmtewiel (rotor)
De warmte wordt uitgewisseld door een warmtewiel tussen 
afzuig en toevoerlucht. Dit is een open systeem en er is een kans 
aanwezig dat vervuiling en geuren overgebracht kunnen worden 
van de afzuiglucht aan de toevoerlucht, wat tot een zeker niveau 
kan worden voorkomen door het goed opstellen van de ventilatoren. 
De warmteterugwinning kan worden geregeld door het laten toe 
of afnemen van de draaisnelheid. Er is een zeer kleine kans van 
ijsvorming in de rotor. Rotorwisselaarunits bevatten bewegende 
delen. Hoge efficiëntie (7585%).

Terugwinunits met waterbatterijen
Water, of water vermengd met glycol, circuleert tussen ene 
waterbatterij in de afzuiglucht en een waterbatterij in de toevoerlucht. 
De vloeistof in de afzuiglucht wordt opgewarmd zodat het kan 
worden overgebracht op de toevoerlucht. De vloeistof circuleert in 
een gesloten systeem en er is geen risico voor het overbrengen 
van vervuiling van de afgezogen lucht op de toegevoerde lucht. De 
warmteterugwinning kan worden geregeld door het laten toe of 
afnemen van de watercapaciteit. De waterbatterijen hebben geen 
bewegende onderdelen. Lage efficiëntie (4560%).

Thermische efficiëntie

Waarbij
tu = buitenluchttemperatuur °C
tf = afzuigluchttemperatuur (geen terugwinning) °C
ti = toevoerluchttemperatuur (na terugwinning) °C

Tegenstroom platenwisselaar
De luchtstromen (afzuig- en toevoerlucht) passeren 
elkaar in tegengestelde richting door het gehele 
terugwinblok, wat restulteerd en een efficiënte 
terugwinning van warmte.

         (ti – tu)      η  =              
         (tf – tu)
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Terugwinunits met kamers
Een kamer is verdeeld in twee delen door een klep. De afzuiglucht 
warmt een deel van de kamer op, dan verandert de klep de 
luchtstroom zodat de toevoerlucht wordt opgewarmd door de 
warme zijde van de kamer. Vervuiling en geuren kunnen worden 
overgebracht van de afzuiglucht op de toevoerlucht. Het enige 
bewegende onderdeel in de kamer is de klep. Hoge efficiëntie (80
90%).

Warmtebuis
Dit warmteterugwinsysteem bestaat uit een gesloten systeem 
van buizen gevuld met een vloeistof die verdampt als het wordt 
opgewarmd door de afzuiglucht. Als de toevoerlucht de buizen 
passeert, condenseert de damp weer. Er kan geen vervuiling 
worden overgedragen en er zijn geen bewegende onderdelen. Lage 
efficiëntie (5070%).

Warmwater batterijen
In de meeste situaties is de buitenlucht kouder dan de gewenste 
inblaastemperatuur, zodat het vaak nodig is de inblaaslucht 
op te warmen. De lucht kan worden opgewarmd met een 
verwarmingsbatterij, hetzij met warmwater, hetzij met een 
elektrische batterij.

Elektrische verwarmingsbatterij
Een elektrische verwarmingsbatterij bestaat uit een aantal metalen 
spiralen. Deze hebben een elektrische weerstand waardoor de 
elektrische energie wordt omgezet in warmte. De voordelen van 
een elektrische batterij zijn: er is een kleine drukval, eenvoudig te 
berekenen vermogen en goedkoop te installeren. De nadelen zijn 
dat de metalen elementen door de traagheid na het uitschakelen 
nog een lange tijd verwarmen en dat deze daardoor met een overve
rhittingbeveiliging uitgerust dienen te zijn.

Warmwater batterij
Tegenstroom warmwater batterijen zijn de meest gebruikte 
warmwater batterijen in ventilatie units. Het water loopt in rechte 
hoeken en stroomt tegen de luchtstroom in. Het water wordt 
getransporteerd van beneden naar boven door de batterij waardoor 
de lucht in de batterij naar het hoogste punt wordt getransporteerd 
en eenvoudig kan worden ontlucht door een ontluchtingsventiel.

Warmwater batterijen moeten worden beveiligd tegen ijsvorming 
zodat deze niet kan scheuren door de vorst. Het meeste gevaar 
hiervoor bestaat als de lucht net onder 0°C komt. De meeste 
waterbatterijen hebben dan ook een vorstbeveiliging welke de 
inname van verse buitenlucht stopt als er vorstgevaar is. Omdat 
stilstaand water sneller bevriest dan stromend water, is het ook 
gebruikelijk een interne pomp aan te brengen die het water in de 
batterij rondpompt.

Warmwater batterij
Het vermogen (kW) van een waterbatterij wordt als 
volgt berekend:

Waarbij:
 L =  Capaciteit (m³/u)
 ti =  gewenste toevoerluchttemperatuur (°C)
 tu =  buitenluchttemperatuur (°C)
 η =  efficientie terugwinunit

Warmteoverdracht
Voor een optimale warmteoverdracht op de lucht 
bij meerrijige batterijen moet de luchtstroom 
tegengesteld aan de waterstroom zijn (Figuur)

          L * 1,2
Q  =                * (ti – tu) * (1 - η )
          3600

Luft
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De luchtsnelheid door de batterij, berekend voor de hele voorkant, 
moet worden uitgelegd op 25 m/s. De watersnelheid mag niet onder 
de 0.2 m/s zijn, omdat dit problemen geeft bij het ontluchten. Ook 
mag het water niet sneller gaan dan 1.5 m/s in de koperen buizen 
of 3 m/s in stalen buizen, omdat dit kan leiden tot erosie van de 
metalen buizen.

Filters
Er zijn twee redenen om filters te gebruiken in een luchtbehan
delingskast: ter voorkoming van het binnenkomen van vervuiling in 
het gebouw en het voorkomen van vervuikling van de onderdelen in 
de luchtbehandelingskast.

Een analyse naar luchtvervuiling duidt aan dat onder andere 
de lucht roetdeeltjes, rook, metaaldeeltjes, pollen, virussen en 
bacteriën bevat. De deeltjes variëren in grootte van minder dan 1 
µm tot hele fibers, bladeren en insecten. Er wordt gedacht dat deze 
vervuilers een belangrijk onderdeel zijn in het veroorzaken van vele 
astmatische en allergische aandoeningen. Daarvoor is het belangrijk 
voor mensen om zichzelf daartegen te beschermen.

Omdat 99,99% van alle deeltjes in de lucht kleiner zijn dan 1 µm, is 
het nodig filters te gebruiken in een ventilatiesysteem die voldoende 
fijnmazig zijn. Het vermogen de filters om deeltjes te vangen noemt 
men de stofvang capaciteit en filters worden vaak in drie classes 
verdeeld afhankelijk van deze capaciteit: groffilter, fijnfilter en 
absoluut filter.

Filterclasses
Groffilter EU1 tot EU4
Fijnfilter EU5 tot EU9
Absoluut filter EU10 tot EU14

G4

F6

F7

F8

F10

Stofopvangcapaciteit van verschillende filterclasses
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Het groffilter vangt alleen deeltjes die groter zijn dan 5 µm en heeft 
bijna geen effect op deeltjes kleiner dan 2 µm. Dat betekend dat het 
geen roetdeeltjes afvangt, die het meest aanwezig vervuilend zijn in 
de buitenlucht. Fijnfilters zouden in de ventilatiekasten moeten zijn 
geïnstalleerd. De beste fijnfilters werken zeer effectief tegen deeltjes 
die groter zijn dan 1 µm en daar dan ook de meest belangrijke 
vervuilers in de buitenlucht afvangt.

De drukval die wordt veroorzaakt door een schoon filter wordt de 
aanvangsdrukval genoemd en licht ergens tussen de 80 en 120 Pa 
voor fijnfilters. Nadat er vervuiling is afgevangen in het filter, zal de 
drukval toenemen en de capaciteit worden verlaagd. Uiteindelijk 
zal er een drukval ontstaan die het filter onbruikbaar maakt. Voor 
fijnfilters ligt dit tussen de 200 en 250 Pa. Het is gebruikelijk dat filters 
in een unit worden uitgerust met een filterbewaking die constant de 
druk over het filter meet. Deze kan een signaal geven op een vooraf 
ingestelde waarde als de drukval wordt bereikt en het tijd wordt 
het filter te vervangen. In elke situatie is het raadzaam de filters 2x 
per jaar te vervangen, onafhankelijk of al dan niet de einddrukval is 
bereikt. Dit om te voorkomen dat het filter een voedingsbodem wordt 
voor bacteriën. 

Filterleveranciers hebben lang gediscuteerd of glasfiber of synthetisch 
materiaal het beste filtreert. Er is enig onderzoek naar gedaan, maar 
zonder duidelijk resultaat. Het lijk erop, dat glasfiber een betere 
opvangcapaciteit heeft gedurende de standtijd.

Net zo belangrijk als de keuze van het filtermateriaal is de noodzaak 
dat er een goede afsluiting is rond het filter om te voorkomen dat er 
vuil en stof langs de randen passeert. De behuizing van het filter moet 
zo worden uitgevoerd dat bij herhaalde filtervervangingen er geen 
ruimte ontstaat tussen het filter en de behuizing. Ook is het belangrijk 
het filter vrij te houden van vocht omdat dit de karakteristieken van 
het filtermateriaal en de stofopvangcapaciteit aantast. Glasfiberfilters 
zijn ontvankelijker voor vocht dan synthetische filters.


