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Opleiding

Post-MBO - Gelijktijdigheidfactor - Luchtbehandeling - Verwarming

Met een boeiende eindopdracht voltooiden 

zo’n dertig in het bedrijfsleven werkzame 

installatie-ontwerpers en calculators hun 

tweejarige opleiding P-Mit. Het ging om de 

verbouwing van de bovenste verdieping van 

een drie bouwlagen tellend schoolgebouw 

(BVO 850 m2). Deze kantoorvleugel met nog 

twee leslokalen moest voorzien worden van 

een ventilatiesysteem en koelinstallatie. Om 

het helemaal ingewikkeld te maken was het 

fictieve gebouw zes jaar geleden al eens 

gerenoveerd en van nieuwe gevels en 

radiatoren voorzien. Verwijderen van de 

radiatoren door een nieuw verwarminginstal-

latie zou kapitaalvernietiging betekenen, maar 

was voor deze opdracht niet verboden. 

Daarnaast waren er scherpe eisen aan de 

nieuwe installaties:

-  Geluidseis in directiekantoren en klaslokalen: 

max 30 dB(a)

-  Verplichte individuele naregeling in koel- en 

verwarmingbedrijf

-  Ventilatiedebiets volgens Bouwbesluit 

(kantoren) en Frisse Scholen klasse B (17,5 

m3/h per m2)

Vooral de verplichte individuele naregeling 

voor zowel koel- als verwarmingbedrijf en de 

hoge ventilatievoud van de twee theorielokalen 

zorgden voor veel hoofdbrekens. Ook het feit 

dat de radiatoren nog maar zes jaar oud waren, 

en vervanging geen automatische zou zijn, 

maakte de opdracht pittig. 

Voorontwerp

Waar koos de vier man tellende afstudeergroep 

nu voor? Tijdens de brainstormvergadering 

passeerden zo’n acht klimaatsystemen de 

revue, waarbij deels de bestaande radiatoren 

benut bleven, maar in sommige concepten ook 

moesten wijken. Bijvoorbeeld voor convecto-

ren in het plafond of een compleet verwar-

ming-/koelsysteem gebaseerd op lucht, 

waarbij voor de naregeling in de toevoerkana-

len naar de vertrekken koel- en verwarmingbat-

terijtjes zijn opgenomen. Ook het klimaatpla-

fond, dat tijdens de opleiding door docenten 

vaak als goedfunctionerend verwarming-/

koelsysteem is genoemd, werd in het zoge-

noemde Voorontwerp meegenomen.

Uiteindelijk leek de cursisten een VRF-systeem 

de beste oplossing voor klimatisering van het 

fictieve schoolgebouw. Het VRF-systeem is een 

gangbare koelmethodiek in plaats van 

split-units. Door het VRF-koelsysteem los te 

koppelen van de luchtbehandeling zou een 

eenvoudige luchtbehandelingkast zonder 

naverwarmers en koelbatterijen volstaan. Dan 

is het mogelijk om voor hoogrendement 

warmteterugwinning te kiezen. Steeds meer 

leveranciers komen met zulke HR-WTW-units 

op de markt met een capaciteit tot 10.000 

m3/h die ze speciaal als schoolventilatiesys-

teem in de markt zetten. 

Goedkope installatie

De gekozen oplossing bleek ook de interesse 

van een andere groep cursisten te hebben, 

want ook zij kwamen tot een VRF-systeem. Ook 

hier gaf het kostenplaatje de doorslag. Uit 

berekeningen op basis van kengetallen bleek 

het VRF-systeem met HR-WTW minstens 50 

euro per m2/BVO euro goedkoper. De laagste 

prijs was geen keiharde eis. Een duurder 

klimaatsysteem, goed onderbouwd, zou ook de 

goedkeuring kunnen dragen. 

Naast het VRF-systeem kwamen andere 

groepen met een klimaatinstallatie op basis 

van inductie-units. Ten slotte was er nog één 

groep die koos voor een ventilatiesysteem op 

basis van variabel debiet (VAV) waarbij sturing 
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op CO2 plaatsvond. Radiatoren zorgden voor de 

basislast voor verwarmen, terwijl de koeling 

volledig luchtgestuurd zou worden, en waarbij 

de VAV-boxen naar de kantoren en lokalen 

meteen een goede regelbaarheid is gegarande-

ren. 

Onnodig

Hoe kijkt docent Mark Winkelman, in het 

dagelijks leven projectleider bij Deerns 

raadgevende ingenieurs, naar de verschillende 

uitwerkingen van de eindopdracht? Het valt 

hem op dat sommige groepen het zich onnodig 

moeilijk hebben gemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld 

inductie-units en een VRF-systeem voor 

koeling van de leslokalen volgens hem onnodig 

omdat de ventilatievoud al tussen de 4 en 6 ligt 

door de hoge ventilatie-eis volgens het 

overheidsprogramma Frisse Scholen (17,5 

m3/h per m2). 

Bij zo’n hoge ventilatievoud is het eenvoudig 

om het volledige verwarming- en koelvermogen 

met de ventilatielucht in de lokalen te brengen. 

Naregeling kan dan plaatsvinden met kleine 

verwarmingbatterijen in de toevoer naar de 

lokalen of door de luchttoevoer iets te knijpen 

met een VAV-box. Inductie-units in klaslokalen, 

zoals één afstudeergroep opperde, zijn bij hoge 

luchthoeveelheden niet praktisch. Door de 

hoge voordruk zijn ze al snel gehorig en door de 

luchthoeveelheden ontstaan er “kritische 

luchtstromen”. Ook het variëren van het 

luchtdebiet is bij inductie-units lastig. 

Dan resteert nog de klimaatvoorziening in de 

kantoren. Het combineren met inductie-units 

in de kantoren is lastig. Die hebben een hogere 

voordruk nodig en dat is voor het inblazen van 

de ventilatielucht in de lokalen zonder 

inductie-units teveel van het goede, en geeft 

extra geluidsoverlast. Maar extra ventilatie-

lucht om voldoende verwarmingvermogen te 

creëren is niet nodig, want de radiatoren 

kunnen prima zorgen voor de basislast voor 

verwarming. En door ze uit te rusten met 

thermostatische ventielen is meteen een goede 

individuele regelbaarheid mogelijk. 

Voor koeling van de kantoorvertrekken volstaat 

wellicht een twee à drievoudig ventilatiedebiet, 

afhankelijk van de situering en interne 

belasting, oppert Winkelman. “Wel een 

TO-berekening  maken om te zien of er geen 

ongewenste temperatuuroverschrijdingen 

ontstaan. “ 

Gelijktijdigheid

Wat was nu de meest ideale installatie voor 

deze gerenoveerde verdieping geweest? “Je 

moet allereerst kijken naar het grotere geheel 

binnen het klimaatconcept: voor wie maak je de 

installatie en wat wil je ermee bereiken”, geeft 

Winkelman als startpunt. Daarnaast moet je 

kijken naar de functie van het gebouw, 

bedrijfstijden en naar de functionaliteit. 

De ventilatievoud van 4 tot 6 voor de twee 

klaslokalen maakt in basis al een eenvoudige 

installatie mogelijk, want met die forse 

debieten is volledige verwarming en koeling 

met ventilatielucht mogelijk. Met VAV-boxen 

(variabel-air-volume) kan de luchttoevoer 

worden vergroot of verkleind waardoor een 

goede individuele temperatuurregeling 

ontstaat. Door ook op CO2 te sturen blijft 

automatisch de luchtkwaliteit gewaarborgd. 

Voor kantoorpanden met een ventilatievoud 

van 2,5 wordt het al wat lastiger om volledig 

met ventilatielucht te klimatiseren, maar het is 

niet onmogelijk. Zeker als gebruik wordt 

Lang niet alle kantoren hebben steeds de maximale ventilatiedebiet nodig omdat gebouwen nooit voor 

100% bezet zijn. Ook appendages zoals pompen, kleppen en verdelers kunnen kleiner worden gekozen als 

de installatie voor luchtbehandeling minder groot hoeft te zijn.
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gemaakt van de gelijktijdigheidfactor. “Lang 

niet alle kantoren hebben steeds het maximale 

ventilatiedebiet nodig omdat gebouwen nooit 

voor 100% bezet zijn. Dit geldt zeker voor 

scholen en kantoren.” 

De luchtstroom door onderbezetting van 

sommige kantoren of lokalen kan mooi worden 

ingezet om andere vertrekken net wat extra 

lucht te geven, zodat met een ventilatievoud 

van ongeveer 3 of 4 wel de temperatuureis 

wordt bereikt. “De kanalen naar de kantoorver-

trekken moet je dan uitleggen op een ventilatie-

voud van 3 tot 4 en de hoofdkanalen op een 

ventilatievoud van 2,5.” 

Wie niet volledig met ventilatielucht wil 

klimatiseren moet kiezen voor aanvullende 

verwarming met radiatoren, vloer of de 

ventilatielucht via inductie-units of ventilator-

convectoren mengen met ruimtelucht zodat 

toch een hogere ventilatievoud ontstaat. 

Comfortklachten

De gelijktijdigheidsfactor is sowieso bij 

w-installateurs nog een onderschatte factor. In 

veel kantoorpanden wordt het ventilatiesys-

teem en appendages zoals circulatiepompen 

voor de luchtbehandelingkast uitgelegd op 100 

procent bezetting. Zo’n situatie komt zelden of 

nooit voor. Meestal geldt voor utiliteitgebou-

wen voor het ventilatiesysteem een gelijktijdig-

heid van 70 of 80 procent. 

Winkelman houdt bij zijn ontwerpen steeds de 

gelijktijdigheid in het achterhoofd. De 

klimaatinstallatie, met name de luchtbehande-

lingkast, hoeft minder omvangrijk te zijn 

uitgevoerd. Dat scheelt soms aanmerkelijk in 

de installatiekosten en daar kunnen ontwer-

pers en installateurs zich mee onderscheiden. 

“Bij onder andere design- en build-opdrachten 

kun je het verschil maken.”

Het is wel belangrijk om de juiste gelijktijdig-

heidfactor te achterhalen, want bij te weinig 

capaciteit van welk onderdeel dan ook 

ontstaan er comfortklachten. Winkelman 

overlegt standaard met zijn opdrachtgevers en 

geeft ook de consequenties als voor een 

gelijktijdigheidfactor wordt gekozen. “Het moet 

wel gedragen worden.” 

Het werken met een gelijktijdigheidfactor lukt 

heel vaak wel met het ventilatiesysteem, maar 

geldt niet altijd voor het verwarming- en 

koelvermogen. “Soms wel maar dat is per 

situatie verschillend. Ook hier zal dit een 

resultante zijn van de bezetting, gebruik van 

het gebouw maar ook van de zonoriëntatie. 

Ook bij verwarmen met lucht geldt deze 

situatie niet. Als het buiten -10 is moet je de 

transmissie wel overal kunnen dekken.“ 

Het werken met een gelijktijdigheidfactor 

gebaseerd op onvolledige bezetting zal veel 

ontwerpers angst aanjagen. Ze zijn veelal 

gewend om de installatiecomponenten op 

minimaal 100 procent te dimensioneren en nog 

liever aan de veilige kant gaan zitten door alles 

nog een maatje groter selecteren. “Angstpas-

callen of angstliters,” noemt Winkelman dit. 

“Kijk naar waar de klant bij gebaat is.” Die 

angstpascallen werken de hele installatie door, 

want niet alleen de ontwerper kiest voor 

zekerheid, ook de installateur die vervolgens 

de installatie moet maken. n

gawalO-redacteur Op cursus 

Vakjournalist Richard Mooi volgde samen 

met zo’n dertig mede-cursisten de post 

MBO-opleiding Middelbaar Installatietech-

nicus voor Werktuigkundige Installaties 

(P-Mit) aan het Zwolse Deltion College. 

Naast Richard Mooi, die eerder de APG op 

Deltion volgde, zaten in deze groep Henri 

Nijenhuis (De Groot Installatiegroep), Lars 

van Stralendorff (Van Dorp Installaties) en 

Menno Winnubst (technisch adviesbureau 

Winnubst). 


