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Korte Inhoud Verhandeling: 

Verdampingskoelinginstallaties zijn energiezuinige en milieuvriendelijke 

ventilatie eenheden. In hoofdstuk 2 wordt van drie installaties de thermische 

prestatie, in het bijzonder het thermisch rendement, en het gerealiseerde 

comfort tijdens de zomerperiode onderzocht. Er wordt aangetoond dat de 

thermische prestatie sterk afhangt van het verschil tussen de buitentemperatuur 

en de natte bol temperatuur van de binnenlucht en dat de regeling van de 

koeling hier ook een grote rol inspeelt. Het blijkt dat het thermisch comfort in de 

besproken perioden onvoldoende was. In hoofdstuk 3 is een simulatiemodel 

voor een auditorium met verdampingskoeling ontwikkeld, hieruit volgt dat de 

grote van de bezetting, het ventilatiedebiet en het buitenklimaat belangrijke 

parameters zijn. Mechanische topkoeling zal meestal wenselijk zijn om aan de 

comforteisen te voldoen. 
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AFKORTINGEN. 

 

ATG   Adaptieve temperatuurgrenswaarden. 

COP   Prestatie coëfficiënt. 

DX   Directe expansie. 

IDA   Binnenluchtkwaliteit. 

PMV   “Predicted mean vote”. 

PPD   “Predicted percentage of dissatisfied people”. 

RH   Relatieve vochtigheid. 

TO   Temperatuur overschrijdingen. 

WW   Warmtewisselaar. 

 

SYMBOLEN. 

 

ε   Thermische efficiëntie.(-) 

Q   Koeling. (W) 

Tdi   Inlaat droge boltemperatuur.(°C) 

Tdo   Uitlaat droge boltemperatuur.(°C) 

Tnb   Natte boltemperatuur.(°C) 

Cpa Soortelijke warmtecapaciteit van de lucht bij constante druk. 

(kJ/kg.°C) 

ma   Massasnelheid van de lucht. (kg/s) 
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Algemene Inleiding 

 

In de laatste jaren gaat naast aandacht naar comfort, ook veel aandacht naar 

binnenluchtkwaliteit, energiebesparing en milieu-impact. 

Verdampingskoeling installaties zijn door hun hoge thermische efficiëntie, lage initiële 

kost,  lage operationele kosten en eenvoudige constructie hiervoor een veelbelovende 

optie. Verse buitenlucht wordt aangezogen en oude lucht, rook, geuren en microben 

worden afgevoerd. Bovendien kan er gezorgd worden voor een volgens de ASHRAE 

standaards (Ashrae, 2004) aangewezen relatieve vochtigheid, wat zowel mensen als 

meubels bevoordeeld. Er wordt dus een gezonde en aangename binnenlucht 

aangeboden. 

Wat betreft de energiebesparing weten we dat de compressor van een koelmachine, 

welke het meest gebruikte systeem voor airconditioning is, een hoog specifiek energie 

verbruik heeft. Hierbovenop komt nog eens dat, onder andere de groeiende populatie, de 

verhoogde gewenste levensstandaard en de groeiende industriële activiteit geresulteerd 

heeft in een hoger energie verbruik door airconditioning installaties. Het gebruik van 

verschillende configuraties van verdampingskoeling eenheden hoort bij de trend om het 

hoge energie verbruik van deze klassieke installaties te reduceren.  

Verdampingskoeling is economisch en energiebesparend om de volgende redenen:  

• Het verminderd de mechanische koeling kosten met 25% tot 65%. 

• Bied 100% make-up lucht koeling aan, aan veel lagere kost dan mechanische 

koeling. 

• Verhoogd de bestaande koeling capaciteiten zonder toevoeging van mechanische 

koeling.  

o Verhoogt de levensduur van de compressor en de warmtewisselaar.  

o Vermindert de DX/chiller waterkoeling vereisten voor verse lucht. 

 

Ook zijn evaporatieve koelinginstallaties milieuvriendelijk omdat ze geen voor de 

natuur schadelijke koelmiddelen (Al-Juwayhel, 1996) gebruiken. 

Hier komt nog bij dat verdampingskoeling installaties, in tegenstelling tot DX 

aircondioning, effectiever worden wanneer de temperatuur verhoogt en dat er geen nood 

is aan een luchtdichte structuur voor maximum efficiëntie zodat deuren en ramen mogen 

geopend worden. 
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Verdampingskoeling is in het bijzonder zeer geschikt voor klimaattypes waar de lucht 

warm en droog is. In deze optimale klimaten kan de installatie en operatie kosten van 

een verdampingskoeling installatie tot vele malen lager zijn dan deze van een klassieke 

koeler(chiller+koelbatterij/ DX-systeem…) (Al-Juwayhel, 2003). 

Ook in minder geschikte klimaten(vochtige lucht) is het gebruik van een 

verdampingskoeling installatie uiterst effectief en efficiënt maar dan hoofdzakelijk in 

combinatie met een klassiek koelsysteem (Supple R., 1985). Bovendien zorgt ze voor 

extra ventilatie en luchtverversing en dus voor een verhoogd comfort. 

Verdampingskoeling komt in 3 smaken: direct, indirect en indirect/direct en kent een 

zeer breed toepassingsgebied. Gaande van industriële fabrieken, commerciële gebouwen 

en kantoren (Annex 28, 1998) over broeikassen (Foster, 1998) tot zelfs in de 

landbouwindustrie (Khongdee, 2006). 

. 
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Hoofdstuk 1 Verdampingskoeling 

In dit eerste hoofdstuk zullen we een korte schets geven van hoe verdampingskoeling of 

evaporatieve koeling juist werkt. Zoals hoger vermeld zijn er 3 varianten van 

verdampingskoeling, namelijk direct, indirect en indirect/direct. Daarnaast komt 

evaporatieve koeling vaak voor in combinatie met klassieke koeling. 

 

1.1 Directe verdampingskoeling 

De verse buitenlucht wordt door een ventilator aangezogen en door een met water 

doordrengt medium geblazen. Hierdoor wordt de lucht tegelijk gekoeld en bevochtigd. 

(Figuur 1). 

 

 

Figuur 1 Directe evaporatieve koeler.  

Directe verdampingskoeling voegt vocht toe aan de luchtstroom totdat deze lucht dicht 

bij saturatie komt. De droge bol temperatuur (E:dry bulb temperature) wordt verlaagd 

(lucht wordt dus gekoeld) en de natte bol temperatuur (E:wet bulb temperature)  blijft 

dezelfde. Het adiabate koelproces wordt getoond in Figuur 2. 
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Figuur 2 Directe evaporatieve koeler, psychrometrisch.  

De minimale temperatuur tot dewelke de verse lucht kan gekoeld worden, wordt 

begrend door deze zijn natte bol temperatuur. De absolute vochtigheid van de gekoelde 

lucht wordt verhoogd (Figuur 2). 

 

1.2 Indirecte Verdampingskoeling 

Hiervan zijn er verschillende types mogelijk. Het principe is als volgt:  

Een secundaire luchtstroom wordt gekoeld op een directe evaporatieve wijze. Deze 

gekoelde luchtstroom koelt de primaire verse luchtstroom via een warmtewisselaar. 

Figuur 3 toont schematisch de indirecte verdampingskoeling vorm die in deze thesis aan 

bod komt. 

 

Figuur 3 Indirecte evaporatieve koeler.  
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Indirecte evaporatieve koeling voegt geen vocht toe aan de primaire luchtstroom 

waardoor zowel de droge bol als de natte bol temperatuur verlaagd worden (Figuur 4, 

stippellijn). 

 

Figuur 4 Indirecte evaporatieve koeler, psychrometrisch.  

De warmtewisselaar van een indirect systeem kan gedurende de winter gebruikt worden 

om de koude buitenlucht voor te verwarmen als de extractielucht (E:return air) als 

secundaire luchtstroom gebruikt wordt. 

 

1.3 Indirect/directe verdampingskoeling 

De primaire lucht stroomt eerst over een warmtewisselaar met circulerend water 

komende van de directe verdampingskoeler. Hier wordt de droge bol temperatuur 

verlaagd zonder verandering in absolute vochtigheid. Daarna wordt de lucht verder 

gekoeld in een directe evaporatieve koeler, Figuur 5. 

 

 

Figuur 5 Indirecte/directe evaporatieve koeler.  
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Het resultaat is dat de luchttemperatuur gekoeld kan worden tot de natte bol temperatuur 

van de indirect voorgekoelde lucht, welke lager ligt dan de natte bol temperatuur van de 

primaire lucht (Figuur 6). 

 

Figuur 6 Indirecte/directe evaporatieve koeler, psychrometrisch.  

1.4 Indirecte/directe verdampingskoeling in cominatie met klassieke 

koeling. 

De verse lucht wordt eerst op indirecte wijze, dus zonder toename van absolute 

vochtigheid, gekoeld. Daarna wordt ze door een directe evaporatieve koeler geblazen en 

hierdoor adiabatisch verder gekoeld maar met een toename in absolute vochtigheid. 

Verdere koeling vindt nog eens plaats in de koelbatterij van het mechanische 

koelsysteem, Figuur 7. 

 

Figuur 7  klassieke koeling en indirecte/directe verdampingskoeling. 
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Op het psychrometrisch diagram (Figuur 8) kunnen we het koelproces volgen. Het pad 

A-B representeert de indirecte verdampingskoeler, het pad B-C de directe 

verdampingskoeler en het pad C-D de klassieke koeler. 

 

 

Figuur 8  combinatie, psychrometrisch. 

1.5 Prestatie. 

Rekeninghoudend met de nood aan ventilator en waterpomp energie, zijn typische 

waarden voor de COP (Annex 28, 1998): 

COP = 4 voor indirect/directe koelers. 

COP = 6-7 voor directe koelers. 

 

Voor de koelprestatie geldt het volgende (Annex 28, 1998): 

Voor directe systemen: 

• Verhouding geleverde koeling tot nodige energie ~ 7; 

• Waterverbruik ~ 1.3 liter/MJ koeling; 

Voor indirecte systemen: 

• Verhouding geleverde koeling tot nodige energie ~ 4; 

• Waterverbruik ~ 1.5 litres/MJ koeling; 
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1.6 De Menerga Adsolair 58 

De Menerga Adsolair58 is het type installatie waarop onze metingen zijn uitgevoerd. 

Het is een luchtbehandelinsgroep met tweetraps warmteterugwinning, dubbelplaten 

warmtewisselaar, adiabatische evaporatieve koeling en geïntegreerde koelmachine. 

 

 

Figuur 9 menerga adsolair 58 

Deze airconditioning unit werd ontwikkeld voor verwarmings -en koelingsrecuperatie 

met toevoeging van evaporatieve zomerkoeling. Wanneer een grotere koelcapaciteit 

benodigd is kan beroep gedaan worden op de geïntegreerde mechanische koeleenheid.  

De figuren 10 t.e.m 14 tonen de verschillende bedrijfsmogelijkheden.  

 

 

 

Figuur 10 

Figuur 10: Verwarming van de extractielucht door de warmwater verwarming. 
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Figuur 11 

Figuur 11: Ventilatie door middel van afblaas/verse lucht werking; warmteterugwinning 

uit de extractielucht in de winter of koudeterugwinning in de zomer.  

 

 

Figuur 12 

Figuur 12: Ventilatie door middel van afblaas/verse lucht werking; toegepast bij 

gemiddelde buitenluchttemperaturen met gecontroleerde warmteterugwinning. 

 

 

Figuur 13 

Figuur 13: Zomerwerking of bij hoge temperaturen; het luchtvolume wordt vergroot 

door de bypass zonder warmteterugwinning. 
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Figuur 14 

Figuur 14: Ventilatie met “adiabatische” evaporatieve koeling en mogelijks volledig 

geïntegreerde secundaire mechanische koeleenheid. 

 

1.7 Invloed van de luchtvochtigheid. 

Vochtige lucht op atmosferische condities is een mengsel van verschillende gassen, van 

waterdamp en verschillende vervuilende stoffen. 

Het vochtgehalte of de absolute luchtvochtigheid wordt gedefinieerd als de verhouding 

van de massa damp in de vochtige lucht tot de massa droge lucht. 

                                           ω = mv/ma 

De relatieve vochtigheid is de verhouding van de partieeldruk van de waterdamp tot de 

partieeldruk bij verzadiging. 

                                            Φ= pv/ps 

Verzadiging treedt op als de partieeldruk (pv) van waterdamp gelijk wordt aan de 

verzadigingsdruk van waterdamp bij de temperatuur van de lucht. De relatieve 

vochtigheid bereikt dan de waarde 1 of 100%. 

De luchtvochtigheid kan afgeleid worden uit metingen met een psychrometer. 

Hoe warmer de lucht hoe meer waterdamp ze kan bevatten. Daardoor wordt de relatieve 

vochtigheid gereduceerd door verwarming , terwijl ze door koeling wordt verhoogd. Als 

koeling voldoende ver doorgaat, zodat de saturatielijn wordt bereikt, zal condensatie en 

dus ontvochtiging plaatsvinden. 

1.7.1 Vochtbalans van een ruimte. 

De relatieve vochtigheid van de lucht in de geconditioneerde ruimte wordt in de eerste 

plaats beïnvloed door de relatieve vochtigheid van de pulsielucht, maar ook door het 

aantal aanwezige personen en hun activiteit, door de functionele aarde van de ruimte en 
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door de vochtbufferingscapaciteit van de ruimte. De vochtbuffering heeft slechts een 

invloed op de pieken in relatieve vochtigheid en niet op zijn gemiddelde waarde zodat 

dit voor onze studie verder geen waarde heeft (Svennberg, 2004). 

1.7.2 Invloed van de luchtvochtigheid op de werking. 

Zoals ook verder in hoofdstuk 2 van de scriptie herhaaldelijk zal worden besproken 

heeft een hoge relatieve vochtigheid van de extractielucht een zeer negatief effect op de 

werking en prestatie van de verdampingskoelingsinstallatie. De directe koelcapaciteit 

Textr-Tnb vermindert drastisch met stijgende relatieve vochtigheid, hierdoor kan de 

extractielucht slechts in een beperkte mate gekoeld worden wat natuurlijk de capaciteit 

(Tdi − Tdo )= ε*(Tdi − Tnb) van de warmtewisselaar zal verlagen aangezien het verschil 

(Tdi − Tnb) kleiner wordt. Ook het rendement van de ww, ε = (Tdi − Tdo )/(Tdi − Tnb) 

wordt hierdoor nadelig beïnvloed, de precieze oorzaak hiervan zal later uitvoerig 

onderzocht worden. Dit alles leidt dus tot een beperktere koeling van de verse 

buitenlucht of anders geformuleerd een slechtere prestatie van de installatie. 

1.7.3 Invloed van de luchtvochtigheid op comfort en binnenluchtkwaliteit. 

Zeer algemeen vereist menselijk comfort een lichaamstemperatuur van 37°C, wanneer 

het lichaam van deze temperatuur afwijkt is er een vermindering in comfort. De 

variabelen die invloed hebben op het comfort zijn: 

 

De omgevende lucht. 

• Droge bol temperatuur. 
• Dampdruk (dauwpunt). 
• Relatieve vochtigheid. 
• Luchtsnelheid langs het lichaam. 

 

Het gebouw en de uitrusting. 

• Straling van oppervlaktetemperaturen van oppervlaktes in de omgeving van de 
aanwezigen. 

 

Individueel. 

• Metabolische waarde (activiteitsniveau). 
• Kledingswaarde. 
• Warmte transmissie vanaf de kledij. 
• Vocht transmissie vanaf de kledij. 
• Lichaamsmassa versus Lichaamsoppervlakte. 
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Om de invloed van vochtigheid te bespreken moet het begrip dauwpunt ingevoerd 

worden. Het dauwpunt is die temperatuur van de lucht bij welke vocht eruit begint te 

condenseren. Wanneer de droge bol temperatuur van de lucht tot dezelfde waarde als de 

dauwpunttemperatuur koelt zegt men dat de lucht “ gesatureerd is”, 100% relatieve 

vochtigheid is bereikt. Het dauwpunt kan dus enkel veranderen door toevoegen of 

wegnemen van waterdamp. Ook dampdruk speelt hierin een belangrijke rol, omdat 

verschillen in dampdruk ervoor zorgen dat waterdamp diffundeert van het ene deel van 

het gebouw naar het andere. Deze beweging kan condensatie, corrosie, en 

schimmelgroei veroorzaken wanneer waterdamp in contact komt met koude 

oppervlaktes. 

Zolang mensen in rust zijn heeft het vochtgehalte van de lucht geen grote invloed op het 

comfort en mensen kunnen zich aanpassen aan veranderingen door hun kledij te 

wijzigen. 

Wanneer mensen actiever worden, wint de controle van het dauwpunt aan belang, 

omdat het de dampdruk van de lucht bepaald en deze de verdamping, als mechanisme 

van het lichaam om zijn temperatuur te behouden, regelt. Wanneer de activiteit van een 

persoon stijgt bereikt die een punt wanneer hij of zij niet meer in staat is om de 

geproduceerde warmte via convectie en/of straling af te geven. Waardoor de extra 

warmte door verdamping wordt afgegeven. De snelheid van warmteafgifte op deze 

manier hangt af van het verschil in dampdruk tussen de lucht in de ruimte en de 

gesatureerde lucht aan het lichaamsoppervlakte. Wanneer dit verschil verhoogt kan het 

lichaam vlugger gekoeld worden. Met andere woorden, het lichaam kan vlugger warmte 

afgeven bij een laag dauwpunt. Omgekeerd is dan op koude dagen, wanneer de lucht 

droog is en het dauwpunt dus laag is, de warmte afvoer via verdamping veel sneller dan 

comfortabel is voor het menselijk lichaam. 

Ook oogirritaties en ademhalingsongemakken zijn hierbij voorkomende problemen. 

Hieruit volgt dus dat menselijk comfort optimaal is wanneer het dauwpunt middelmatig 

is. 

Dit is ook een voorbeeld van een indirect effect van relatieve vochtigheid., een ander 

voorbeeld van de indirecte invloed van relatieve vochtigheid is de groei van insecten en 

schimmels die water ontrekken van vochtige voedselsbronnen. Een direct voorbeeld is 

de kleding die vochtig wordt en voor een onaangenaam gevoel zorgt. 



 13 

Het vochtgehalte heeft dus zowel direct als indirect een invloed op het behaalde 

comfort. 

Vochtigheid is een factor in onze energie balans, ons thermisch gevoel, onze 

huidvochtigheid, ons ongemak, onze gezondheid en onze perceptie van de 

luchtkwaliteit. Een definitie van comfort is te vinden in 1.8Comfort 

beoordelingscriteria. Comfort lijkt op te treden wanneer de lichaamstemperaturen 

behouden blijven binnen een minimum nood aan fysiologische regeling. Vochtigheid 

beïnvloed de verdamping van water van poriën en zwetende oppervlaktes en hun 

diffusie doorheen de huid. Wanneer verdampingsprocessen van de huid verbeterd of 

verslechterd worden verandert de huidtemperatuur. Mensen in rust zijn veel minder 

afhankelijk van perspiratie, toch heeft dit zelfs bij hen nog een belangrijk direct effect. 

 

In het boek, Humidity control design guide (Harriman, 2001), wordt een cijfervoorbeeld 

gegeven die dit verduidelijkt. Een gemiddelde volwassene die in rust is in een 23.9°C en 

50% rh omgeving met een kleding waarde van 0,6 clo verliest ongeveer 31g/h water aan 

de omgeving. Van deze 31g/h zijn 11g/h afkomstig van neus en respiratie oppervlaktes, 

de overige 20g/h is verlies van water door diffusie doorheen droge niet zwetende huid. 

In termen van energie representeren deze evaporatieve verliezen 21W of 20% van de 

totale warmteverliezen. De overige 80% wordt afgevoerd door de 

transportmechanismen conductie, convectie en straling. Verlagen van de relatieve 

vochtigheid van 50% naar 20% verhoogt de totale evaporatie snelheid wat resulteert in 

een energieafgifte van 26W. Deze bijkomstige passieve verdamping verlaagt de nood 

aan conductie, convectie en straling. Ook verlaagt het de huidtemperatuur lichtjes 

waardoor de persoon zich koeler voelt in de droge omgeving. 

Actieve persoon hebben actieve perspiratie nodig voor hun thermische balans, waardoor 

het effect van vochtigheid groter is. Wanneer nu een persoon beschouwd wordt met 3 

maal hogere metabolisme dan de vorige persoon dan zal de warmte die moet afgevoerd 

worden ook 3 maal hoger zijn. De convectieve en stralingsverliezen zullen slechts 

weinig veranderen, maar de respiratieverliezen verdriedubbelen en de verdamping via 

perspiratie die voorheen afwezig was zal nu 241g/h water of 161W lichaamswarmte 

afvoeren. 
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De precieze vochtigheidslimieten blijven wel onzeker, vooral de bovenlimieten dan. 

Lage vochtigheid affecteert comfort en gezondheid. Klachten zijn: droge neus, keel, 

ogen en huid. Typisch wanneer het dauwpunt lager is dan 0°C. 

ASHRAE Standaard 55 specifieert dat om de mogelijkheid tot comfort te verhogen, het 

dauwpunt niet lager mag zijn dan 2,8°C. 

In het 1994 addendum 55A werden bovenlimieten voor de vochtigheid vastgelegd van 

18°C en 20°C natte bol temperaturen. In 1999 werd deze standaard herzien en werd een 

bovenlimiet van 15.6°C dauwpunt vastgelegd. Figuur 15 toont de zomer –en 

wintercomfortzones die hieruit resulteren. 

 

Figuur 15 ASHRAE zomer -en wintercomfortzones (ASHRAE 1994) 
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1.8 Comfort beoordelingscriteria. 

Om de prestatie van de verdampingskoeling te evalueren moeten we gebruik maken van 

het begrip thermisch comfort. Hoe mensen reageren op de thermische binnenconditie 

hangt namelijk niet af van de temperatuur alleen. 

 

1.8.1 Thermisch comfort. 

 

ISO 7730 :  De geestelijke conditie die de tevredenheid met de thermische omgeving 

uitdrukt (ISO, 1997).  

Anders geformuleerd : “Die toestand waarin de mens tevreden is over zijn thermische 

omgeving en geen voorkeur heeft voor een warmere of koudere omgeving”(Descamps, 

Energietechniek in gebouwen). 

Het menselijk lichaam heeft een efficiënt thermoregulatie systeem die ervoor zorgt dat 

de lichaamstemperatuur constant gehouden wordt op 37°C. Een van de processen die 

hiervoor zorgt is het zweetproces. Toepasselijk om op te merken is dat het principe 

waarmee het lichaam door zweten afkoelt gelijkaardig is aan het verdampingskoeling 

principe. De lucht die langs het lichaam vloeit geeft zijn warmte namelijk af aan de 

zweetdruppels die kunnen verdampen in de lucht waardoor deze koeler wordt. 

 

1.8.1.1 Comfort theorie van Fanger 

 

Het model van Fanger is ontwikkeld om de warmtebalans van het lichaam te 

beschrijven (Fanger, 1972). 

Fanger stelde een vergelijking met zes variabelen op om thermisch comfort te 

beoordelen:  

 

f(H, Icl, θa, θr, pa, va) = 0 

 

met  

 

H    de interne warmte productie van het lichaam(J). 
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Icl    de thermische weerstand van de kleding(m²K/W). 

θa    de luchttemperatuur(°C). 

θr    de gemiddelde stralingstemperatuur(°C). 

pa    de dampdruk(Pa). 

va    de gemiddelde luchtsnelheid(m/s). 

 

Deze vergelijking maakt het mogelijk om een situatie van neutraal comfort te vinden 

voor een gemiddelde persoon in elke aard van activiteit, met elke kleding en elke 

combinatie van lucht,  stralingstemperatuur, vochtigheid en relatieve luchtsnelheid. 

 

Het resultaat van het model van Fanger is de voorspelde gemiddelde uitspraak PMV 

(predicted mean vote). Dit is een getal tussen -3 en +3 dat de gemiddelde thermische 

waardering van een grote groep voorspelt. De thermische gewaarwording behorende bij 

de gemiddelde uitspraak is gegeven in Tabel 1. 

 

+3 Heet 

+2 Warm 

+1 Lichtelijk warm 

0 Neutraal 

-1 Lichtelijk koel 

-2 Koel 

-3 Koud 

Tabel 1 Getalwaarden voor PMV 

De PMV wordt berekend uit de volgende vergelijking : 

 

PMV = 

 

 

 

 

Deze werd voor de volledigheid gegeven en wijst erop dat de PMV een functie is van de 

variabelen (M,pa,θa,fcl,θcl,θr,hc), waar M het metabolisme is, pa de dampdruk , θa de 

luchttemperatuur, fcl de verhouding buitenoppervlak van de mens/huidoppervlak, θcl de 
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oppervlaktetemperatuur van de kleding, θr de gemiddelde stralingstemperatuur en hc de 

convectieve warmteovergangscoëfficiënt. 

Hierna wordt de PPD (percentage of dissatisfaction) berekend, deze duid het percentage 

aan van mensen die zich oncomfortabel voelen bij een bepaalde PMV en kan bepaald 

worden uit Figuur 16. 

 

 

 

Figuur 16 percentage ontevredenen (PPD) , [www.roc.johnsoncontrols.co.jp]  

 

 

Drie kwaliteitsniveau’s worden vastgelegd op basis van het maximaal aantal 

ontevredenen over het globaal thermisch comfort (PPD), zie tabel X2 

 

Klasse Klasse A  

Hoge kwaliteit 

Klasse B 

Gemiddelde 

kwaliteit 

Klasse C 

Matige kwaliteit 

%ontevreden (PPD) <6% <10% <15% 

Tabel 2 Kwaliteitsniveaus thermisch comfort 

 

1.8.1.2 Comfort theorie met adaptatiemogelijkheden. 

 

De bovenstaande comfort theorie van Fanger is gebaseerd op experimenten onder 

gesloten condities en in volledig gesloten testruimtes. Ze representeren dan ook 

voornamelijk de comfort situaties in volledig gesloten gebouwen en met 

airconditioning. Uitgebreid onderzoek ( de Dear, 1997 en 2002; Nicol, 2002) heeft 

verschillen aangetoond tussen de PMV schaal en de als comfortabel aangevoelde 
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temperaturen door gebruikers van niet geconditioneerde gebouwen met een hoge mate 

van gebruikersinvloed. In Figuur 17 is getoond dat de comfortabele binnentemperatuur 

of de neutrale binnentemperatuur in desbetreffende situaties meer afhangt van de over 

een langere periode uitgemiddelde buitentemperatuur dan kan verklaard worden door 

het PMV model, de reden hiervoor zijn de adaptiemogelijkheden van de gebruikers. 

 

 

Figuur 17 Geobserveerde en voorspelde binnentemperatuur in gebouwen met 

centrale airconditioning (boven) en gebouwen zonder koeling of 

verwarming(onder) (de Dear and Brager, 2002). 
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1.8.2 Comfort prestatie indicatoren. 

 

Verschillende criteria bestaan voor het evalueren van het behaalde comfort niveau. 

Hieronder zal de in deze scriptie toegepaste methode besproken worden.  

 

1.8.2.1 Adaptieve temperatuurlimiet methode (ATG) 

 

Deze methode werd ontwikkeld in Nederland door A.C. van der Linden et al (van der 

Linden, 2006) en geldt voor ons gematigd klimaat. Ze is gebaseerd op de adaptieve 

comfort theorie van de Dear and Brager (2002) zoals opgenomen in de ASHRAE 

Standaard 55-2004, deze is slechts toepasbaar voor gebouwen waar de thermische 

condities in de eerste plaats door de gebruikers geregeld wordt en zonder mechanische 

koeling. Voor alle andere gelegenheden is deze standaard gebaseerd op het PMV model. 

Omdat de meeste gebouwen tussen de 2 extrema, natuurlijk geventileerd en volledig 

afgesloten met airconditioning, liggen werd door A.C. van der Linden et al. een “flow 

chart” opgesteld om onderscheid te maken tussen 2 types gebouwen, het alpha en het 

beta type(zie Figuur 18). 
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Figuur 18 flow chart voor het bepalen van het type gebouw(Kurvers et al) 

Thermisch comfort is opnieuw ingedeeld in 3 niveaus. Niveau A of klasse A 

correspondeert met een thermische aanvaardbaarheid van 90% en wordt toegepast in 

gebouwen die op het vlak van thermisch comfort hoge prestatie vereisten hebben. 

Niveau B,met een aanvaardbaarheid van 80%,  is de standaard klasse en staat voor een 

goed thermisch binnencomfort. Klasse C, die overeenkomt met een aanvaardbaarheid 

van 65%, wordt enkel toegepast voor tijdelijke situaties in reeds bestaande gebouwen.  
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Doordat de nieuwe grenswaarden “meeglijden” met de buitentemperatuur is het niet 

meer nodig om overschrijdingen van de grenswaarden toe te staan, zoals bij de TO- en 

GTO-methode wel werd gedaan. 

Om aan de functionele eis van een “goed” binnenklimaat te voldoen geldt daarom als 

eis voor de gebouwprestatie dat de grenswaarden voor 80% -acceptatie in beginsel niet 

mogen worden overschreden bij een afgesproken buitenklimaat. Het lijkt echter onnodig 

om bij zeer incidentele overschrijdingen de betreffende situatie af te keuren. Rondom 

deze centrale eis werden de 3 verschillende binnenklimaatklassen aangegeven 

 

Aangezien we hier telkens plaatsen behandelen waar er wel mogelijkheden zijn om 

ramen te openen en om de temperatuur aan te passen, maar deze mogelijkheden niet per 

twee personen voorhanden zijn, hebben we hier te maken met type Bèta gebouwen, dit 

wijst erop dat onze situaties meer aanleunen bij het afgesloten gebouw met 

airconditioning. Figuur19 toont de bijhorende adaptieve temperatuurlimieten voor een 

bèta type gebouw. 

 

Figuur19 Gebouw/klimaattype Bèta. Maximaal toelaatbare operatieve 

binnentemperatuur voor een bepaalde acceptatie afhankelijk van de 

buitentemperatuur Te,ref. ( A.C. van der Linder et al., 2006) 
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Toelichting op de grafiek: 

• De lijnen hebben wat betreft de maximaal toelaatbare binnentemperatuur 

betrekking op de operatieve temperatuur, hier aangenomen als het rekenkundig 

gemiddelde van de luchttemperatuur en de stralingstemperatuur. 

 

• Langs de X-as staat de Te,ref, een aangepaste vorm van de Running Mean 

Outdoor Temperature. Deze wordt bij de ATG-methode op een iets aangepaste 

wijze bepaald dan in “Weather, clothing and thermal adaptation to indoor 

climate” (Morgan, 2003). Te,ref wordt berekend uit het gemiddelde van de 

maximale en minimale buiten(lucht)temperatuur van de beschouwde dag en de 3 

dagen daaraan voorafgaand, volgens de onderstaande formule: 

 

Te,ref  =
4,2

 n)eergistere-0,2·Teer steren 0,4·Teergi ren 0,8·Tgiste  g(1·Tvandaa +++
  

 

• Voor de volledigheid zijn ook de ondergrenzen voor 65, 80 en 90%-acceptatie 

met stippellijnen in de grafieken opgenomen. Deze zijn afgeleid van de door 

Brager en De Dear aangegeven grenzen voor “airconditioned buildings”.  

 

De bovenlimiet voor 90% aanvaardbaarheid is gelijkaardig met de PMV limiet van 

+0.5, volgens Fanger correspondeert deze limiet met een percentage van 10% 

ontevredenen. 

 

De vergelijking voor optimaal thermisch comfort is gegeven door vergelijking 1. 

 

Ti,o= 21.45 + 0.11*Te,ref 

Vergelijking 1  

 

Aangezien gekend is dat de limieten van de ATG methode voor lagere 

buitentemperaturen nogal streng kunnen uitvallen, wordt bijkomstig het aantal TO uren 

berekend. Dit zijn het aantal uren dat een temperatuur overeenkomstig met een 

PMV=0.5 overschreden wordt. De temperatuur die in onze situaties, waarin de 
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aanwezigen in lichte activiteit verkeren en aangepaste lichte kledij dragen, overeenkomt 

met een PMV=0.5 is gelijk aan Tlim = 25.5°C (ISSO, 1990).  Het aantal TO-uren moet 

dus lager liggen dan 10% van het aantal uren bezetting. 

Dit is in overeenkomst met de nederlandse “Government Buildings Agency” (GBA) die 

zegt dat gedurende 90% van de werkuren, 90% van de bezettenden tevreden moet zijn 

met de thermische situatie. Wat dus betekend dat de PMV tusssen -0.5 en 0.5 moet 

liggen gedurende 90% van de werkuren. Getransformeerd naar de publieke 

aangelegenheden die hier bestudeerd worden, betekent dit, dat gedurende 90% van de 

tijd wanneer er mensen aanwezig zijn de aanvaardbaarheid 90% moet zijn. Aangezien 

we in de hier bestudeerde zomersituatie enkel overschrijdingen van de maximale limiet 

verwachten betekent dit dat gedurende 10% van de bezettingsuren de PMV=0.5 niet 

mag overschreden worden.  
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Classificatie van het thermisch binnenklimaat  

Om de mogelijkheid te hebben de kwalitieit van het binnenklimaat te kunnen 

waarderen, zijn klimaatklassen benoemd, conform de methodiek uit het ISSO/SBR 

Praktijkhandboek Gezonde Gebouwen en de Europese voornorm NPR-CR 1752.  

 

Het betreft hier zowel het momentane binnenklimaat voor de beoordeling van bestaande 

gebouwen op basis van metingen als de beoordeling van een gebouwprestatie via 

simulatieberekeningen bepaalde gebouwprestatie. Hiervoor worden de in Figuur19 

weergegeven grenswaarden voor een verschillende mate van acceptatie van het 

thermisch binnenklimaat gebruikt. In Tabel 3 worden tevens de formules die bij de 

verschillende lijnen horen gegeven. 

 

klasse acceptatie Gebouw/klimaattype  

 

Bèta 

 

A 

 

90%   

Toper<22.7 + 0.11· Te,ref  

 

B 

 

80%   

Toper<23.45 + 0.11· Te,ref 

C 

 

65%   

Toper<24.15 + 0.11· Te,ref 

   

 bijzondere 

omstandigheden,  

hoog metabolisme en/of 

hoge kledingisolatie 

(laboratoria, 

spoelkeukens etc) 

correctie met: 

 

∆T= - 6·(Icl - 0,7) - 8·(M – 1.4) 

 

 

Tabel 3 Kwaliteitsklassen voor de beoordeling van het thermisch binnenklimaat in 

de zomer, Adaptieve Temperatuurgrenswaarden (ATG), Kurvers et al 
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De klasse B beschrijft een situatie die in het algemeen als goed zal worden ervaren. 

Daarnaast is er een klasse A benoemd met een extra hoge kwaliteit (zeer goed) en een 

klasse C waarbij de kwaliteit van het binnenklimaat nog net acceptabel is.Worden de 

grenswaarden van klasse C op enig moment overschreden, dan is sprake van een 

onvoldoende binnenklimaat.  
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Hoofdstuk 2 Onderzoeken en evalueren van de prestat ies van 

verdampingskoeling in drie publieke gelegenheden in  

België. 

De prestaties van de verdampingskoeling installaties in een cafetaria in oostende (De 

kinkhoorn), een cafetaria in Houthalen (bungalopark molenheide) en in een ‘self-

service’ restaurant eveneens in Houthalen (bungalopark molenheide) werden gedurende 

de zomermaanden bestudeerd om de werking van deze energiezuinige technologie in 

ons gematigd klimaat te analyseren. De binnentemperatuur en relatieve vochtigheid 

werd over de ganse periode geregistreerd om de graad van behaald comfort te kunnen 

vaststellen. Alle drie de onderzochte ruimtes zijn voorzien van een Menerga Adsolair 

type 57/58 verluchtingsinstallatie. 

 

Regeling van de klimatisatie-installatie menerga adsolair 58 (Funktion 

Regelanlage):  

 

De toevoerlucht – en extractieluchtventilator lopen in normaalbedrijf op langzaam 

toerental. Het toerental kan op het controlepaneel door het bedieningspersoneel 

omgeschakeld worden. 

Is de gewenste temperatuur aanwezig, de afblaaslucht – en verse buitenluchtklep 

geopend, dan zal het PWW-ventiel gesloten zijn.  

 

• Temperatuurregeling dagbedrijf : 
 

De regeling werkt met een toevoerluchttemperatuurmeter en een extractielucht-

temperatuurmeter. De toevoerluchttemperatuurmeter zorgt voor een minimaal 

toevoerluchttemperatuur, Tpulsie, die ingesteld kan worden.  De extractietemperatuur 

stuurt de volgorde van de regelingen en stelt de individuele standen in. 

De verschillende standen zijn:  

o Stand 1:  Warmtestand : Het PWW-ventiel wordt ingechakeld. De 

ventilatoren lopen aan de ingestelde snelheid. Als 70% van het warmtebereik 

behaald is, dan wordt in elke geval overgeschakeld op snel toerental. De 

sturing van het PWW-ventiel is vraagafhankelijk. 
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o Stand 2: Koelstand 1 : Bypass buitenlucht – en bypass afblaasluchtklep 

worden constant geopend. De ventilatoren lopen aan de ingestelde snelheid. 

o Stand 3: Koelstand 2: De adiabatische koeling wordt vrijgegeven, op 

voorwaarde dat de buitenlucht boven de 22°C ligt. 

o Stand 4: Koelstand 3 : De compressor wordt vrijgegeven en de ventilatoren 

worden op snel toerental geschakeld. 

 

• Regeling adiabatisch koeling :  
 

Wanneer de regeling het signaal voor adiabatische koeling geeft, sluiten de afblaas –

en buitenlucht bypasskleppen en opent de verse buitenluchtklep. 

Het ventiel voor de afvoer van condensaat en het ledigingsventiel worden gesloten. 

Het versewaterventiel wordt geopend. 

Na bereiken van een vol condensaatbad wordt de pomp voor adiabatische koeling 

vrijgegeven en het versewaterventiel gesloten. 

Tijdens de adiabatische koeling wordt vers water nagespijsd en opent gelijktijdig het 

ledigingsventiel om 50% van de watermassa, die nagespijsd werd uit de cyclus af te 

voeren. Hierdoor worden concentraties van vuil in de watercyclus vermeden. 

Als de adiabatisch koeling stopgezet wordt dan blijft het water voor maximaal een 

uur in het condensaatbad, om een nieuwe vulling bij een volgende start te 

vermijden. De bypass afblaaslucht -en bypass buitenluchtklep worden voor 

10minuten gesloten en er wordt niet op vrije nachtkoeling overgeschakeld om het 

koelingseffect van naverdamping te gebruiken. 

 

• Vrije nachtkoeling :  
 

In rustbedrijf wordt de vrije nachtkoeling ingeschakeld wanneer volgende 

voorwaarden vervuld zijn: 

• Buitentemperatuur >12°C. 

• Buitenluchttemperatuur minstens 3°C onder de binnentemperatuur. 

• Binnentemperatuur minstens 1°C hoger dan de dagwenswaarde. 

De standaardwerkingstijden zijn : Aan =03u , Uit = 08u. 

Ze werkt met 100% buitenlucht op snel toerental tot da binnentemperatuur 1°C 

onder de dagwenswaarde ligt. 



 28 

 

 

Figuur 20 Temperatuurregeling dagbedrijf, menerga bedieningshandleiding. 

 

Een belangrijke opmerking is dat de verse buitenlucht klep en de afblaasluchtklep altijd 

samen werken en een gelijke stand hebben. Evenzo beiden hun complementaire bypass 

kleppen. 
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2.1 De Kinkhoorn 

 

2.1.1 Descriptie van de geconditioneerde ruimte. 

 

Het vakantiecentrum de Kinkhoorn bevindt zich in Oostende, België. De cafetaria is 

gelegen op het gelijksvloers aan de noordelijke kant. Figuur 21 toont een stuk van het 

grondplan van het gelijksvloers waar de cafetaria op aangeduid is. Het volume van de 

cafetaria wordt geschat op 1000m³. 

 

 

Figuur 21 De Kinkhoor, grondplan cafetaria. 

De snelheid van de ventilatielucht is 7100m³/h en met een volume van ~1000m³ 

resulteerd dit in een ventilatievoud van 7.1. 

De nodige meetinstrumentatie werd door de onderzoeksgroep in de installatie en in de 

cafetaria geplaatst en data werd continu om de 5 minuten opgemeten tijdens de 

maanden juli, augustus en september van 2006. 

De volgende meet-apparatuur werd gebruikt (Figuur 22): 

• 5 Hobo 4-channel external loggers (datasheet, zie bijlage 1): deze werden 

ingeschakeld om een analoog spanningssignaal te lezen tussen 0 en 2.5V, ± 10mV, 

welke we herschalen naar 0 – 10V met een nauwkeurigheid van 40mV. Ze meet 

volgende grootheden: 
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o De verse buitenlucht klepstand. 

o De buitenlucht bypass-klepstand. 

o De PWW-ventiel stand (verwarmingsbatterij). 

o De afblaaslucht klepstand. 

o Het gebouwbeheersysteem setpunt voor de temperatuur. 

• 6 digitale signalen werden opgemeten (0= aan ; 1= uit):1 

o Werkingstoestand mechanische koeling. 

o Werkingstoestand evaporatieve koeling. 

o Recirculatieklep 

o Pulsie snel. 

o Pulsie traag. 

o Werkingstoestand verwarmingsbatterij. 

• 9 HOBO temperatuur en relatieve vochtigheid loggers, die temperatuur en 

relatieve vochtigheid meten van (datasheet, zie bijlage 2): 

o Extractielucht na de filter. 

o Toevoerlucht na de compressor. 

o Toevoerlucht na de warmtewisselaar, in de mengsectie. 

o Extractielucht tussen ventilator en warmtewisselaar. 

o Afblaaslucht na de warmtewisselaar. 

o Verse buitenlucht voor de warmtewisselaar. 

o Verse buitenlucht (bypass). 

o Binnenlucht (bar, links). 

o Binnenlucht (bar, rechts). 

• CO2 sensor. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 De digitale signalen hebben een meetinterval van 1 minuut maar er wordt enkel gebruik gemaakt van de 

waarden om de 5 minuten om complementeer met de andere signalen te kunnen werken. 
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Figuur 22 De Kinkhoorn, schema meetinstrumentatie, dwarsdoorsnede installatie. 

2.1.2 Evaluatie van de prestaties. 

Gedurende de volledige periode juli 2006 tot en met september 2006 werd door de 

onderzoeksgroep meetinstumentatie in de installatie geplaatst, die continu om de 5 

minuten data collecteerde. Daarvan worden nu enkel de periodes waar de adiabatische 

koeling geactiveerd was in detail bestudeerd.  

Deze periodes worden gekenmerkt door een open verse luchtklep en een werkende 

verdampingskoeling (waarde 0(= aan) van het digitaal signaal). 

 

 

 

 

1. Extractielucht na de filter.                                            I. De verse buitenlucht klepstand. 
2. Toevoerlucht na de compressor.                                  II. De buitenlucht bypass-klepstand. 
3. Toevoerlucht na de ww, in de mengsectie.                  III. De PWW-ventiel stand. 
4. Extractielucht tussen ventilator en ww.                       IV. De afblaaslucht klepstand. 
5. Afblaaslucht na de warmtewisselaar.                           V. Het gebouwbeheersysteem temp setpunt. 
6. Verse buitenlucht voor de ww. 
7. Verse buitenlucht (bypass). 
8. Binnenlucht (bar, links). 
9. Binnenlucht (bar, rechts). 
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2.1.2.1 JULI 

 

Met een gemiddelde buitenluchttemperatuur van 22.4 graden, gemeten met loggers 6 en 

7 (Figuur 22), is juli de warmste zomermaand. De maximaal behaalde temperatuur is 

35°C en gedurende 95% van de tijd bevindt de temperatuur zich boven de 18°C. 

Tijdens deze maand zijn de toevoerlucht – en extractieluchtventilatoren ingesteld op 

toerental ‘snel’. 

 

2.1.2.1.1 Verdampingskoeling. 

 

De meetwaarden van juli 2006 zijn toegevoegd op bijlage cd-rom, gebundeld in een 

excell file “De Kinkhoorn, alles juli, werkblad alles”.  

De digitale signalen van de adiabatische koeling zijn slechts opgemeten tot en met 25 

juli 2006 en de HOBO loggers die spanningsverschillen meten registreren slechts data 

tot en met 25 juli 2006, 18u20. Bijgevolg zal enkel de data tot en met 25 juli beschouwd 

worden. 

Examinatie van de data toont dat van 1 juli tot en met 25 juli 2006 de adiabatische 

koeling gedurende 54% van de tijd gewerkt heeft. 

Er zijn 2 perioden van 7 dagen te onderscheiden waarin de adiabatische koeling werkt, 

zelfs “non-stop”. Namelijk : 

Nr periode periode Temperatuurinterval2 

1 01/07/2006 – 07/07/2006  18.2 °C – 27.1 °C 

2 19/07/2006 13u30  – 25/07/2006 18.2 °C – 31.9 °C 

Tabel 4 Kinkhoorn juli verdampingskoeling. 

PERIODE 1 

     Bijlage 3 toont de grafiek van periode 1 waarin de verse buitenluchtklepstand samen 

met de temperaturen van de verse buitenlucht, de toevoerlucht na de ww, de 

extractielucht en de binnenlucht uitgezet zijn tegen de tijd.  

Bijlage 4 toont de mechanische koeling van periode 1 aan de hand van de 

toevoerluchttemperatuur na de ww en de toevoerluchttemperatuur na de compressor. 

                                                 
2 Deze temperaturen zijn berekend als gemiddelde van de verse buitenlucht voor de warmtewisselaar -en 

de verse buitenlucht(bypass) temperaturen. 
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De conclusies zijn analoog als deze die zullen resulteren uit de hierna volgende 

bespreking van periode 2. 

 

PERIODE 2 

     Figuur 26 toont de werking van de ‘adiabatische’ koeling gedurende periode 2. De 

verse buitenlucht klepstand, de verse buitenlucht temperatuur, de evaporatief gekoelde 

toevoertemperatuur(na ww), de natte bol temperatuur van de extractie lucht en de 

binnentemperatuur zijn uitgezet langs de linker verticale as. Langs de rechter verticale 

as is het digitaal signaal van de ‘adiabatische’ koeling uitgezet. De binnentemperatuur 

wordt door het ventilatiesysteem afgezogen en direct evaporatief gekoeld in de 

warmtewisselaar tot de natte bol temperatuur. Door de warmtewisselende werking 

wordt de verse buitenlucht temperatuur dan indirect evaporatief gekoeld tot de 

temperatuur van de toevoerlucht net na de ww.  Deze lucht wordt dan nog eens verder 

mechanisch gekoeld vooraleer ze als pulsielucht de cafetaria wordt binnen geblazen. De 

pulsielucht is niet in Figuur 26 opgenomen om de duidelijkheid ervan niet verder te 

verminderen en omdat ze voor de werking van de verdampingskoeling niet van enige 

relevantie is. Een grafiek die de werking van de mechanische koeling illustreert is terug 

te vinden in bijlage 5. Aangezien het digitaal signaal voor de compressor werking geen 

correcte meting vastlegde gedurende de maand juli, kan een exacte gemiddelde van 

mechanische koeling niet berekend worden. Maar uit de data volgt dat slechts 18 

meetpunten tussen 1 juli en 25 juli 2006 een negatief temperatuursverschil T(toevoerlucht na 

verdamper) – T(toevoerlucht na ww) vertonen. Waaruit afgeleid kan worden dat de mechanische 

koeling praktisch voortdurende actief is. De gemiddelde mechanische koeling capaciteit 

kan dan berekend worden als het gemiddelde van T(toevoerlucht na verdamper) – T(toevoerlucht na 

ww). Tijdens de periode 2 zijn er zelfs geen meetdata met een negatief 

temperatuursverschil de gemiddelde mechanische koeling in periode 2 tijdens de 

werking van de verdampingskoeling is dan gelijk aan 3°C. 

 

De prestatie van de verdampingskoeling wordt geanalyseerd op basis van de 

temperatuursval van de verse buitenlucht doorheen de warmtewisselaar, deze volgen uit 

de bijlage cd-rom excell file “De Kinkhoorn, alles juli, werkblad alles”. 

Het grootste koelbereik werd bereikt tijdens de extreem warme middag van 19 juli met 

een gemiddeld waarde Tdi-Tdo van 12.3°C, waarbij Tdi de temperatuur is van de lucht 

aan de ingang van de warmtewisselaar en Tdo de temperatuur aan de uitgang.  Tijdens de 
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andere dagen, nachten inbegrepen behaald de koeling een maximum van 6°C en een 

gemiddelde van 1.88°C. Tijdens de nachten staan volgens de digitale meetsignalen de 

pulsieventilatoren eveneens aangeschakeld, ook de adiabatisch koeling is in werking.  

Normaal gezien is er ’s nachts geen bezetting van de cafetaria en kunnen de ventilatoren 

afgeschakeld worden, omdat de ruimte zonder aanwezigen niet geconditioneerd dient te 

worden. Dit is dus hier niet voorzien en de conditionering van de ruimte gaat gewoon 

door. 

De thermische efficiëntie van de verdampingskoeling wordt nu berekend als de 

verhouding van het behaalde koelbereik Tdi-Tdo tot de maximale koelmogelijkheid Tdi-

Tnb, met Tnb de natte bol temperatuur van de extractielucht. 

 

ε = (Tdi − Tdo )/(Tdi − Tnb)                                                                                                 

Vergelijking 2 

Figuur 25 toont de thermische efficiëntie van periode 2 als Tdi-Tdo, op de x-as, uitgezet 

tegen Tdi-Tnb, op de y-as, samen met de lijn van 82% rendement verschoven over een 

minimaal verschil, (Tdi-Tnb)min, nodig vooraleer er koeling van de buitenlucht kan 

optreden. In Figuur 25 werd (Tdi-Tnb)min = 1.1 gekozen. 

 

Dit minimaal voor koeling nodige temperatuursverschil tussen de buitenlucht en de 

verzadigde extractielucht heeft kent 2 verklaringen.  

Volgens verklaring 1 is ze te wijten aan de 

opwarming van het circulatiewater in de 

warmtewisselaar. Het circulatiewater wordt 

namelijk bovenaan de warmtewisselaar, aan 

een niet nader bepaalde temperatuur 

toegevoerd en besproeit vanaf daar de natte 

zijde van de warmte-wisselende platen, 

Figuur 23. Tijdens het doorlopen van de 

warmtewisselaar, van sproeikranen tot 

condensaatbad, zal het circulatiewater 

warmte opnemen, onder invloed van de 

Figuur 23 Warmtewisselaar 
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warme buitenlucht aan de droge zijde van de warmtewisselaar. Aangezien de natte bol 

temperatuur praktisch altijd onder de uiteindelijke temperatuur van het circulatiewater 

ligt zal deze eerst een gedeelte van zijn koelcapaciteiten aan dit water afgeven.  

De tweede verklaring heeft niks te maken met de warmtewisselaar zelf maar wel met de 

structuur van de installatie en de plaatsing van logger 3, die de temperatuur meet van de 

toevoerlucht na de warmtewisselaar, zie Figuur 24. In deze figuur is te zien dat de 

ruimte waar de toevoerlucht die de warmtewisselaar verlaat en waarin de logger 

geplaatst is via een wand en via afsluitkleppen in contact is met de extractielucht. 

Doorheen deze wand zal dus warmte overgedragen worden aan de ruimte en doorheen 

deze kleppen kan warme extractielucht infiltreren, hierdoor zal de logger een warmere 

temperatuur opmeten dan de werkelijke uitgangstemperatuur van de ww.  

Dit effect kan ook geverifieerd worden in data van juli(bijlage cd-rom, excell file “De 

Kinkhoorn, alles juli”) wanneer de verse buitenluchtklep volledig geopend is en de 

adiabatische koeling niet werkt, bvb 19juli 9u30-13u. Als de buitenlucht warmer is dan 

de extractielucht dan meet de logger een grotere koeling van de buitenlucht dan door de 

warmtewisselaar realiseerbaar is, omgekeerd wordt bij warmere extractielucht dan 

buitenlucht een grotere opwarming gemeten dan theoretisch mogelijk is. 

In september kan dan een lange periode onderscheiden worden waar de adiabatische 

koeling actief is, maar waar de natte bol temperatuur hoger is dan de buitenlucht, zie 

2.1.2.3 SEPTEMBER. Hierdoor kan de buitenlucht dus in de warmtewisselaar 

opgewarmd worden tot maximum de natte bol temperatuur maar de temperatuurlogger 

meet waarden iets hoger dan de natte bol temperatuur. Wat dus bovenstaande verklaring 

staaft. 
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Figuur 24 Doorsnede installatie 

 

De hypothese wordt dus gesteld dat ≅ε
nbdi TT −

− 9.0
82.0   

Deze is de uit de enkelvoudige lineaire regressie theorie volgende best passende rechte 

doorheen de gegeven meetpunten y = a + b*x, waarbij    

 
 en 

                                      

Er dient opgemerkt te worden dat dit een schatting van de gemiddelde waarde is en dat 

(Tdi-Tnb)min varieert afhankelijk van de natte bol temperatuur, de buitenluchttemperatuur,  

de extractieluchttemperatuur en de versheid van het circulatiewater.  

Uit Figuur 25 kan opgemerkt worden dat alle meetpunten zich mooi rond de regressie 

lijn (Tdi-Tdo)= 0.82*(Tdi-Tnb)-0.9 of anders genoemd de lijn van 82% bevinden. 

3 
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Figuur 25 De kinkhoorn, juli, thermische efficiëntie  

Het koelvermogen geleverd door de verdampingskoeling installatie is: 

 

Q = maCpa(Tdi − Tdo )                                                                                                            

Vergelijking 3 

 

Voor periode 2 van 19 juli t.e.m 25 juli 2006 levert de verdampingskoeling een 

gemiddeld vermogen van :  

 

Q = 2.327 kg/s * 1.0063 kJ/kg*K * 2.36 K = 6.28 kW 

 

Hierin is voor (Tdi − Tdo) de gemiddeld behaalde adiabatische koeling van gans de 

periode genomen : 2.68 K. 

 

Op de zeer warme momenten kunnen er veel hogere koelvermogens behaald worden.  

Voor (Tdi − Tdo)max = 13.68 K wordt een vermogen Q van 32.03 kW geleverd. 
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Conclusies 

 

Voor periode 2 kunnen volgende beslissingen genomen worden: 

De warme buitenlucht, gemiddeld  23°C, wordt indirect evaporatief gekoeld tot de 

toevoertemperatuur na de ww (∆T ~ 0 – 13.7°C). Daarna is er meestal nog nood aan een 

eerder beperkte mechanische topkoeling(∆T ~ 3°C) die de uiteindelijke temperatuur van 

de pulsielucht bepaalt.  

De verdampingskoeling werkt pas efficiënt vanaf dat een minimum 

temperatuursverschil, (Tdi-Tnb)min, aanwezig is. Vanaf dan bereikt de 

verdampingskoeling een rendement ≅ε
nbdi TT −

− 9.0
82.0   deze behaald voor de grootste 

koelladen de ~ 75%. Op warme momenten is gebleken dat de verdampingskoeling tot 

32kW koelvermogen kan ontwikkelen. De energie die hiervoor nodig is, is beperkt tot 

die voor het aandrijven van de ventilatoren en circulatiepomp. Deze zijn respectievelijk 

2x0.79kW (bijlage 6) en 0.3kW.  

Om het specifiek energieverbruik van een koelingsinstallatie te evalueren wordt gebruik 

gemaakt van de “coefficient of performance”, de COP. Het geeft de verhouding weer 

tussen de hoeveelheid afgegeven warmte tegenover de hoeveelheid geleverde energie 

om dit te realiseren. In de ASHRAE handboeken wordt hiervoor gebruik gemaakt van 

de “energy efficiency ratio(EER)” = 
)(_

)(_

WpowerInput

WoutputCooling
                          

Vergelijking 4 

 

Dit geeft voor de verdampingskoeling een maximum behaalde EER van 
kW

kW

88.1

32
 = 17. 

De gemiddelde EER heeft echter slechts een waarde van 
kW

kW

88.1

3.6
 = 3.35. Uit onderzoek 

blijkt dat de EER van een mechanische koeler van de grootte orde 1.8 a 3 is (AL-

Juwayhel, 2003) en in het ASHRAE handboek (Ashrae, 2003) wordt voor een 

conventionele koeler gerekend met een EER van 2.64. Uit deze berekeningen kan dan 

aangenomen worden dat het gebruik van de “adiabatische koeling” tijdens periode 2 op 

het vlak van energieverbruik een voordelige keuze was.  

Toch moet er hier opgewezen worden dat de verdampingskoeling tijdens deze periode 

niet optimaal gebruikt werd. Het grote verschil tussen het specifiek energieverbruik op 
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warme ogenblikken, EER = 17, en het gemiddeld behaalde specifiek energieverbruik, 

EER = 3.35, wijst erop dat er intervallen moeten zijn dat de verdampingskoeling zeer 

inefficiënt aangewend werd. Deze bevinden zich voornamelijk ’s nachts en ‘s ochtends 

wanneer de buitenluchttemperatuur koeler is, maar wanneer de voorwaarden voor vrije 

nachtkoeling niet bereikt zijn. De toevoerlucht wordt in deze intervallen verkregen door 

adiabatische en mechanische koeling van de buitenlucht. Het temperatuursverschil Tdi-

Tnb  is hier eigenlijk te klein om een noemenswaardige koeling van de buitenlucht te 

verwezenlijken. Daardoor is de adiabatische koeling hier gewoonweg overbodig en 

zelfs nutteloos Figuur 27. 
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Figuur 27 De kinkhoorn, juli, inefficiëntie adiabatisch koeling 

Voor periode 1 gelden zoals eerder vermeld dezelfde conclusies als voor periode 2, met 

dat verschil dat de maximaal bereikte adiabatische koeling slechts 8.1°C is, wat 

resulteert in een EERmax van 10.9. Er dient wel opgemerkt te worden dat er veel meer 

momenten zijn dan in periode 2 waar het rendement sterk afwijkt van de 82% lijn, zie 

bijlage 7. Zelfs bij grote Tdi-Tnb waarbij normaal hoge koelgraden van de buitenlucht 

kunnen behaald worden, zijn er nu toch dagelijks enkele korte perioden waar het 

rendement van de warmte-wisselaar zeer laag uitvalt. Directe verklaringen hiervoor zijn 
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niet te vinden. Wel kan opgemerkt worden dat juist voor en tijdens deze korte perioden 

de relatieve vochtigheid van de afblaaslucht beneden de 100% ligt, in tegenstelling tot 

perioden waar de afblaaslucht volledig verzadigd is en een hoge efficiënte bereikt 

wordt. 

 

2.1.2.1.2 Invloed van de relatieve vochtigheid op de thermische prestatie. 

 

PERIODE 1 

 

Bijlage 8 toont de grafiek die de invloed van de relatieve vochtigheid uitbeeldt. Hierin 

zijn voor de periode 1 tot 7 juli de relatieve vochtigheid, de temperatuur en de natte bol 

temperatuur van de extractielucht samen met de buitenluchttemperatuur uitgezet op de 

linker verticale as en het rendement van de verdampingskoeling op de rechter verticale 

as.  

Op deze grafiek kan men zien dat bij de minimale pieken van de relatieve vochtigheid 

van de extractielucht de natte bol temperatuur zijn minimale waarden behaald. 

Waardoor de mogelijke koeling het grootst wordt. Omgekeerd toont de grafiek dat bij 

hoge waarden van de relatieve vochtigheid de natte bol temperatuur 3 tot 5°C hoger kan 

liggen, waardoor en de mogelijke koeling beperkt wordt en de efficiëntie van de 

adiabatische koeling sterk daalt, dit omdat eerst nog het koelcapaciteitsverlies aan het 

circulatiewater (Tdi-Tnb)min moet overbrugd worden, zie Figuur 25 De kinkhoorn, juli, 

thermische efficiëntie. 

 

PERIODE 2 

 

De grafiek die de invloed van de rh representeert voor periode 2 werd bijgevoegd in 

bijlage 9, de bespreking is volledig analoog als deze voor periode 1. In  Figuur 28 is op 

deze grafiek ingezoomd en is de invloed van de relatieve vochtigheid voor de middag en 

avond van 19juli en de ochtend van 20juli voorgesteld. Dit interval vertoont een 

duidelijke stijging van de relatieve vochtigheid van de extractielucht na 18u. Als gevolg 

hiervan kan duidelijk de stijging van de natte boltemperatuur en duidelijk de daling van 

het rendement opgemerkt worden. 
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Figuur 28 De kinkhoorn, juli, invloed rh. 
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2.1.2.2 AUGUSTUS. 

De maand augustus heeft een gemiddelde buitenluchttemperatuur van 18,9 graden, 

gemeten met loggers 6 en 7, zie Figuur 22 De Kinkhoorn, schema meetinstrumentatie, 

dwarsdoorsnede installatie. De maximaal behaalde temperatuur is 24°C. Augustus is 

dus een stuk koelere maand dan juli. Te verwachten is dus een minder hoog gevraagd 

koelvermogen en dus minder effectief gebruik van de adiabatische koeling. 

Tijdens deze maand zijn de toevoerlucht – en extractieluchtventilatoren ingesteld op 

toerental ‘snel’. 

 

2.1.2.2.1 Verdampingskoeling 

 

De meetwaarden van augustus 2006 zijn toegevoegd op bijlage cd-rom, gebundeld in 

een excell file “De Kinkhoorn, alles augustus, werkblad alles”.  

De HOBO loggers die spanningsverschillen meten en de HOBO loggers voor de 

temperatuur en relatieve vochtigheid registreren data van 1 tot 29 augustus. De digitale 

signalen van de adiabatische koeling zijn slechts opgemeten vanaf 4 augustus 2006 om 

16u. Bijgevolg zal enkel de data vanaf  4 augustus 16u, onder beschouwing genomen 

worden. 

Hierbij komt ook nog dat gedurende de volledige maand augustus de logger die de 

temperatuur en de rv van de extractielucht net voor de ww moest meten defect was. Het 

is dus niet mogelijk om de exacte natte bol temperatuur te bereken. Een gecorrigeerde 

nb temperatuur van de extractielucht werd bekomen door een correctie uit te voeren op 

de binnentemperatuur en daarvan de nb temperatuur te berekenen. Deze correctie 

gebeurde aan de hand van de metingen van juli, meerbepaald deze van een periode waar 

de verdampingskoeling ook in gebruik is, namelijk 19 tot 25 juli. Het verband Textractie = 

Tcafetaria + 2.4 is grafisch geverifieerd en weergegeven in Figuur 29. 
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Figuur 29 De Kinkhoorn, augustus, verband binnentemperatuur en 

extractietemperatuur net voor ww in de maand juli 

Examinatie van de digitale data toont dat de abiatische koeling gedurende 28% van de 

maand gewerkt heeft en dat deze werking zich concentreert in de eerste 15 dagen van de 

maand. 

Daarom zal voor de evaluatie van de verdampingskoeling enkel de periode van 4 

augustus tot 15 augustus beschouwd worden. 

In deze periode werkt de verdampingskoeling 61% van de tijd, maar slechts gedurende 

30% zorgt deze verdampingskoeling effectief voor een koeling. Dus er is terug, zoals in 

de conclusie bij sectie 2.1.2.1.1Verdampingskoeling., sprake van intervallen met 

inefficiënt aanwenden van de verdampingskoeling. 

We kunnen dus nu aan de hand hiervan de periode van 4 tot 15 augustus indelen in 2 

afzonderlijke perioden, zie Tabel 5. 

Nr periode periode Temperatuurinterval3 

1 04/08/2006 16u – 09/08/2006  15,9 °C – 22,1 °C 

2 10/08/2006  – 15/08/2006 13,9 °C – 19,5 °C 

Tabel 5 De Kinkhoorn augustus, verdampingskoeling. 

                                                 
3 Deze temperaturen zijn berekend als gemiddelde van de verse buitenlucht voor de warmtewisselaar -en 

de verse buitenlucht(bypass) temperaturen. 
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Deze opsplitsing is gebaseerd op het feit dat periode 1 toch nog enige momenten van 

efficiënt gebruik van adiabatisch koeling bevat, terwijl periode 2 enkel voor de analyse 

van de inefficiënte werking van de verdampingskoeling zal gebruikt worden. 

Beide periodes bezitten 4 soorten werkingstoestanden:  

 

1. Adiabatische koeling: - Digitaal signaal voor adiabatische koeling = 0 (AAN).  

    - Verse luchtklep “volledig” open. 

=> Tdi-Tdo > 0 

2. Warmte-terugwinning: - Digitaal signaal voor adiabatische koeling = 1(UIT).  

- Verse luchtklep open. 

=> Tdi-Tdo < 0  

3. Natuurlijke ventilatie: - Stand verse luchtklep gesloten of partieel geopend. 

=> Lichte opwarming van de verse buitenlucht. 

4. Inefficiënte adiabatische koeling:  

        - Digitaal signaal voor adiabatische koeling = 0 (AAN)  

        - Verse luchtklep volledig open. 

 => Tdi-Tdo < 0 of  ≅ 0 

 

 

 

PERIODE 1 

 

Figuur 31 toont de werking van de ‘adiabatische’ koeling gedurende periode 1. De verse 

buitenlucht klepstand, de verse buitenlucht temperatuur, de evaporatief gekoelde 

toevoer-temperatuur, de natte bol temperatuur van de extractie lucht en de 

binnentemperatuur zijn uitgezet langs de linker verticale as. Langs de rechter verticale 

as is het digitaal signaal van de ‘adiabatische’ koeling uitgezet. De binnentemperatuur 

wordt door het ventilatiesysteem afgezogen en direct evaporatief gekoeld in de 

warmtewisselaar tot de natte bol temperatuur. Door de warmtewisselende werking 

wordt de verse buitenlucht temperatuur dan indirect evaporatief gekoeld tot de 

temperatuur van de toevoerlucht net na de ww. Deze lucht wordt dan nog eens verder 

mechanisch gekoeld vooraleer ze als pulsielucht de cafetaria wordt binnen geblazen. De 

pulsielucht is niet in de Figuur 31 opgenomen om de duidelijkheid ervan niet verder te 

verminderen en omdat ze voor de werking van de verdampingskoeling niet van enige 
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relevantie is. Een grafiek die de werking van de mechanische koeling illustreert is terug 

te vinden in bijlage 10.  

 

De prestatie van de verdampingskoeling wordt geanalyseerd op basis van de 

temperatuursval van de verse buitenlucht doorheen de warmtewisselaar,deze volgen uit 

de bijlage cd-rom, excell file “De kinkhoorn, alles augustus, werkblad alles”. 

Aangezien de maximale buitentemperatuur gemeten voor de  warmtewisselaar 22.5°C 

bedraagt moeten er hier geen te grote koelvermogens verwacht worden.  

Het hoogst behaalde koelbereik bedraagt 2.74°C. 

De thermische efficiëntie van de verdampingskoeling wordt nu berekend als de 

verhouding van het behaalde koelbereik Tdi-Tdo tot de maximale koelmogelijkheid Tdi-

Tnb, met Tnb de natte bol temperatuur van de extractielucht. 

 

ε= (Tdi − Tdo )/(Tdi − Tnb)                                                                                                

Vergelijking 5 

Alle meetwaarden om het thermisch rendement te bepalen zijn al beschikbaar vanaf 1 

augustus 2006. Daarom wordt periode 1 voor het berekenen van de thermische 

efficiëntie uitgebreid tot 01/08/2006 – 09/08/2006. 

Figuur 30 toont de thermische efficiëntie van periode 1 als Tdi-Tdo,op de x-as, uitgezet 

tegen Tdi-Tnb, op de y-as, samen met de lijn van 82% rendement verschoven over een 

minimaal temperatuursverschil, (Tdi-Tnb)min, nodig vooraleer er koeling van de 

buitenlucht kan optreden. (Tdi-Tnb)min werd hier gelijk aan 1°C gekozen. Opnieuw dient 

opgemerkt te worden dat deze waarde slechts een schatting van het gemiddelde is en dat 

(Tdi-Tnb)min  afhankelijk is van de natte bol temperatuur, de buitenluchttemperatuur en de 

versheid van het circulatiewater. 

De hypothese wordt aldus gesteld dat ≅ε
nbdi TT −

− 82,0
82,0   

 Deze hypothese werd niet via de regressie theorie afgeleid omdat, mede door de 

correctie op de extractietemperatuur en door het lagere koelbereik, waardoor zoals 

eerder vermeld de meeste meetpunten in het lage rendementsgebied liggen, de regressie-

analyse leidde tot een afwijkend beeld in vergelijking met de maand juli. Namelijk 

≅ε
nbdi TT −

− 47,0
7,0 . 
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Beide formules voor ε leiden wel tot dezelfde conclusie dat de verdampingskoeling in 

augustus slechts een lager rendement behaalde. 
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Figuur 30 De Kinkhoorn, augustus, efficiëntie verdampingkoeling. 

Door de uitgevoerde correctie voor het benaderen van de extractietemperatuur voor de 

ww en door de lagere beschikbare Tdi-Tnb gedurende de periode, wijken de 

meetwaarden verder af van de verschoven 82% rechte. 

 

Het koelvermogen geleverd door de verdampingskoeling installatie is: 

 

Q=maCpa(Tdi−Tdo)                                                                                                             

Vergelijking 6 

Voor de periode van 1 augustus t.e.m 9 augustus 2006 levert de verdampingskoeling 

een maximaal vermogen van :  

Q = 2.327 kg/s * 1.0063 kJ/kg*K * 2.75 K = 6.44 kW 

De energie die hiervoor nodig is werd al eens bepaald in 2.1.2.1.1 en is beperkt tot die 

voor het aandrijven van de ventilatoren en circulatiepomp. Deze zijn respectievelijk 

2x0.79kW (bijlage 6) en 0.3kW. Dit geeft voor het nodige “input” vermogen de waarde 

1.88 kW. 
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Daaruit volgt een EER van 
kW

kW

88.1

44.6  = 3.42 , wat net hoger ligt dan de EER van de 

compressiekoeling, 1.8 à 3 (Al-Juwayhel, 2003). Wat er op wijst dat er perioden zijn, de 

warmere, waar de adiabatische koeling de energiezuinigste keuze was. 

De gemiddelde koeling (Tdi−Tdo)gem is slechts gelijk aan 0.66 K wat resulteert in een 

koelvermogen Q van 1.55 kW en een EER van 0.82.  

Dus gemiddeld gezien was het helemaal niet adequaat hoe men de verdampingskoeling 

gedurende deze periode in bedrijf genomen heeft. 
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PERIODE 2 

 

Deze periode ondervindt een afwisselende werking tussen de AAN en UIT stand van de 

verdampingskoeling. De duur van een AAN of een UIT interval varieert van korte 

perioden van 5 à 15 minuten tot langere perioden van 1 a 2 u. De verklaring hiervoor 

kan gezocht worden bij de buitentemperatuur die tussen de 15 en 19°C ligt.  Door het 

combineren van AAN en UIT perioden bekomt men een partiële “adiabatische” koeling 

van de buitenlucht. Maar zeer frequent kan er opgemerkt worden dat met deze instelling 

de buitenlucht eigenlijk opgewarmd wordt. Sporadisch wordt de mechanische koeling 

zelfs aangesproken om dan de zo bekomen toevoerlucht terug te koelen. In deze 

gevallen, als het om minime koelvereisten tot minime opwarming van de buitenlucht 

gaat, laat men beter de verdampingskoeling uit en kan men de warmtewisselaar beter 

deels of volledig bypassen met nadien, indien minime koeling gewenst, nog 

mechanische koeling van de toevoerlucht. Uit de bedieningshandleiding van de menerga 

adsolair 58 volgt inderdaad soortgelijke werking, maar de meetdata wijst erop dat in de 

desbetreffende case, de Kinkhoorn, de instellingen van de bedieningshandleiding 

blijkbaar niet gevolgd worden. Wat dus kan leiden tot inefficiënte werking van de 

installatie wanneer lage buitentemperaturen voorvallen. Bijlage 11, toont de interactie 

tussen de buitenlucht, extractie –en toevoertemperaturen tijdens deze periode van 

ondoelmatigheid.  

Figuur 32, 14 augustus, toont de meest inefficiënte werking van de verdampingskoeling. 

Een digitaal signaal geeft de waarde 0 terug wat aangeeft dat de adiabatische koeling 

ingeschakeld is en een analoog signaal indiceert dat de verse buitenluchtklep geopend 

is. Dit betekent dat de verse buitenlucht (geel,vol) aan de droge zijde van de 

warmtewisselaar (ww) stroomt en de extractielucht, gekoeld tot zijn natte bol 

temperatuur (cyaan,vol) aan de natte zijde. De natte bol temperatuur is in deze situatie 

hoger dan de buitenluchttemperatuur, dus deze laatste wordt doorheen de ww 

opgewarmd tot de toevoerluchttemperatuur na de ww (lichtblauw,vol). Waarna deze 

toevoerlucht terug mechanisch gekoeld wordt door de compressor tot de 

toevoerluchttemperatuur na de compressor (donkerblauw stippellijn). De opwarming in 

de warmtewisselaar is hier dus volledig overbodig, laat staan de directe evaporatieve 

koeling van de extractielucht.  
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Figuur 32 De Kinkhoorn, augustus, inefficiëntie 14 augustus.  

Verder toont Figuur 33 een interval, 15 augustus van 6u50 tot 10u20, waar de situatie 

nu wel een stuk beter aangepakt wordt. De verdampingskoeling staat uit en de verse 

luchtklep is voor ± 30% geopend. Hierdoor warmt 30% van de koelere buitenlucht op in 

de warmtewisselaar en wordt dan gemengd met de verse gebypasste buitenlucht tot de 

toevoerluchttemperatuur. Ironisch genoeg wordt dan vanaf 10u20, waarschijnlijk door 

de iets minder koel geworden buitentemperatuur, de verse buitenluchtklep opnieuw 

volledig geopend en overgeschakeld op de ondoelmatige adiabatische koeling. 
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Figuur 33 De Kinkhoorn, augustus, inefficiëntie 15 augustus  

 

Conclusies. 

Voor de koelere maand augustus kan er besloten worden dat tijdens die enkele perioden 

waarin er effectief adiabatisch gekoeld werd het behaalde rendement van de 

verdampingskoelinginstallatie, ≅ε
nbdi TT −

− 82,0
82.0 , een stuk lager lag dan in Juli, dit 

omdat de maximale koelmogelijkheid Tdi-Tnb, slechts waarden tot 5°C haalt. 

Het maximaal behaalde koelvermogen is slechts 6.44 kW en de daaruitvolgende EER 

slechts 3.42 , wat ongeveer 5x lager ligt dan in Juli. Hieruit kan besloten worden dat in 

koelere maanden, waar logischer wijs ook minder koeling vereist is, de 

verdampingskoeling in deze maanden ook minder goed presteert. 

Zoals hoger vermeld worden er in de bestudeerde periodes van augustus slechts EER 

waarden tot ~3.42 vastgesteld, wat eigenlijk waarden zijn in de buurt van en net hoger 

dan de EER van compressiekoelinginstallaties. Theorethisch bekeken behaalde de 

verdampingskoelinginstallatie op het vlak van energiebesparing geen noemenswaardige 

betere prestaties dan een mechanische koeler en met het inachtnemen van de perioden 

van inefficiënt gebruik zoals bestudeerd in periode 2 was de verdampingskoeling zoals 

die hier aangewend werd niet de energiezuinigste keuze. Deze kan zoals besproken met 

een betere instelling van de werkingstijden wel behaald worden. 
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2.1.2.3 SEPTEMBER 

 

Met een gemiddelde buitenluchttemperatuur van 19.6 graden, gemeten met loggers 6 en 

7, Figuur 22, is september een warmere maand dan augustus. De maximaal behaalde 

temperatuur is 25.4°C.  

Tijdens deze maand werden de toevoerlucht –en extractieluchtventilatoren al vanaf 1 

september 15u40 overgeschakeld van toerental “snel” op toerental “traag”.  

 

2.1.2.3.1  Verdampingskoeling  

 

De meetwaarden van september 2006 zijn toegevoegd op bijlage cd-rom, gebundeld in 

een excell file “De Kinkhoorn, alles sept, werkblad alles september”.  

De HOBO loggers die spanningsverschillen meten (openingsstanden kleppen) hebben 

maar gewerkt tot 26 september 16u50. Terwijl de digitale signalen (koeling + 

ventilatoren) tot 28 september 19u15 data geregistreed hebben en de HOBO loggers 

voor de temperatuur en relatieve vochtigheid zelfs nog tot 13 oktober actief waren. 

Bijgevolg zal voor de analyse enkel de data vanaf  1 september 0u00 tot 26 september 

16u50, onder beschouwing genomen worden. Voor de bespreking van de thermische 

efficiëntie kan dan wel de data tot 28 september 19u15 gebruikt worden. 

Hierbij komt ook nog dat, evenals in augustus, de logger die de temperatuur en de rv 

van de extractielucht net voor de ww moest meten gedurende de volledige maand 

september defect was. Het is dus niet mogelijk om de exacte natte bol temperatuur te 

bereken. Een gecorrigeerde nb temperatuur van de extractielucht werd bekomen door 

een correctie uit te voeren op de binnentemperatuur en daarvan de nb temperatuur te 

berekenen. Deze correctie gebeurde aan de hand van de metingen van juli, meerbepaald 

deze van een periode waar de verdampingskoeling ook in gebruik is, namelijk 19 tot 25 

juli.Het verband Textractie= Tcafetaria + 2.4 is grafisch geverifieerd en weergegeven in 

Figuur 29. 

 

Examinatie van de digitale data toont dat de abiatische koeling gedurende 78,4% van de 

maand op AAN stand heeft gestaan. Mechanische compressie koeling wordt tijdens de 

maand september praktisch niet aangewend. Ze is beperkt tot  8% van de tijd. 

Daarom zal september voor de evaluatie van de verdampingskoeling opgedeeld worden 

in 3 periodes, zie Tabel 6. Periode 1 is een periode waar de adiabatische koeling 
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constant actief is, desondanks is de eigenlijke koeling zeer beperkt en treedt slechts op 

gedurende de namiddagen, dit is dus terug eerder een geval van inefficiënte aanwending 

van de verdampingskoeling. Periode 2 en periode 3 zijn terug interessanter voor de 

studie van de prestatie van de adiabatische koeling. 

 

Nr periode Periode Temperatuurinterval4 

1 01/09/2006  – 08/09/2006  14.8 °C – 22.9 °C 

2 11/09/2006  – 17/09/2006 16.4 °C – 25.4 °C 

3 20/09/2006  – 24/09/2006 12.3°C – 25.2°C 

Tabel 6 De Kinkhoorn, september 

 

PERIODE 1 

 

Zoals vermeld en zoals in Figuur 34 gezien kan worden, staat de pomp voor het 

rondpompen van het circulatiewater en het besproeien ervan constant aangeschakeld, 

samen met de volledige opening van de verse luchtklep en dus ook de afblaasluchtklep 

wil dit zeggen dat de extractielucht direct adiabatisch gekoeld wordt en door de 

warmtewisselaar stroomt. Alleen kan men niet spreken van indirecte 

verdampingskoeling van de buitenlucht omdat die gedurende de volledige periode in de 

buurt van de extractielucht natte bol temperatuur ligt en meestal zelfs lichtjes 

opgewarmd wordt door de warmtewisselaar. Deze periode is echter wel interessant om 

nog eens de in 2.1.2.1.1Verdampingskoeling. besproken 2e verklaring van de voor 

koeling minimale nodige (Tdi-Tnb)min te bevestigen. Tijdens intervallen waar de 

buitenlucht lager is dan de natte bol temperatuur, kan deze buitenlucht dus opgewarmd 

worden tot maximum de natte bol temperatuur. Door de temperatuurslogger worden 

echter hogere temperaturen van de toevoerlucht na de ww gemeten. Wat er enkel kan op 

wijzen dat er in de ruimte na de warmtewisselaar, waar de logger geplaatst is, nog 

warmte moet toegevoerd worden. Deze kan dan enkel afkomstig zijn van de warme 

extractielucht die via een wand en via afsluitkleppen in contact is met deze ruimte. 

 

                                                 
4 Deze temperaturen zijn berekend als gemiddelde van de verse buitenlucht voor de warmtewisselaar -en 

de verse buitenlucht(bypass) temperaturen. 
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Figuur 34 De Kinkhoorn, september, Temperaturen 1/09-08/09 ; linker as: 

temperaturen en stand luchtklep; rechter as : stand adiabatisch koeling(0=AAN). 

Periode 1 zal niet gebruikt worden om de thermische prestatie van de koeling te 

beoordelen, aangezien de koelbereiken te klein zijn en dat dezelfde conclusies in 

verband met de inefficiënte aanwending van de verdampingskoeling zoals in 

2.1.2.1.1Verdampingskoeling. kunnen genomen worden. 

Figuur 35 is bijgevoegd om aan te tonen dat de rendementen op de verschillende 

tijdstippen, gedefinieerd als de verhouding van het behaalde koelbereik Tdi-Tdo tot de 

maximale koelmogelijkheid Tdi-Tnb toch nog steeds redelijk goed gecentreerd zijn rond 

de 82% rechte verschoven over een (Tdi-Tnb)min van 1.1.  

De hypothese wordt dus gesteld dat ≅ε
nbdi TT −

− 87.0
82.0  . Deze vergelijking werd 

bekomen via de regressie theorie Tdi-Tdo = a + b* Tdi-Tnb , ervan uitgaande dat b gelijk is 

aan 0.82 zoals tijdens de analyse van juli berekend werd, aangezien we nog steeds met 

dezelfde warmtewisselaar werken. Als we hier niet van uitgaan wordt een regressie lijn 

Tdi-Tdo = -0.93 + 0.93*Tdi-Tnb bekomen, waaruit een ε≅
nbdi TT −

− 93.0
93.0  volgt. Hieruit 

volgt wel dat het rendement voor waarden van Tdi-Tnb in de buurt van 4°C, welke op 

enkele uitzonderingen na de hoogst bereikte waarden zijn, iets hoger ligt dan in de 

koelere maand augustus, zie 2.1.2.2.1Verdampingskoeling. 
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Figuur 35 De Kinkhoorn, september, efficiëntie verdampingskoeling periode 1. 

 

PERIODE 2 

 

Deze periode (11 t.e.m 17 september) is wel geschikt voor het evalueren van de 

adiabatische koelingsprestatie. Figuur 37 toont de werking van de ‘adiabatische’ koeling 

gedurende periode 2. De verse buitenlucht klepstand, de verse buitenlucht temperatuur, 

de indirect evaporatief gekoelde toevoertemperatuur, de natte bol temperatuur van de 

extractielucht, de toevoertemperatuur na de compressor en de binnentemperatuur zijn 

uitgezet langs de linker verticale as. Langs de rechter verticale as is het digitaal signaal 

van de ‘adiabatische’ koeling uitgezet. Tijdens de dag van 11,12,13 en 14 september 

bereikt de buitentemperatuur piekwaarden van 25°C, zelfs 26°C. Gedurende 11 en 12 

september staat dag en nacht de adiabatische koeling aan en de verse buitenluchtklep 

open. Wat dus weer een combinatie is van ±17 uur per dag efficiënte koeling(meestal 

ongeveer van 9u tot 1u30) en 7 uur inefficiënte aanwending van de 

verdampingskoeling(meestal van 1u30 tot 9u).  

Van 13 tot en met 17 september wordt het interessanter. Van  6u45 tot 1u30  werkt de 

verdampingskoeling en staat de buitenluchtklep open, vanaf 1u30 wordt de bypas 

buitenluchtklep geopend en worden de ventilatoren uitgeschakeld tot 6u45. Dit komt 
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overeen met de periode waar de ruimte niet bezet is en dus niet hoeft geconditioneerd te 

worden. Zo worden de uren van inefficiëntie beperkt (slechts nog 2 uur).  

Tijdens het openen van de bypass buitenluchtklep worden de meetresultaten van de 

temperatuur “voor” en “na” de warmtewisselaar onbruikbaar, omdat de buitenlucht dan 

niet door de warmtewisselaar stroomt. 

 

De prestatie van de verdampingskoeling wordt geanalyseerd op basis van de 

temperatuursval van de verse buitenlucht doorheen de warmtewisselaar, deze volgen uit 

de bijlage cd-rom, excell file “De Kinkhoorn, alles sept, werkblad alles september”. Het 

grootste koelbereik Tdi-Tdo dat behaald werd is 5.26°C.  Zoals hier juist boven 

besproken is de werking van de airconditioning installatie dus het meest optimaal 

tijdens de dagen 13 en 14 september.  Tijdens deze dagen is de gemiddeld behaalde 

koeling 1.72°C. Van de volledige periode 2 is de gemiddelde behaalde 

verdampingskoeling slechts 0,92°C. 

De thermische efficiëntie van de verdampingskoeling wordt nu berekend als de 

verhouding van het behaalde koelbereik Tdi-Tdo tot de maximale koelmogelijkheid Tdi-

Tnb, met Tnb de natte bol temperatuur van de extractielucht. 

 

ε= (Tdi − Tdo )/(Tdi − Tnb)                                                                                    

Vergelijking 7 

Figuur 36 toont de thermische efficiëntie van periode 2 als Tdi-Tdo,op de x-as, uitgezet 

tegen Tdi-Tnb, op de y-as, samen met de lijn van 82% rendement verschoven over een 

minimaal verschil, (Tdi-Tnb)min, nodig vooraleer er koeling van de buitenlucht kan 

optreden. 
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Figuur 36 De Kinkhoorn, september, efficiëntie verdampingskoeling periode 2 

In Figuur 36 werd (Tdi-Tnb)min = 0.98 gekozen. Dit is opnieuw slechts een schatting van 

de gemiddelde waarde van (Tdi-Tnb)min . 

De, uit de regressie analyse volgende, hypothese wordt dus ≅ε
nbdi TT −

− 8.0
82.0   

Uit Figuur 36 kan opgemerkt worden dat vooral de meetpunten bij hogere 

koelingsgraden zich mooi rond de lijn van 82% bevinden. 

 

 

Het koelvermogen geleverd door de verdampingskoeling installatie is: 

Q=maCpa(Tdi−Tdo)                                                                                                            

Vergelijking 8 

  

Voor periode 2 van 11 september t.e.m 17 september 2006 levert de 

verdampingskoeling een gemiddeld vermogen van :  

 

Q = 2.327 kg/s * 1.0063 kJ/kg*K * 0.92 K = 2.15 kW 
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Hierin is voor (Tdi−Tdo) de gemiddeld behaalde adiabatische koeling van gans de 

periode genomen : 0.92 K. 

Dit is berekend voor een luchtsnelheid als de ventilatoren op snel toerental draaien, 

want enkel dit debiet is gekend. Het is dus zeker een overschatting van het werkelijk 

koelvermogen. 

Het was te verwachten dat dit laag ging uitvallen aangezien er hier nog altijd periodes 

van inefficïent aanwenden van de verdampingskoeling in begrepen zitten en aangezien 

op 15, 16 en 17 september de buitenlucht slechts een maximum van ± 22°C bereikt. 

 

Op de warmste momenten zijn de behaalde koelvermogens natuurlijk veel groter.  

Voor (Tdi−Tdo)max = 5.26 K zal het koelvermogen bijna 6 maal groter zijn dan het 

gemiddeld koelvermogen. 
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PERIODE 3 

 

Deze periode kan volledig analoog besproken worden zoals periode 2. Ze is dus ook 

geschikt voor het evalueren van de adiabatische koelingsprestatie. Figuur 39 toont de 

werking van de ‘adiabatische’ koeling gedurende periode 3. De verse buitenlucht 

klepstand, de verse buitenlucht temperatuur, de indirect evaporatief gekoelde 

toevoertemperatuur, de natte bol temperatuur van de extractielucht en de 

binnentemperatuur zijn uitgezet langs de linker verticale as. Langs de rechter verticale 

as is het digitaal signaal van de ‘adiabatische’ koeling uitgezet. 

De ventilatoren zijn terug uitgechakeld van 1u30 tot 6u45, daarna start de werking van 

de adiabatische koeling van  6u45 tot 1u30, behalve op 20 en 21 september waar de 

buitenlucht eerst nog gedurende respectievelijk 4u en 3u opgewarmd wordt via 

warmteterugwinning. 

De verdampingskoeling zorgt voor een gemiddelde koeling van 1.6°C , op warme 

tijdstippen worden maximale waarden ∆T= 6.5°C bereikt.  

 

De prestatie van de verdampingskoeling wordt geanalyseerd op basis van de 

temperatuursval van de verse buitenlucht doorheen de warmtewisselaar, deze volgen uit 

de bijlage cd-rom, excell file “De Kinkhoorn, alles sept, werkblad alles september”. De 

thermische efficiëntie van de verdampingskoeling wordt nu berekend als de verhouding 

van het behaalde koelbereik Tdi-Tdo tot de maximale koelmogelijkheid Tdi-Tnb, met Tnb 

de natte bol temperatuur van de extractielucht. 

 

ε= (Tdi − Tdo )/(Tdi − Tnb)                                                                                                 

Vergelijking 9 

Figuur 38 toont de thermische efficiëntie van periode 2 als Tdi-Tdo, op de x-as, uitgezet 

tegen Tdi-Tnb, op de y-as, samen met de lijn van 82% rendement verschoven over een 

minimaal verschil, (Tdi-Tnb)min, nodig vooraleer er koeling van de buitenlucht kan 

optreden. 
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Figuur 38 De Kinkhoorn, september, efficiëntie verdampingskoeling periode 3. 

In Figuur 38 werd (Tdi-Tnb)min = 0.73 gekozen. Dit is opnieuw slechts een schatting van 

de gemiddelde waarde van (Tdi-Tnb)min . 

De, uit de regressie analyse volgende, hypothese wordt dus ≅ε
nbdi TT −

− 6.0
82.0   

Uit Figuur 38 kan opgemerkt worden dat de meetpunten terug goed verzameld zijn rond 

de lijn van 82%, het valt ook op te merken dat de meetpunten bij hogere koelingsgraden 

(>5°C) telkens een rendement halen die hoger is dan deze voorspelt door de hypothese. 

 

Het koelvermogen geleverd door de verdampingskoeling installatie is: 

 

Q=maCpa(Tdi−Tdo)                                                                                                            

Vergelijking 10 

Voor periode 3 van 20 september t.e.m 24 september 2006 levert de 

verdampingskoeling een gemiddeld vermogen van :  

 

Q = 2.327 kg/s * 1.0063 kJ/kg*K * 1.6 K = 3.75 kW 
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Hierin is voor (Tdi−Tdo) de gemiddeld behaalde adiabatische koeling van gans de 

periode genomen : 1.6 K. 

Dit is berekend voor een luchtsnelheid als de ventilatoren op snel toerental draaien, 

want enkel dit debiet is gekend. Het is dus zeker een overschatting van het werkelijk 

koelvermogen. 

Dit is nog een zeer aannemelijk “gratis” koelvermogen voor eind september. 
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Conclusies. 

 

Voor september kan er besloten worden dat tijdens de twee perioden waar de 

adiabatische koelingsprestatie, periode 2 en 3,  besproken werd, het rendement van de 

installatie, respectievelijk ≅ε
nbdi TT −

− 8.0
82.0  en ≅ε

nbdi TT −
− 6.0

82.0  terug ongeveer 

dezelfde vorm vertoont als in juli en augustus. 

Met een maximaal behaalde koeling ∆T= 6.5°C, wordt een koelvermogen van ±15kW 

bereikt. De daaruitvolgende EER 
kW

kW

88.1

15
=8 is aanzienlijk groter dan dat van een 

compressiekoeler(1.8 à 3). Gemiddeld gezien liggen de behaalde EER waarden zowel in 

periode 2 als periode 3 slechts in de buurt van deze van een compressiekoeler.  Hieruit 

kan dan tenslotte besloten worden dat zelfs met de verbeterde instelling (afschakeling ’s 

nachts van de ventilatoren en dus de koeling) het gemiddeld specifiek energieverbruik 

wel verbetert in vergelijking met augustus maar toch nog de waarden van in juli niet 

bereikt waar de compressiekoeling overtroffen wordt. Het grote probleem is nog altijd 

de werking bij te lage buitenluchttemperaturen, welke in de warme maand juli niet 

voorkwamen. 
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2.1.3 Thermisch comfort 

Het behaalde thermisch comfort van de Kinkhoorn werd bestudeerd aan de hand van de 

ATG methode en het aantal TO-uren, toegepast op de maanden juli, augustus en 

september, zoals besproken in 1.8.2 Comfort prestatie indicatoren. De waarden die 

hiervoor werden gebruikt zijn te vinden in bijlage cd-rom, excell file, “De Kinkhoorn, 

thermisch comfort. De uren van bezetting van de cafetaria werden uit de CO2 metingen 

van juli afgeleid, zie bijlage cd-rom, excell file, “De Kinkhoorn, CO2 juli”. Hieruit 

volgt dat deze sterk kunnen variëren van uur tot uur en van dag tot dag. Algemeen kan 

afgeleid worden dat de dagelijkse aanwezigheid in de cafetaria zich afspeelt vanaf 

omstreeks 8uur tot 1uur tijdens de weekdagen en vanaf 8uur tot 3uur op vrijdagen en 

zaterdagen, met duidelijke pieken rond de middag en rond de avond. Dit zijn dan ook de 

uren waar er in de analyse mee gewerkt werd. Voor de 3 maanden samen bekomt men 

een totaal van 1659 werkuren. De ATG methode gebruikt 3 klassen, aan de hand van 

een 90%, 80% en 65% acceptatie niveau, om het thermisch comfort te beoordelen. In 

Figuur 40 zijn de binnentemperaturen (Ti) uitgezet ten opzichte van hun uitgemiddelde 

buitentemperatuur(Te,ref), 

 waarbij Te,ref = 
4,2

 n)eergistere-0,2·Teer steren 0,4·Teergi ren 0,8·Tgiste  g(1·Tvandaa +++
. 

Daarnaast zijn in deze grafiek ook de bovenste limietwaarden van de 3 klassen 

voorgesteld. 

Tabel 7 vat de resultaten van de, via de ATG methode gedane, analyse samen. Hieruit 

volgt dat het minimaal comfort, overeenstemmend met klasse C, tijdens 57 werkuren 

overschreden werd. Dit is ongeveer gedurende 3,4%. Volgens de ATG methode ligt de 

cafetaria van de Kinkhoorn nipt buiten klasse C. 

 

Boven 90%(kl. A) limiet Boven 80%(kl. B) limiet Boven 65%(kl. C) limiet 

485 uren 201 uren 57 uren 

Tabel 7 De Kinkhoorn, overschreden uren in de ATG-methode. 
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Figuur 40 ATG methode. 

Als een soort van 2e opinie werd ook het aantal uur berekend dat een temperatuur van 

25,5°C overschreden werd. Volgens de TO-methode moet dit aantal uur lager liggen 

dan 166 uur, 10% van het aantal werkuren. Zoals in tabel 8 gezien kan worden is dit met 

312 TO-uren zeker het geval niet. 

 

Aantal TO-uren 312 uren  

Tabel 8 De Kinkhoorn, overschreden TO-uren. 

Uit beide analyses volgt dus dat aan de vereisten voor thermisch comfort niet voldaan 

werd. De ATG-methode komt hier wel naar boven als de minst strenge methode van de 

twee, maar toch werd ook hier de limieten van de laagste klasse C tijdens enkele uren 

overschreden. 
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2.2 Molenheide 

Het Bungalowpark Molenheide bevindt zich in Houthalen, België.  

Hier werd de verdampingskoeling van 2 menerga adsolair verluchtingsinstallaties 

geëvalueerd, die zorgden voor de conditionering van de cafetaria en de “café mangé”. 

Deze 2 installaties beschikken over een ingebouwde data logger die continu een groot 

aantal parameters registreert. Deze data werd verkregen voor de maanden juni, juli en 

augustus. 

De voor dit onderzoek bruikbare data zijn: 

• Temperaturen: 
o Buitenluchtemperatuur(intern en extern) 
o Extractieluchttemperatuur 
o Toevoerluchttemperatuur 
o Binnentemperatuur 
o Wenswaarde van de temperatuur 

• Relatieve vochtigheid: 
o Relatieve vochtigheid extractielucht 

• Analoge signalen: 
o Stand verse buitenluchtklep 
o Stand bypass buitenluchtklep 

• Digitale signalen(-1= storing; 0 = uit ; 1= paraat/langzaam ; 2 = 
actief/snel): 

o Toerental afblaasventilator. 
o Toerental toevoerventilator. 
o Mechanische koeling. 
o Adiabatische koeling. 
o Verwarmingsbatterij. 

 

Op te merken valt dat er geen temperatuurmetingen zijn juist voor en juist na da 

warmtewisselaar. Dit geeft wel een probleem bij het evalueren van de prestaties van de 

verdampingskoeling. De thermische efficiënte is namelijk de verhouding van het 

behaalde koelbereik Tdi-Tdo tot de maximale koelmogelijkheid Tdi-Tnb, met Tnb de natte 

bol temperatuur van de extractielucht. Hierin zijn Tdi en Tdo de toevoertemperaturen 

voor en na de warmtewisselaar. Deze zullen dus moeten benaderd worden. De intern 

gemeten buitenluchttemperatuur heeft een goede benadering voor Tdi. Als benadering 

voor Tdo zou de toevoerluchttemperatuur kunnen genomen worden, maar tussen de 

toevoertemperatuur na de warmtewisselaar (Tdo) en de gemeten 

toevoerluchttemperatuur zitten nog een aantal warmtebronnen. De 

toevoerluchttemperatuur wordt namelijk door de wanden en de aanwezige motoren van 
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de installatie opgewarmd of afgekoeld, naargelang de situatie. Ook passeert zij nog een 

verwarmingsbatterij en een verdamper. Tijdens adiabatische koeling zal de 

toevoerluchttemperatuur door de wanden van de installatie waarschijnlijk opgewarmd 

worden aangezien deze wanden ook in contact staan met de warme extractielucht en zal 

ze eventueel bijkomstig mechanisch gekoeld worden. Uit de digitale data van de 

installaties blijkt dat de adiabatische koeling slechts zelden zonder mechanische 

topkoeling werkt. 

In de vorige case, 2.1De Kinkhoorn, werden temperatuurloggers geplaatst in het 

toevoerluchtkanaal net na de warmtewisselaar en net na de mechanische koeling. 

Aangezien het hier om, op de luchtdebieten na, identieke airconditioninginstallaties gaat 

kan het opgemeten verschil tussen deze twee temperaturen, tijdens compressie -en 

adiabatische koeling, gebruikt worden als correctie op de hier beschikbare 

toevoerluchttemperatuur. 

Uit de data van juli, zie bijlage cd-rom, excell file, “De Kinkhoorn, alles juli, 

gemiddelden en maximas”, werd gevonden dat tijdens de adiabatische koeling het 

temperatuursverschil tussen Tdo en de toevoertemperatuur gemiddelde 3°C is. De 

extreme waarden zijn een maximum van 5°C en een minimum van 0.6°C, maar er kan 

opgemerkt worden dat de temperatuursverschillen over het algemeen zeer goed rond de 

gemiddelde waarde van 3°C liggen. 

De benaderingen zijn dus:  

• Tdi = buitenluchttemperatuur(intern) 
• Tdo= Toevoerluchttemperatuur + 3 

 

Deze zijn enkel geldig tijdens werking van de adiabatische en mechanische koeling. 

Toch blijven de resultaten zo bekomen slechts benaderingen en moet er sceptisch 

omgesprongen worden met de hierna bekomen resultaten. 
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2.2.1 Molenheide, Cafetaria. 

 

2.2.1.1 Descriptie van de geconditioneerde ruimte. 

Dit is de cafetaria van het bungalowpark waar je heel de dag door terecht kan voor 

drank en voor warme gerechten of snacks. Het maximale ventilatiedebiet bedraagt 

11200m³/h. 

 

2.2.1.2 Evaluatie van de prestaties. 

Van de volledige zomerperiode juni 2006 tot en met augustus 2006 werd de door de 

installatie automatisch opgemeten data geanalyseerd. Deze data bevat perioden waar er 

om de 15 minuten, maar ook waar er om de 5 minuten werd geregistreerd. We zijn nu 

slechts geïnteresseerd in die perioden waar de adiabatische koeling actief is. Daaruit 

wordt een interval gekozen waar de buitenluchttemperatuur de hoogste waarden bereikt 

en de adiabatische koeling dus het meest tot zijn recht zal komen, dit interval wordt dan 

in detail besproken.  

Deze periodes worden gekenmerkt door een open verse luchtklep en de waarde 2(= 

AAN) van het digitaal signaal voor verdampingskoeling. 

 

2.2.1.2.1 JUNI. 

Juni heeft een gemiddelde door de installatie gemeten buitenluchttemperatuur van 18.4 

°C. De maximaal behaalde temperatuur is 34.1°C. 

2.2.1.2.1.1 Verdampingskoeling. 

De meetwaarden van juni 2006 zijn toegevoegd op bijlage cd-rom, gebundeld in een 

excell file, “Molenheide, cafetaria juni, werkblad alls”.  

Examinatie van de data toont dat de warmste periode van 8 t.e.m 14 juni is. Gedurende 

deze periode heeft de adiabatische koeling gedurende 52% van de tijd gewerkt. 

Figuur 41 toont de stand van de verdampingskoeling uitgezet tegen de linker verticale 

as en de stand van de mechanische koeling uitgezet tegen de rechter verticale as. Nog 

steeds geldt 2=AAN en 1=Standby. 
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Figuur 41 Molenheide, cafetaria, juni, verdampings –en mechanische koeling 8 

t.e.m 14 juni 

Hieruit kan gezien worden dat tijdens de adiabatische koeling, de mechanische koeling 

slechts hoeft te werken als er een topkoeling nodig is, maar dat deze topkoeling 

praktisch voortdurend vereist is. Het zijn deze momenten die wij evalueren en gebruik 

maken van de benadering 3 tuur chttempera toevoerlu Tdo += . De momenten waar enkel de 

verdampingskoeling in bedrijf is moeten eruit gefilterd worden omdat dan de 

voorgenoemde benadering van Tdo totaal niet meer opgaat. Zonder mechanische koeling 

is er door de omgeving een opwarming van Tdo en zou een benadering in de trant van 

 1.3 -tuurchttempera toevoerluTdo =  kunnen voorgesteld worden, deze benadering is 

opnieuw afgeleid uit de data van 2.1De Kinkhoorn tijdens gelijkaardige perioden. Maar 

door de zeldzaamheid van deze momenten worden ze er beter gewoon uitgefilterd. 

 

De afblaas –en toevoerventilatoren zijn gesynchroniseerd met elkaar en draaien 

gedurende 8 t.e.m 14 juni dagelijks van 3u tot 22u op toerental snel en van 22u tot 3u 

zijn ze uitgeschakeld, bijlage 12. 

 

Figuur 42 toont de werking van de ‘adiabatische’ koeling gedurende 8 t.e.m 14 juni. De 

verse buitenlucht klepstand, de verse buitenluchttemperatuur, toevoertemperatuur, de 
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natte bol temperatuur van de extractielucht en de binnentemperatuur zijn uitgezet langs 

de linker verticale as. Langs de rechter verticale as is het digitaal signaal van de 

‘adiabatische’ koeling uitgezet. Voor het digitaal signaal gelden volgende betekenissen 

van de waarden :  

• 2 =AAN,  
• 1 = Standby,  
• 0 = UIT,  
• -1 = storing.  
 

Wanneer het signaal voor adiabatische koeling de waarde 2 teruggeeft en wanneer de 

buitenluchtklep geopend is (10V), dan is de verdampingskoeling ingeschakeld voor het 

conditioneren van de toevoerlucht. Het verloop is als volgt : de binnenlucht(bruin) 

wordt door het ventilatiesysteem afgezogen en direct evaporatief gekoeld in de 

warmtewisselaar tot de natte bol temperatuur(cyaan). Doorheen de warmtewisselaar 

wordt de verse buitenlucht(geel) dan indirect evaporatief gekoeld waarna ze door de 

mechanische compressiekoeling verder gekoeld wordt tot de toevoerluchttemperatuur 

(blauw). De intervallen in de grafiek waar de toevoerluchttemperatuur plots een hogere 

waarde aanneemt zijn een gevolg van het tijdelijk uitschakelen van de mechanische 

koeling en/of de verdampingskoeling. Dit is meestal het geval wanneer de 

binnentemperatuur beneden de onderlimiet van de wenswaarde komt. In de grafiek is 

ook te zien dat wanneer de adiabatische koeling uitschakelt omstreeks 22u30 de 

buitenlucht opgewarmd wordt doorheen de warmtewisselaar. Deze metingen moeten 

buiten beschouwing gelaten worden want de ventilatoren staan dan uit, dus is er geen 

ventilatie van de binnenruimte. Waarschijnlijk is de cafetaria dan gesloten. Vanaf 3u 

schakelen de ventilatoren terug aan en zien we dat de buitenluchtklep gesloten en de 

bypassklep dus geopend wordt, samen met de verdampingskoeling die nog steeds 

uitgeschakeld is, wijst dit op vrije nachtkoeling van de ruimte. Vanaf 8u30 schakelt 

deze vrije nachtkoeling uit en moet de wenswaarde van de binnentemperatuur terug 

behaald worden. Vanaf ± 10u stijgt de buitentemperatuur terug boven de 22°C waardoor 

de verdampingskoeling ingeschakeld wordt. 
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De prestatie van de verdampingskoeling wordt geanalyseerd op basis van de 

temperatuursval van de verse buitenlucht doorheen de warmtewisselaar, deze volgen uit 

de bijlage cd-rom, excell file “Molenhede, cafetaria juni, rendement”. 

 

Tdo wordt dus benaderd door 3 tuur chttempera toevoerlu Tdo += . Zo bekomen we een 

grootste koelbereik (Tdi-Tdo)max van 14.4°C en een gemiddeld behaalde koeling (Tdi-

Tdo)gem = 6.4°C. De maximale waarde is echter niet representatief voor de 

werkelijkheid, bij hoge buitentemperaturen zal normaliter de binnentemperatuur hoger 

liggen waardoor de natte bol temperatuur ook aan de hoge kant is. Hierdoor is de nodige 

mechanische topkoeling hoger dan het gemiddelde van 3°C, ze zal eerder in de buurt 

van de 5°C liggen. De maximaal bereikte Tdi-Tdo kan dan geschat worden op 12°C . 

 

De thermische efficiëntie van de verdampingskoeling wordt nu berekend als de 

verhouding van het behaalde koelbereik Tdi-Tdo tot de maximale koelmogelijkheid Tdi-

Tnb, met Tnb de natte bol temperatuur van de extractielucht. 

 

ε = (Tdi − Tdo )/(Tdi − Tnb)                                                                                                 

Vergelijking 11 

Figuur 43 toont de thermische efficiëntie als Tdi-Tdo,op de y-as, uitgezet tegen Tdi-Tnb, 

op de x-as, samen met de lijn van 82% rendement verschoven over een minimaal 

verschil, (Tdi-Tnb)min, nodig vooraleer er koeling van de buitenlucht kan optreden. 
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Figuur 43 Molenheide, cafetaria, efficiëntie 8 t.e.m 14 juni. 

In Figuur 43 werd (Tdi-Tnb)min = 1.1 gekozen. Er dient opgemerkt te worden dat dit een 

schatting van de gemiddelde waarde is en dat (Tdi-Tnb)min varieert afhankelijk van de 

natte bol temperatuur, de buitenluchttemperatuur, de extractieluchttemperatuur en de 

versheid van het circulatiewater.  

De hypothese wordt dus gesteld dat ≅ε
nbdi TT −

− 9.0
82,0   

Uit Figuur 43 kan opgemerkt worden dat er slechts een deel van de meetpunten rond de 

lijn van 82% ligt. Dit is geen verrassing omdat enkel de punten die werkelijk een 

mechanische koeling van 3°C hadden rond deze lijn verwacht werden te liggen. 

Wanneer we de vooropgestelde mechanische koeling laten variëren van 2°C tot 5°C 

krijgen we in deze volgorde de grafieken in Figuur 44. 
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Figuur 44 Molenheide, cafetaria, juni, van boven naar beneden en van links naar 

rechts: Thermische efficiëntie voor mechanische koeling van 2°C ,4°C , 5°C en 6°C 

In deze collage van 4 grafieken samen met Figuur 43 kan men zien dat bij het verhogen 

van de mechanische koelingsgraad van 2°C tot 6°C de meetpunten telkens verticaal 1°C 

naar beneden opschuiven. Er is telkens een nieuwe groep van punten die langs de lijn 

van 82% komt te liggen. Dit bevestigt de hypothese dat de thermische efficiëntie van de 

verdampingskoeling benaderd kan worden door ≅ε
nbdi TT −

− 9.0
82.0 . 

 

Het koelvermogen geleverd door de verdampingskoeling installatie is: 

 

Q = maCpa(Tdi − Tdo )                                                                                                            

Vergelijking 12 
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Voor deze periode levert de verdampingskoeling een gemiddeld vermogen van :  

 

Q = 3.67 kg/s * 1.0063 kJ/kg*K * 6.4 K = 23.65 kW 

 

Hierin is voor (Tdi−Tdo) de gemiddelde geleverde adiabatische koeling van gans de 

periode genomen : 6.4 K. 

Dit is een mooi behaald koelvermogen van de verdampingskoeler. 

Op de warmste momenten worden dan koelvermogens tot 45 kW overbrugd. 
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Conclusies 

Voor de maand juni kunnen volgende beslissingen genomen worden: 

Aangezien de ventilatoren uitgeschakeld zijn van ± 22u tot 3u en de ruimte daarna tot 

omstreeks 8u30 natuurlijk geventileerd wordt, voordat de adiabatische koeling op 

“standby” komt, wil dit zeggen dat de ruimte slechts gekoeld kan worden wanneer er 

aanwezigen (klanten) verwacht worden. Er komt ook nog eens bij dat de adiabatische 

koeling slechts aangeschakeld wordt wanneer de bovenste wenswaarde van de 

binnentemperatuur overschreden wordt en analoog terug uitgeschakeld wanneer de 

binnentemperatuur onder de onderste wenswaarde daalt. Dit regelmechanisme leidt tot 

een zeer efficiënt gebruik van de evaporatieve koelingsinstallatie.  

De formule die voorgesteld werd om het rendement te benaderen is volledig analoog als 

deze voor de installatie bestudeerd in 2.1De Kinkhoorn, namelijk ≅ε
nbdi TT −

− 9.0
82.0 .  

De verdampingskoelinginstallatie van de cafetaria in Molenheide behaald in de periode 

van 8 t.e.m 14 juni dus voor de grotere koelladen rendementen van ~75%. Het 

gemiddeld bereikte koelvermogen bedraagt zoals berekend 23.65kW, op piekmomenten 

kan dit oplopen tot 45kW. De energie die hiervoor nodig is, is nog steeds beperkt tot die 

voor het aandrijven van de ventilatoren en circulatiepomp. De technische fiche van de 

installatie in Molenheide is niet beschikbaar, maar aangezien het hier ook gaat over de 

menerga adsolair 58, weliswaar met een groter ventilatiedebiet, kan bij benadering 

dezelfde waarde, van 1.88kW afgerond tot 2kW, als in 2.1De Kinkhoorn gebruikt 

worden. 

Dit geeft voor de verdampingskoeling een gemiddeld en maximaal behaalde EER van 

respectievelijk 
kW

kW

2

65.23
 =12.3 en 

kW

kW

2

45
=22.5.  Dit zijn beiden zeer hoge waarden wat 

wijst op de energiezuinige werking van verdampingskoeling en op een efficiënt 

regelmechanisme, dit laatste is het grote contrast tussen de werking van de installatie in 

Molenheid en deze van de Kinkhoorn besproken in 2.1. 
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2.2.1.2.2 JULI. 

Juli heeft een gemiddelde door de installatie gemeten buitenluchttemperatuur van 24.3 

°C. De maximaal behaalde temperatuur is 38°C. 

2.2.1.2.2.1 Verdampingskoeling. 

De meetwaarden van juli 2006 zijn toegevoegd op bijlage cd-rom, excell file “cafetaria 

juli, werkblad alles”.  

Examinatie van de data toont dat met een gemiddelde buitenluchttemperatuur van 

26.7°C en een maximum van 38°C, 16 t.e.m 21 juli de warmste periode van juli is. Deze 

periode zal dan ook gebruikt worden voor de evaluatie van de verdampingskoeling.  

De digitale signalen van de verdampingskoeling vertonen wel sporadisch storingen 

gedurende de maand juli. Figuur 45 toont de stand van de verdampingskoeling en de 

stand van de mechanische koeling. Nog steeds geldt 2=AAN, 1=Standby, -1=Storing. 

Volgens deze figuur werkt de verdampingskoeling dagelijks van 10u tot 21u. 
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Figuur 45 Molenheide, cafetaria, juli, verdampings –en mechanische koeling. 

De afblaas –en toevoerventilatoren zijn gesynchroniseerd met elkaar en draaien 

gedurende 16 t.e.m 21 juli dagelijks van 3u tot 22u 30 op toerental snel en van 22u30 tot 

3u zijn ze uitgeschakeld, zie bijlage 13. Zoals kan verwacht worden zijn deze ingestelde 

regelingen dezelfde als voor de maand juni. 
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Figuur 46 toont de werking van de ‘adiabatische’ koeling gedurende 16 t.e.m 21 juli. De 

verse buitenlucht klepstand, de verse buitenluchttemperatuur, toevoertemperatuur, de 

natte bol temperatuur van de extractielucht en de binnentemperatuur zijn uitgezet langs 

de linker verticale as. Langs de rechter verticale as is het digitaal signaal van de 

‘adiabatische’ koeling uitgezet. 

Wanneer het signaal voor adiabatische koeling de waarde 2 teruggeeft en wanneer de 

buitenluchtklep geopend is(10V) dan is de verdampingskoeling ingeschakeld voor het 

conditioneren van de toevoerlucht. Het verloop is analoog als voor juni en is als volgt : 

de binnenlucht(bruin) wordt door het ventilatiesysteem afgezogen en direct evaporatief 

gekoeld in de warmtewisselaar tot de natte bol temperatuur(cyaan). Doorheen de 

warmtewisselaar wordt de verse buitenlucht(geel) dan indirect evaporatief gekoeld 

waarna ze door de mechanische compressiekoeling verder gekoeld wordt tot de 

toevoerluchttemperatuur(blauw). De intervallen in de grafiek waar de 

toevoerluchttemperatuur plots een hogere waarde aanneemt zijn een gevolg van het 

tijdelijk uitschakelen van de mechanische koeling en/of de verdampingskoeling. Dit is 

meestal het geval wanneer de binnentemperatuur beneden de onderlimiet van de 

wenswaarde komt. In de grafiek is ook te zien dat wanneer de adiabatische koeling 

uitschakelt omstreeks 22u30 de buitenlucht opgewarmd wordt doorheen de 

warmtewisselaar. Deze metingen moeten buiten beschouwing gelaten worden want de 

ventilatoren staan dan uit, dus is er geen ventilatie van de binnenruimte. Waarschijnlijk 

is de cafetaria dan gesloten. Vanaf 3u schakelen de ventilatoren terug aan en zien we dat 

de buitenluchtklep gesloten wordt en de bypassklep dus geopend wordt samen met de 

verdampingskoeling die nog steeds uitgeschakeld is, wijst dit op vrije nachtkoeling van 

de ruimte. Vanaf 8u30 schakelt deze vrije nachtkoeling terug uit en moet de 

wenswaarde van de binnentemperatuur terug behaald worden. Vanaf ± 10u stijgt de 

buitentemperatuur terug boven de 22°C waardoor de verdampingskoeling ingeschakeld 

wordt. 

 

Uit deze figuur kan ook opgemerkt worden dat de natte bol temperatuur hier 

gemakkelijk temperaturen van 19°C tot 25°C aanneemt, tijdens 20 en 21 juli ligt ze 

zelfs constant tussen 23 en 24°C, terwijl gedurende het merendeel van de koeling 

toevoerluchttemperaturen van ± 17°C gewenst zijn. Hierdoor zullen er momenten zijn 
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dat er mechanische topkoeling tot 9°C nodig is. Daarom wordt als gemiddelde 

benadering gekozen voor Tdo : 6 tuur chttempera toevoerlu Tdo += . 

 

De prestatie van de verdampingskoeling wordt geanalyseerd op basis van de 

temperatuursval van de verse buitenlucht doorheen de warmtewisselaar, deze volgen uit 

de bijlage cd-rom, excell file “cafetaria juli, werkblad rendement”. 

 

Tdo wordt dus benaderd door 6 tuur chttempera toevoerlu Tdo += . Zo bekomen we een 

grootste koelbereik (Tdi-Tdo)max van 16.4°C en een gemiddeld behaalde koeling (Tdi-

Tdo)gem = 8.8°C. Zoals vermeld voor juni is de maximale waarde ook hier niet 

representatief voor de werkelijkheid. De mechanische koeling kan mogelijks nog tot 

3°C hoger liggen dan de geschatte waarde en (Tdi-Tdo)max  kan zowiezo niet hoger 

liggen dan (Tdi-Tnb)max = 15.62. De maximaal bereikte Tdi-Tdo kan dan geschat worden 

op ± 13°C . 

Verder kan in Figuur 47 gezien worden dat ongeveer de helft van de meetpunten een 

mechanische koeling van 6°C heeft en de andere helft van 9°C. Daarom berekenen we 

(Tdi-Tdo)gem  met een mechanische koelingsbijdrage van 7.5, dit geeft (Tdi-Tdo)gem = 

7.3°C 
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De thermische efficiëntie van de verdampingskoeling wordt nu berekend als de 

verhouding van het behaalde koelbereik Tdi-Tdo tot de maximale koelmogelijkheid Tdi-

Tnb, met Tnb de natte bol temperatuur van de extractielucht. 

 

ε = (Tdi − Tdo )/(Tdi − Tnb)                                                                                                 

Vergelijking 13 

Figuur 47 toont de thermische efficiëntie als Tdi-Tdo, op de y-as, uitgezet tegen Tdi-Tnb, 

op de x-as, samen met de lijn van 82% rendement verschoven over een minimaal 

verschil, (Tdi-Tnb)min, nodig vooraleer er koeling van de buitenlucht kan optreden. 
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Figuur 47 Molenheide, cafetaria, efficiëntie 16-21 juli. 

 

In Figuur 47 werd (Tdi-Tnb)min = 1.1 gekozen. Er dient opgemerkt te worden dat dit een 

schatting van de gemiddelde waarde is en dat (Tdi-Tnb)min varieert afhankelijk van de 

natte bol temperatuur, de buitenluchttemperatuur, de extractieluchttemperatuur en de 

versheid van het circulatiewater.  

Opnieuw wordt dus de hypothese gesteld dat ≅ε
nbdi TT −

− 9.0
82.0   

Uit Figuur 47 kan opgemerkt worden dat slechts ongeveer de helft van de meetpunten 

rond de lijn van 82% ligt. De andere punten hebben hoogstwaarschijnlijk een 

mechanische koeling van 9°C, wanneer hiermee rekening gehouden wordt in het 
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schatten van Tdo dan zullen deze punten in de grafiek 3°C verticaal zakken, waardoor ze 

ook verzameld rond de lijn van 82% komen te liggen. 

 

Het koelvermogen geleverd door de verdampingskoeling installatie is: 

 

Q = maCpa(Tdi − Tdo )                                                                                                            

Vergelijking 14 

 

Voor deze periode levert de verdampingskoeling een gemiddeld vermogen van :  

 

Q = 3.67 kg/s * 1.0063 kJ/kg*K * 7.3 K = 26.9 kW 

 

Hierin is voor (Tdi−Tdo) de geschatte gemiddelde geleverde adiabatische koeling van 

gans de periode genomen : 7.3 K 

Dit is een mooi behaald koelvermogen van de verdampingskoeler. 

Op de warmste momenten worden dan koelvermogens tot 48 kW overbrugd. 

 

Conclusies 

Opnieuw hebben we hier een periode geanalyseerd met een regelmechanisme dat leidt 

tot een zeer efficiënt gebruik van de evaporatieve koelingsinstallatie.  

De formule die voorgesteld werd om het rendement te benaderen is identiek als deze 

voor juni, namelijk ≅ε
nbdi TT −

− 9.0
82.0 . Ook in de periode van 16 t.e.m 21 juli behaald 

de verdampingskoelinginstallatie van de cafetaria in Molenheide dus voor de grotere 

koelladen rendementen van ~75%. Het gemiddeld bereikte koelvermogen bedraagt 

zoals berekend 26.9kW, op piekmomenten kan dit oplopen tot 48kW. De energie die 

hiervoor nodig is, is nog steeds beperkt tot die voor het aandrijven van de ventilatoren 

en circulatiepomp, benaderd 2kW. 

Dit geeft voor de verdampingskoeling een gemiddeld en maximaal behaalde EER van 

respectievelijk 
kW

kW

2

9.26
 =13.45 en 

kW

kW

2

48
=24.  Dit zijn beiden terug zeer hoge waarden 

wat wijst op de energiezuinige werking van verdampingskoeling en op een efficiënt 

regelmechanisme. 
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2.2.1.2.3 AUGUSTUS 

Augustus heeft een gemiddelde door de installatie gemeten buitenluchttemperatuur van 

16.5 °C. De maximaal behaalde temperatuur is 25.4°C. Augustus is dus duidelijk slechts 

een gematigde maand. De nood naar koeling zal in deze maand laag zijn, evenals de 

mogelijkheden van de verdampingskoeling. 

2.2.1.2.3.1 Verdampingskoeling 

De meetwaarden van augustus 2006 zijn toegevoegd op bijlage cd-rom, excell file 

“Molenheide, cafetaria augustus, werkblad alles”.  

Examinatie van de data toont dat de enigste periode waar er een opeenvolging van 

dagen met nood naar koeling is, de periode van 16 t.e.m 19 augustus betreft. Deze 

periode zal hier dan ook gebruikt worden voor de evaluatie van de verdampingskoeling.  

 

De afblaas –en toevoerventilatoren zijn gesynchroniseerd met elkaar en draaien 

gedurende 16 t.e.m 19 augustus dagelijks van 3u tot 22u 30 op toerental snel en van 

22u30 tot 3u zijn ze uitgeschakeld, zie bijlage 14. 

 

In de digitale data (bijlage cd-rom, excell file “Molenheide, cafetaria augustus, digitale 

data) en in Figuur 48 kan gezien worden dat de mechanische koeling gedurende deze 

periode uitgeschakeld is. 

Figuur 48 toont de werking van de ‘adiabatische’ koeling gedurende 16 t.e.m 19 

augustus. De verse buitenlucht klepstand, het digitaal signaal van de mechanische 

koeling, de verse buitenluchttemperatuur, toevoertemperatuur, de natte bol temperatuur 

van de extractielucht en de binnentemperatuur zijn uitgezet langs de linker verticale as. 

Langs de rechter verticale as is het digitaal signaal van de ‘adiabatische’ koeling 

uitgezet.  

Voor de digitale signalen geldt nog steeds : 2=AAN, 1=Standby, 0=UIT, -1=Storing. 

Wanneer het signaal voor adiabatische koeling de waarde 2 teruggeeft en wanneer de 

buitenluchtklep geopend is(10V) dan is de verdampingskoeling ingeschakeld voor het 

conditioneren van de toevoerlucht. Het verloop is als volgt : de binnenlucht(bruin) 

wordt door het ventilatiesysteem afgezogen en direct evaporatief gekoeld in de 

warmtewisselaar tot de natte bol temperatuur(cyaan). Doorheen de warmtewisselaar 

wordt de verse buitenlucht(geel) dan indirect evaporatief gekoeld tot de 
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toevoerluchttemperatuur die daarna nog de verwarmingsbatterij en de verdamper, die 

beiden uitstaan en de ventilatormotor passeert vooraleer de temperatuur opgemeten 

wordt als toevoerluchtluchttemperatuur(blauw). Opnieuw dienen de metingen van 

22u30 tot 3u buiten beschouwing gelaten worden want de ventilatoren staan dan uit, dus 

is er geen ventilatie van de binnenruimte. Waarschijnlijk is de cafetaria dan gesloten. 

Vanaf 3u schakelen de ventilatoren terug aan en zien we dat de buitenluchtklep gesloten  

en de bypassklep dus (synchroon) geopend wordt samen met de verdampingskoeling die 

nog steeds uitgeschakeld is, wijst dit op vrije nachtkoeling van de ruimte. Vanaf 8u30 

schakelt deze vrije nachtkoeling terug uit en moet de wenswaarde van de 

binnentemperatuur terug behaald worden. Vanaf dat de buitentemperatuur terug stijgt 

boven een bepaalde waarde (hier 18 à 20°C) schakelt de verdampingskoeling terug aan. 

 

Een paar verschillen met de vorige maanden kunnen opgemerkt worden: 

- De natte bol temperatuur ligt praktisch constant boven de 19°C, terwijl de 

extractielucht hier slechts temperaturen rond de 24°C bezit. De oorzaak van deze hoge 

nb temperatuur ligt bij de hogere relatieve vochtigheid van de extractielucht in 

vergelijking met de vorige maanden. 

- Er kunnen ook een 4-tal intervallen van een paar uur opgemerkt worden waar de 

adiabatische koeling aangeschakeld is, maar de buitenlucht hierdoor opgewarmd wordt. 

Dit zijn duidelijk perioden van inefficiënt gebruik van de verdampingskoeling. 

 

Aangezien er geen compressiekoeling is wordt Tdo benaderd door de 

toevoerluchttemperatuur. 

 

De prestatie van de verdampingskoeling wordt geanalyseerd op basis van de 

temperatuursval van de verse buitenlucht doorheen de warmtewisselaar, deze volgen uit 

de bijlage cd-rom excell file “Molenheide, cafetaria augustus, werkblad rendement”. 

 

Tdo wordt dus benaderd door de toevoerluchttemperatuur. Zo bekomen we een grootste 

koelbereik (Tdi-Tdo)max van 4.2 °C en een gemiddeld behaalde koeling (Tdi-Tdo)gem = 

0.5°C. Hierin zitten wel de inefficiënte perioden, waar er opwarming is, inbegrepen. Als 

deze buiten beschouwing worden gelaten bekomen we een (Tdi-Tdo)gem = 1.6°C.  
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De thermische efficiëntie van de verdampingskoeling wordt nu berekend als de 

verhouding van het behaalde koelbereik Tdi-Tdo tot de maximale koelmogelijkheid Tdi-

Tnb, met Tnb de natte bol temperatuur van de extractielucht. 

 

ε = (Tdi − Tdo )/(Tdi − Tnb)                                                                                                 

Vergelijking 15 

 

Figuur 49 toont de thermische efficiëntie als Tdi-Tdo,op de x-as, uitgezet tegen Tdi-Tnb, 

op de y-as, samen met de lijn van 82% rendement verschoven over een minimaal 

verschil, (Tdi-Tnb)min, nodig vooraleer er koeling van de buitenlucht kan optreden. 
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Figuur 49 Molenheide, cafetaria, augustus, efficiëntie verdampingskoeling. 

In Figuur 49 werd (Tdi-Tnb)min = 0.25 gekozen. Dit is slechts een schatting van de 

gemiddelde waarde is en dat (Tdi-Tnb)min varieert afhankelijk van de natte bol 

temperatuur, de extractieluchttemperatuur, de versheid van het circulatiewater en de 

buitenluchttemperatuur.  

Toch dient er opgemerkt te worden dat deze waarde een stuk lager ligt dan de 1.1°C die 

in alle vorige analyses van de installatie in Houthalen aangenomen werd, gebasseerd op 

de studie van de installatie in Oostende, zie 2.1De Kinkhoorn. De Tdo waarde die hier 

gebruikt werd is zelfs nog een overschatting van de werkelijke temperatuur na de ww. 
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Dit omdat tussen de uitgang van de warmtewisselaar en de plaats waar de benadering 

voor Tdo werd opgemeten, de toevoerlucht nog een lichte opwarming door de 

infrastructuur (ventilatormotor en wanden) van de installatie ondergaat.  

Verschillende verklaringen zijn mogelijk voor deze onverwacht lagere (Tdi-Tnb)min : 

 

• Ofwel is dit enkel afhankelijk te wijten aan de lagere extractieluchttemperatuur, 

de lagere buitenluchttemperatuur en de hogere natte bol temperatuur. Die hoger 

ligt dan de temperatuur van het vers circulatiewater, waardoor het negatief effect 

van warmte die afgegeven wordt aan het circulatiewater wegvalt. 

• Ofwel is de mechanische koelingsbijdrage vooropgesteld in 2.2.1.2.1 en 

2.2.1.2.2 verkeerd ingeschat en moet (Tdi-Tnb)min daar ook lager zijn. 

 

Deze veronderstellingen kunnen met de beschikbare meetdata niet gecontroleerd 

worden. Voor een exacte studie van het werkingsprincipe achter (Tdi-Tnb)min, zou 

meetdata van de temperatuur van het circulatiewater nodig zijn + een 

temperatuurmeting van de lucht direct na de ww. 

 

Verder gaande met de waarde (Tdi-Tnb)min = 0.25 wordt dus de hypothese gesteld dat  

 

≅ε
nbdi TT −

− 2125.0
82.0   

 

Uit Figuur 49 kan opgemerkt worden dat de meetpunten goed ceconcentreerd liggen 

rond de lijn van 82% ligt.  

 

Het koelvermogen geleverd door de verdampingskoeling installatie is: 

 

Q = maCpa(Tdi − Tdo )                                                                                                            

Vergelijking 16 

 

Voor deze periode levert de verdampingskoeling een gemiddeld vermogen van :  

 

Q = 3.67 kg/s * 1.0063 kJ/kg*K * 0.5 K = 1.8 kW , inefficiëntie inbegrepen. 
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Q = 3.67 kg/s * 1.0063 kJ/kg*K * 1.6 K = 5.9 kW , indien inefficiënties vermeden 

worden. 

 

Gezien de lage vermogens nodig om dit koelvermogen te ontwikkelen blijft de 

verdampingskoeling zelfs in iets koelere maanden, op voorwaarde van efficiënt gebruik, 

op zen minst competitief met een mechanische koeler. 

 

Conclusies 

We zullen ons hier beperken tot de conclusie dat in deze koelere maand, waar er in de 

besproken periode van 16 t.e.m 19 augustus slechts een gemiddelde koelingsvereiste 

van 1.6°C was,  de verdampingskoeling alsnog op het vlak van energie competitief kan 

aangewend worden met een mechanische koeler. Daarboven zorgen de, zoals in de 

inleiding besproken, andere vele voordelen van evaporatieve koeling dat ook in deze 

maanden, waar koeling vereist is, de verdampingskoeling ingeschakeld wordt. 
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2.2.2 Molenheide, Café Mangé. 

2.2.2.1 Descriptie van de geconditioneerde ruimte. 

Dit is een ‘à la carte – restaurant’ waar je terecht kan voor het benuttigen van een 

maaltijd. Het maximale ventilatiedebiet bedraagt 14200m³/h. 

 

2.2.2.2 Evaluatie van de prestaties. 

Van de volledige zomerperiode juni 2006 tot en met augustus 2006 werd de door de 

installatie automatisch opgemeten data geanalyseerd. Deze data bevat perioden waar er 

om de 15 minuten, maar ook waar er om de 5 minuten werd geregistreerd. We zijn nu 

slechts geïnteresseerd in die perioden waar de adiabatische koeling actief is. Daaruit 

wordt een interval gekozen waar de buitenluchttemperatuur de hoogste waarden bereikt 

en de adiabatische koeling dus het meest tot zijn recht zal komen, dit interval wordt dan 

in detail besproken.  

Deze periodes worden gekenmerkt door een open verse luchtklep en de waarde 2(= 

AAN) van het digitaal signaal voor verdampingskoeling. 

 

2.2.2.2.1 JUNI 

Juni heeft een gemiddelde door de installatie gemeten buitenluchttemperatuur van 19.1 

°C. De maximaal behaalde temperatuur is 35.5°C. 

2.2.2.2.1.1 Verdampingskoeling. 

De meetwaarden van juni 2006 zijn toegevoegd op bijlage cd-rom, gebundeld in een 

excell file “Molenheide, café mangé juni, werkblad alles”.  

Examinatie van de data toont dat de warmste periode in juni van 8 t.e.m 13 juni is. 

Gedurende deze periode heeft de adiabatische koeling slechts gedurende 18% van de 

tijd gewerkt. Dit is maar een derde van de werkingstijd van de verdampingskoeling in 

de cafetaria gedurende diezelfde periode. 

 

Vooreerst valt er op te merken dat de ventilatoren slechts werken van 17u tot 22u 

gedurende 8, 9, 12 en 13 juni, en van 11u tot 22u gedurende 10 en 11 juni. 10 en 11 juni 

zijn niet toevallig een zaterdag en een zondag. Tijdens het weekend zal deze café mangé 
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dus ook over de middag geoccupeerd zijn, terwijl tijdens de weekdagen dit alleen ’s 

avonds het geval zal zijn. 

 

Figuur 50 toont de stand van de verdampingskoeling uitgezet tegen de linker verticale 

as en de stand van de mechanische koeling uitgezet tegen de rechter verticale as. Nog 

steeds geldt 2=AAN en 1=Standby. 

Hier kan men zien dat tijdens het weekend (10 en 11 juni) de verdampingskoeling van 

11u tot 22u en tijdens de weekdagen van 17u tot 22u actief is. Het zijn deze momenten 

die wij evalueren. Op te merken valt dat tijdens deze werking wel veel overschakeld 

wordt tussen de AAN en UIT stand. 
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Figuur 50 Molenheide, café mangé, juni, verdampings –en mechanische koeling. 

 

Figuur 51 toont de werking van de ‘adiabatische’ koeling gedurende 8 t.e.m 13 juni. De 

verse buitenlucht klepstand, de verse buitenluchttemperatuur, toevoertemperatuur, de 

natte bol temperatuur van de extractielucht en de binnentemperatuur zijn uitgezet langs 

de linker verticale as. Langs de rechter verticale as is het digitaal signaal van de 

‘adiabatische’ koeling uitgezet.  

Wanneer het signaal voor adiabatische koeling de waarde 2 teruggeeft en wanneer de 

buitenluchtklep geopend is (10V) dan is de verdampingskoeling ingeschakeld voor het 

conditioneren van de toevoerlucht. Het verloop is als volgt : de binnenlucht(bruin) 
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wordt door het ventilatiesysteem afgezogen en direct evaporatief gekoeld in de 

warmtewisselaar tot de natte bol temperatuur(cyaan). Doorheen de warmtewisselaar 

wordt de verse buitenlucht(geel) dan indirect evaporatief gekoeld waarna ze eventueel 

door de mechanische compressiekoeling verder gekoeld wordt tot de 

toevoerluchttemperatuur(blauw). Wanneer de ventilatoren uitgeschakeld zijn en er dus 

geen ventilatie van de binnenruimte is moeten de meetwaarden van de interne 

temperaturen genegeerd worden. Dit komt er op neer dat tijdens de perioden van 22u tot 

17u of van 22u tot 11u enkel de binnentemperatuur(bruin) representatief is. Op te 

merken valt in vergelijking met de vorige 2 cases dat de natte bol temperatuur hier, 

tijdens de werking, een stuk lager ligt. Dit is het gevolg van de lagere relatieve 

vochtigheid binnen. 
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Tijdens de werking van de installatie, ventilatoren op toerental snel, wisselen de 

verschillende combinaties van AAN en UIT standen van de mechanische en adiabatisch 

koeling elkaar af, naargelang de toevoerluchttemperatuur die men wil bereiken om de 

binnenluchttemperatuur aan de aangepaste zomerwenswaarde te laten voldoen, zie 

kolom zomercompensatie in excell file “Molenheide, café mangé juni, werkblad alles” 

op bijlage cd-rom. Deze zomerwenswaarde wordt door de installatie bepaald aan de 

hand van de meting van de buitenluchttemperatuur. 

We hebben nu ingezoomd op 10 juni van Figuur 51 om Figuur 52 te bekomen, de 

buitenluchttemperatuur vervangen door de zomerwenswaarde(roze/geel) en op de 

rechter verticale as bijkomstig het signaal voor de mechanische koeling (groen) 

toegevoegd. Hierin kan gezien worden hoe door het aan –en uitschakelen van de 

verdampingskoeling en van de mechanische koeling de binnentemperatuur (bruin) de 

vooropgestelde wenswaarde (roze) volgt.  

 

De prestatie van de verdampingskoeling wordt geanalyseerd op basis van de 

temperatuursval van de verse buitenlucht doorheen de warmtewisselaar. Zoals reeds 

vermeld is er geen temperatuursmeting beschikbaar van de toevoerlucht net na de 

warmtewisselaar. In de voorgaande case, 2.2.1Molenheide, Cafetaria., werd als 

oplossing hiervoor een correctie uitgevoerd op de temperatuur van de pulsielucht, welke 

wel gekend is. Voorwaarde hiervoor, was dat de verdampings –en mechanische koeling 

samen actief waren. Deze voorwaarde is zoals hierboven uitgelegd, hier dus niet 

aanwezig, waardoor een benadering in die aard tot verkeerde resultaten zou leiden. Wat 

we dus wel gedaan hebben is de gemiddelde koeling (Tdi-Tdo)gem genomen van de data 

waar er gekoeld werd zonder mechanische koeling. Dit zijn dus die meetpunten waar de 

verse buitenluchtklep geopend is en de adiabatische koeling aangeschakeld is, maar de 

mechanische koeling niet. Tussen zulke meetpunten in zijn er nu ook meetmomenten 

waar de verdampings –en mechanische koeling uitgeschakeld zijn, maar waar de 

buitenlucht toch nog door de warmtewisselaar gestuurd wordt en gekoeld eruit komt 

doordat de warmtewisselende platen kort daarvoor besproeid werden. Deze momenten 

werden in ons gemiddelde inbegrepen, zolang de mechanische koeling maar 

uitgeschakeld stond. Dit geeft een (Tdi-Tdo)gem=6.3°C. Het gemiddelde van de data waar 

de verdampings –en mechanische koeling samen actief waren is (Tdi-Tdo)mech,gem=9.2°C. 

 Dit zijn beide gemiddelden van de behaalde koeling van de volledige installatie, als we 

die van de verdampingskoeler afzonderlijk willen weten moeten we een correctie 
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toepassen op Tdo. Dit omdat, zoals besproken in2.2.1.2.1 JUNI., de toevoerlucht na de 

warmtewisselaar ofwel nog door de mechanische koeler verder gekoeld wordt, ofwel 

omgekeerd zonder mechanische koeling opgewarmd wordt vanaf de warmtewisselaar 

tot aan het einde van het pulsiekanaal. Zoals in 2.2.1.2.1 JUNI voorgesteld is gebruiken 

we hiervoor respectievelijk, 

Tdo=toevoerluchttemperatuur+3 en Tdo=toevoerluchttemperatuur–3. 
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De thermische efficiëntie van de verdampingskoeling wordt nu terug berekend als de 

verhouding van het behaalde koelbereik Tdi-Tdo tot de maximale koelmogelijkheid Tdi-

Tnb, met Tnb de natte bol temperatuur van de extractielucht. 

 

ε = (Tdi − Tdo )/(Tdi − Tnb)                                                                                                 

Vergelijking 17 

Figuur 53 toont de thermische efficiëntie als Tdi-Tdo, op de y-as, uitgezet tegen Tdi-Tnb, 

op de x-as, samen met de lijn van 82% rendement verschoven over een minimaal 

verschil, (Tdi-Tnb)min, nodig vooraleer er koeling van de buitenlucht kan optreden. 

In Figuur 53 werd (Tdi-Tnb)min = 2 gekozen. Er dient opgemerkt te worden dat dit een 

schatting van de gemiddelde waarde is. De hogere waarde ervan en daaruit volgend 

lager rendement kunnen het gevolg zijn van de correcties op Tdo die werden toegepast 

en van het feit dat de verdampingskoeling afwisselend aan –en uitschakelt waardoor ze 

niet op volle kracht werkt. Hier wordt dus de hypothese gesteld dat 

≅ε
nbdi TT −

− 64.1
82.0 .  
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Figuur 53 Molenheide, café mangé, Thermische efficiëntie 8 t.e.m. 13 juni. 
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Het koelvermogen geleverd door de verdampingskoeling installatie is: 

 

Q = maCpa(Tdi − Tdo )                                                                                                            

Vergelijking 18 

Voor deze periode levert de verdampingskoeling een gemiddeld vermogen van :  

 

Q = 4.65 kg/s * 1.0063 kJ/kg*K * 6.3 K = 29.5 kW 

 

Hierin is voor (Tdi−Tdo) de geschatte gemiddelde geleverde adiabatische koeling van 

gans de periode genomen : 6.3 K 

Rekening houdend met de nodige energie, gelijk aan 2kW, om dit koelvermogen te 

ontwikkelen, leidt dit voor de verdampingskoeling tot een specifiek energieverbruik, 

EER 15≅ . Dit is een hoge waarde en in vergelijking met de EER waarde van een 

mechanische koeler, 1.8 à 3, wijst dit op een energiezuinigere werking. 

 

Conclusie. 

De café mangé wordt slechts in beperktere mate geoccupeerd, waardoor er minder nood 

is aan klimatisatie, in de hier bestudeerde periode van 8 tot en met 13 juni is dit van 17u 

tot 22u tijdens de weekdag en van 11u tot 22u tijdens de weekends. 

Tijdens deze uren wordt de toevoerlucht evaporatief en, indien nodig, mechanisch 

gekoeld zodat de binnentemperatuur rond de wenswaarde ligt. We hebben hier opnieuw, 

zoals in 2.2.1 Molenheide, Cafetaria., te maken met een efficiënte aanwending van de 

verdampingskoeling. Dit zal ook, zoals later zal blijken, het geval zijn voor de 

bestudeerde periodes in juli en augustus.  

Het gemiddeld bereikte koelvermogen van de evaporatieve koeler tijdens deze periode 

is 29.5kW, wat met een daaruitvolgende EER van 15 wijst op een zeer degelijke en 

energiezuinige koeling. Het bereikte rendement van de verdampingskoeling, benaderd 

door ≅ε
nbdi TT −

− 64.1
82,0 , ligt wel iets lager dan in de vorige cases, maar dit komt 

omdat ze hier, zoals hoger besproken, niet aan 100% ingeschakeld werd. 
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2.2.2.2.2 JULI. 

Juli heeft een gemiddelde door de installatie gemeten buitenluchttemperatuur van 24.7 

°C. De maximaal behaalde temperatuur is 36.5°C. 

 

2.2.2.2.2.1 Verdampingskoeling. 

De meetwaarden van juli 2006 zijn toegevoegd op bijlage cd-rom, gebundeld in een 

excell file “Molenheide, café mangé juli, werkblad alles”.  

Examinatie van de data toont dat de warmste periode van 19 t.e.m 26 juli is. 

Tijdens deze periode werken de ventilatoren van 11u tot 22u. Zoals kan gezien worden 

in bijlage 15, werkt de adiabatische koeling gelijktijdig met de mechanische topkoeling 

van 11u tot 22u, op 25 juli na, waar de adiabatische koeling van 12u30 tot 19u15 solo 

werkt. Bij deze bijlage dient vermeld te worden dat de waarde 2=AAN , 1=Standby, 0= 

UIT en -1=Storing. 

 

Figuur 54 toont de werking van de ‘adiabatische’ koeling gedurende 19 t.e.m 26 juli. De 

verse buitenlucht klepstand, de verse buitenluchttemperatuur, toevoertemperatuur, de 

natte bol temperatuur van de extractielucht en de binnentemperatuur zijn uitgezet langs 

de linker verticale as. Langs de rechter verticale as is het digitaal signaal van de 

‘adiabatische’ koeling uitgezet.  

Wanneer het signaal voor adiabatische koeling de waarde 2 teruggeeft en wanneer de 

buitenluchtklep geopend is (10V), dan is de verdampingskoeling ingeschakeld voor het 

conditioneren van de toevoerlucht. Het verloop is als volgt : de binnenlucht (bruin) 

wordt door het ventilatiesysteem afgezogen en direct evaporatief gekoeld in de 

warmtewisselaar tot de natte bol temperatuur (cyaan). Doorheen de warmtewisselaar 

wordt de verse buitenlucht(geel) dan indirect evaporatief gekoeld waarna ze door de 

mechanische compressiekoeling verder gekoeld wordt tot de toevoerluchttemperatuur 

(blauw). Wanneer de ventilatoren uitgeschakeld zijn en er dus geen ventilatie van de 

binnenruimte is moeten de meetwaarden van de interne temperaturen genegeerd 

worden. Dit komt er op neer dat tijdens de periode van 22u tot 11u enkel de 

binnentemperatuur (bruin) representatief is. 
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De prestatie van de verdampingskoeling wordt geanalyseerd op basis van de 

temperatuursval van de verse buitenlucht doorheen de warmtewisselaar. Aangezien er 

geen temperatuursmeting beschikbaar is van de toevoerlucht net na de warmtewisselaar, 

Tdo, zal er om deze te bepalen terug een correctie op de toevoertemperatuur moeten 

toegepast worden. In de voorgaande case, 2.2.1Molenheide, Cafetaria., werd voor de 

maand juni aangetoond dat de mechanische koeling kan variëren van 2°C tot 6°C, met 

een mechanische koeling van 3°C als meest voorkomend. Voor de maand juli werd voor 

de conditionering van de cafetaria als gevolg van hogere relatieve vochtigheden en 

daaruitvolgend hogere natte bol temperaturen, grotere mechanische koelladen 

vastgesteld. Aangezien hier, in de café mangé, in de bestudeerde periode van 19 tot en 

met 26 juli de natte bol temperaturen, gemiddeld ongeveer 18°C, terug lager liggen, 

zullen we hier als benadering voor de temperatuur na de warmtewisselaar 

Tdo=toevoertemperatuur+3°C gebruiken.  

 

De thermische efficiëntie van de verdampingskoeling wordt nu terug berekend als de 

verhouding van het behaalde koelbereik Tdi-Tdo tot de maximale koelmogelijkheid Tdi-

Tnb, met Tnb de natte bol temperatuur van de extractielucht. 

 

ε = (Tdi − Tdo )/(Tdi − Tnb)                                                                                                 

Vergelijking 19 

Figuur 53 toont de thermische efficiëntie als Tdi-Tdo, op de y-as, uitgezet tegen Tdi-Tnb, 

op de x-as, samen met de lijn van 82% rendement verschoven over een minimaal 

verschil, (Tdi-Tnb)min, nodig vooraleer er koeling van de buitenlucht kan optreden. Tdo 

werd hier benaderd door Tdo=toevoertemperatuur+3°C, behalve tijdens intervallen van 

enkele uren op 24, 25 en 26 juli waar de mechanische koeler geen topkoeling leverde, 

tijdens deze uren werd Tdo, zoals in de case de cafetaria reeds toegepast, benaderd door 

Tdo=toevoertemperatuur-1.3°C. 

In Figuur 55 werd (Tdi-Tnb)min = 1.1 gekozen. Nog steeds geldt er dat dit een schatting 

van de gemiddelde waarde is en dat (Tdi-Tnb)min varieert afhankelijk van de natte bol 

temperatuur, de buitenluchttemperatuur, de extractieluchttemperatuur en de versheid 

van het circulatiewater.  

De hypothese voor het rendement wordt ≅ε
nbdi TT −

− 9.0
82.0 . 



 103 

 

Efficiëntie 19 t.e.m. 26 juli

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Tdi - Tnb

T
di

 -
 T

do

rendement rechte 90%  

Figuur 55 Molenheide, café mangé, Thermische efficiëntie 19 t.e.m. 26 juli. 

Uit bovenstaande figuur kan opgemerkt worden dat het merendeel van de meetpunten 

rond de lijn van 82% ligt. Onder de meetpunten inbegrepen die van deze lijn afwijken 

zitten deze waar de verdampingskoeling en mechanische koeling samen uitgeschakeld 

zijn, bvb tijdens 26 juli van 13u15 tot 14u. 

 

Het koelvermogen geleverd door de verdampingskoeling installatie is: 

 

Q = maCpa(Tdi − Tdo )                                                                                                            

Vergelijking 20 

 

Voor deze periode levert de verdampingskoeling een gemiddeld vermogen van :  

 

Q = 4.65 kg/s * 1.0063 kJ/kg*K * 7.8 K = 36.5 kW 

 

Hierin is voor (Tdi−Tdo) de geschatte gemiddelde geleverde adiabatische koeling van 

gans de periode genomen, deze is : 7.8 K 

Dit is een mooi behaald koelvermogen van de verdampingskoeler. 
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Op de warmste momenten wordt de buitenlucht dan adiabatisch gekoeld over een 

koelbereik van 16°C wat tot koelvermogens van 75 kW leidt. Rekening houdend met de 

nodige energie, gelijk aan 2kW, om dit koelvermogen te ontwikkelen, leidt dit voor de 

verdampingskoeling tot een gemiddeld en maximaal specifiek energieverbruik, 

EER 18≅  en EER 37≅  . Dit zijn zeer hoge waardes in vergelijking met de EER waarde 

van een mechanische koeler, 1.8 à 3. 

 

 

Conclusies 

Het gemiddeld bereikte koelvermogen van de evaporatieve koeler tijdens deze periode 

is 36.5kW, wat met een daaruitvolgende EER van 18 wijst op een zeer degelijke en 

energiezuinige koeling. De formule die voorgesteld werd om het rendement te 

benaderen is ≅ε
nbdi TT −

− 9.0
82.0 . In de periode van 19 t.e.m 26 juli behaald de 

verdampingskoelinginstallatie van de café mangé in Molenheide dus voor de grotere 

koelladen rendementen van  ~75%.  
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2.2.2.2.3 AUGUSTUS. 

Augustus heeft een gemiddelde door de installatie gemeten buitenluchttemperatuur van 

17°C.  De maximaal behaalde temperatuur is 25°C. 

2.2.2.2.3.1 Verdampingskoeling. 

De meetwaarden van augustus 2006 zijn toegevoegd op bijlage cd-rom, excell file “café 

mangé augustus, werkblad alles”.  

Augustus is geen warme maand en examinatie van de data toont dat de enigste periode 

waar er een opeenvolging van dagen met nood naar koeling is, de periode van 16 t.e.m 

19 augustus betreft. Deze periode zal hier dan ook gebruikt worden voor de evaluatie 

van de verdampingskoeling.  

 

De afblaas –en toevoerventilatoren zijn gesynchroniseerd met elkaar en draaien 

gedurende 16 t.e.m 19 augustus dagelijks van 10u30 tot 22u op toerental snel, zie 

bijlage cd-rom, excell file “Molenheide, café mangé augustus, werkblad digitale data”. 

 

Figuur 56 toont de stand van de verdampingskoeling op de linker verticale as en van de 

mechanische koeling op de rechter verticale as. Nog steeds geldt 2=AAN, 1=Standby, 

0=UIT en -1=Storing. In deze figuur kan gezien worden dat de verdampingskoeling 

voor elke dag een verschillend start en eindtijdstip kent. Voor 16 augustus is er koeling 

vereist van 12u50 tot 16u20, voor 17 augustus van 13u40 tot 22u, voor 18 augustus van 

12u15 tot 21u55, voor 19 augustus van 10u50 tot 20u15. De mechanische koeling werkt 

voor het grootste deel van de tijd samen met de verdampingskoeling, maar er zijn ook 

een aantal intervallen waar de adiabatische koeling afzonderlijk werkt..  



 106 
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Figuur 56 Molenheide, café mangé, augustus, verdampings –en mechanische 

koeling. 

Figuur 57 toont de werking van de ‘adiabatische’ koeling gedurende 16 t.e.m 19 

augustus. De verse buitenlucht klepstand, de verse buitenluchttemperatuur, de 

toevoertemperatuur, de natte bol temperatuur van de extractielucht en de 

binnentemperatuur zijn uitgezet langs de linker verticale as. Langs de rechter verticale 

as is het digitaal signaal van de ‘adiabatische’ koeling uitgezet. Voor de digitale 

signalen geldt nog steeds : 2=AAN, 1=Standby, 0=UIT, -1=Storing. 

Wanneer het signaal voor adiabatische koeling de waarde 2 teruggeeft en wanneer de 

buitenluchtklep geopend is (10V) dan is de verdampingskoeling ingeschakeld voor het 

conditioneren van de toevoerlucht. Het verloop is als volgt : de binnenlucht(bruin) 

wordt door het ventilatiesysteem afgezogen en direct evaporatief gekoeld in de 

warmtewisselaar tot de natte bol temperatuur (cyaan). Doorheen de warmtewisselaar 

wordt de verse buitenlucht (geel) dan indirect evaporatief gekoeld tot de 

toevoerluchttemperatuur die daarna nog de verwarmingsbatterij en de verdamper, die 

beiden uitstaan en de ventilatormotor passeert vooraleer de temperatuur opgemeten 

wordt als toevoerluchtluchttemperatuur (blauw). Opnieuw dienen de metingen wanneer 

de ventilatoren uitgeschakeld zijn, dus van 22u tot 10u30, buiten beschouwing gelaten 

worden, er is dan geen ventilatie van de binnenruimte.  
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De prestatie van de verdampingskoeling wordt geanalyseerd op basis van de 

temperatuursval van de verse buitenlucht (Tdi-Tdo) doorheen de warmtewisselaar. 

Tdo is hier niet gekend en een benadering ervan door een correctie toe te passen op de 

toevoertemperatuur wordt hier moeilijk. De adiabatische koeling werkt hier wel meestal 

samen met de mechanische koeling, maar deze laatste lijkt beredeneerd op de bereikte 

koelingen (Tbuitenlucht-Ttoevoerlucht) sterk te variëren, waardoor een schatting van de invloed 

ervan op de toevoerluchttemperatuur eerder onmogelijk wordt. We zullen de thermische 

efficiëntie van de verdampingskoeling van augustus dan ook buiten beschouwing laten. 

In bijlage 16 is de thermische efficiëntie van de volledige koelinstallatie, als (Tdi-Ttoevoer) 

op de y-as uitgezet tegen (Tdi-Tnb) op de x-as, voorgesteld. We vermelden ook nog de 

gemiddelde en maximaal geleverde koeling van de volledige installatie in de periode 

van 16 tot en met 19 augustus deze zijn (Tdi-Ttoevoer)gem= 4.5°C en (Tdi-

Ttoevoer)max=10.9°C , dit maximum van koeling werd bereikt tijdens de middag van 19 

augustus. 

 

Conclusie. 

De conclusie voor augustus luidt dat, zoals in de maand augustus in de 2 vorige cases, 

de nood naar koeling van de buitenlucht beperkt was, idem de mogelijkheden van de 

adiabatische koeling. Hierdoor werden de metingen van deze maand niet gebruikt voor 

het analyseren van de thermische efficiëntie van de verdampingskoeling binnen de 

airconditioninginstallatie. 
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2.2.3 Thermisch  comfort. 

Het behaalde thermisch comfort van de cafetaria en de café mangé in Molenheide werd 

bestudeerd aan de hand van de ATG methode en het aantal TO-uren, toegepast op de 

maanden juni, juli en augustus, zoals besproken in 1.8.2 Comfort prestatie indicatoren. 

De waarden en berekeningen die hiervoor werden gebruikt zijn te vinden op bijlage cd-

rom, gebundeld in excell files “Molenheide, thermisch comfort cafetaria” en 

“Molenheide, thermisch comfort café mangé”. De uren van bezetting van de cafetaria en 

van de café mangé verschillen en werden uit de besprekingen ervan, 2.2.1 Molenheide, 

Cafetaria. en 2.2.2 Molenheide, Café Mangé., afgeleid. Hieruit volgt dat de dagelijkse 

aanwezigheid in de cafetaria zich afspeelt vanaf omstreeks 8u30 tot 22uur. Voor de café 

mangé wordt dat in juni van 17u tot 22u tijdens de weekdagen en van 11u tot 22u 

tijdens de weekends, in juli en augustus wordt dat elke dag van 11u tot 22u. Voor de 3 

maanden samen bekomt men voor de cafetaria een totaal van 1089 werkuren en voor de 

café mangé 779 werkuren. De ATG methode gebruikt 3 klassen, aan de hand van een 

90%, 80% en 65% acceptatie niveau, om het thermisch comfort te beoordelen.  

In Figuur 58 en Figuur 59 zijn, voor de cafetaria en de café mangé, de 

binnentemperaturen (Ti) uitgezet ten opzichte van hun uitgemiddelde buitentemperatuur 

(Te,ref). 

Waarbij Te,ref = 
4,2

 n)eergistere-0,2·Teer steren 0,4·Teergi ren 0,8·Tgiste  g(1·Tvandaa +++
.  

Daarnaast zijn in deze grafieken ook de bovenste limietwaarden van de 3 klassen 

voorgesteld. 
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Figuur 58 Molenheide, cafetaria, ATG methode. 

ATG-methode

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Te,ref

T
i

Binnentemperaturen 90% bovenlimiet 80% bovenlimiet 65% bovenlimiet
 

Figuur 59 Molenheide, café mangé, ATG methode. 

 

Tabel 9 vat, voor beide cases, de resultaten van de, via de ATG methode gedane, 

analyse samen.  

Voor de cafetaria volgt hieruit dat het minimaal comfort, overeenstemmend met klasse 

C, tijdens 84 werkuren overschreden werd. Dit is ongeveer gedurende 7.6%. Volgens de 
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ATG methode ligt de cafetaria van Molenheide buiten klasse C. Op te merken valt wel 

dat al deze momenten waar klasse C overschreden werd, in de extreem warme periode 

van 19 tot en met 26 juli liggen. 

Voor de café mangé geldt eveneens dat het behaalde thermisch comfort buiten klasse C 

gelegen is. Hier werd de 65% bovenlimiet gedurende 89 uren overschreden wat 

overeenkomt met 11.4%. Het valt wel op dat het nodige comfort tijdens de warmste 

zomerperiode, van 19 tot en met 26 juli, in de café mangé wel behaald werd en dat de 

momenten van “discomfort” zich elders, op eveneens warme dagen, situeren.   

 

 Klasse A limiet, 

Boven 90% 

Klasse B limiet, 

Boven 80% 

Klasse C limiet, 

Boven 65% 

Cafetaria 

Op 1089 uren 

195 uren 107 uren 84 uren 

Café mangé 

Op 779 uren 

163 uren 116 uren 89 uren 

Tabel 9 Cafetaria en café mangé, overschreden uren in de ATG-methode. 

Als een soort van 2e opinie werd ook het aantal uur berekend dat een temperatuur van 

25.5°C overschreden werd. Volgens de TO-methode moet dit aantal uur lager liggen 

dan 10% van het aantal werkuren, wat voor de cafetaria neerkomt op 109 uren en voor 

de café mangé op 78 uren. Zoals in tabel 10 gezien kan worden is dit voor beide cases 

niet voldaan. 

 Cafetaria Café mangé 

Aantal TO-uren 219 uren 167 uren 

Tabel 10 Cafetaria en café mangé, overschreden TO-uren. 

Uit beide analyses volgt dus dat aan de vereisten voor thermisch comfort niet voldaan 

werd. De ATG-methode komt hier terug naar boven als de minst strenge methode van 

de twee, maar toch werd ook hier de limieten van de laagste klasse C tijdens een aantal 

uren overschreden. 
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Hoofdstuk 3 Simulatie auditorium “Sint-Pietersnieuw straat”. 

Als laatste hoofdstuk van deze thesis, wordt met de experimenteel behaalde kennis uit de 

vorige 2 hoofdstukken een simulatiemodel gemaakt van het, in constructie verkerende, 

auditorium in de Sint-Pietersnieuwstraat. Hiervan wordt dan, voor verschillende 

inputparameters, het thermisch comfort en de behaalde koeling geanalyseerd.  

3.1 Simulatieprogramma. 

Om de ventilatie van het auditorium met verdampingsgekoelde buitenlucht de simuleren 

wordt gebruik gemaakt van het programma TRNSYS. 

TRNSYS is een transiënt multi-zonaal thermisch simulatiemodel, ze verdeeld het 

gebouw in verschillende zones, meestal overeenkomend met de verschillende ruimtes, 

waarin verondersteld wordt dat de lucht perfect gemixed is. 

In Figuur 60 is een vereenvoudigde schematische voorstelling gegeven van het 

programma in TRNSYS. Centraal staat het model van het gebouw, daaraan wordt een 

simulatie van het weer (Meteonorm) en de daaruitvolgende straling verbonden. Als 

ventilatielucht wordt de adiabatisch gekoelde buitenlucht of de verse buitenlucht via een 

regelmechanisme toegevoerd. De temperatuur van de adiabatisch gekoelde buitenlucht, 

Tpulsie genoemd, wordt bepaald uit de natte bol temperatuur en de buitentemperatuur(zie 

verder). 

 

Figuur 60 Schematische voorstelling van het TRNSYS model. 
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3.2 Input parameters. 

3.2.1 Model van het gebouw. 

Om de prestaties van het auditorium te evalueren, moet een vereenvoudigd model 

gemaakt worden. We kiezen er voor het volledige auditorium als 1 zone voor te stellen. 

Een zone is een volume waar de lucht op een uniforme temperatuur staat. 

Figuur 61 toont de dwarse doorsnede van het auditorium. 

 

 

Figuur 61 Dwarse doorsnede auditorium. 

 

3.2.1.1 De gebouwkarakteristieken. 

Dimensies, thermofysische eigenschappen, convectieve warmtetransfercoëfficiënt en 

luchtdichtheid(infiltratie) zijn de karakteristieken van het gebouw. 

 

In het model van het gebouw moeten de muren van het auditorium met hun 

oppervlaktes, samenstellingen en oriëntaties ingegeven worden. 

De interessante thermofysische eigenschappen zijn de thermische conductiviteit, de 

specifieke warmte capaciteit, de dichtheid, de dikte van de laag d en de zonstraling 
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absorptie coefficient van het oppervlakte materiaal. Deze bepalen de warmte transfer en 

opslag in het materiaal. 

Elke muur veronderstellen we een dikte van 1m te hebben en samengesteld te zijn uit 

0.8m beton en 0.2m isolatiemateriaal.  

 Tabel 11 bevat de waarde van de conductiviteit, warmte capaciteit en dichtheid van de 

samenstellende materialen. De zonabsorptiecoëfficiënt wordt voor de voor –en 

achterzijde 0.6 gekozen en de convectieve warmteoverdrachtscoëfficiënt αc gelijk aan  

11kJ/(h.m².K). 

Convectieve warmtetransfer kan opgedeeld worden in natuurlijke convectie en 

gedwongen convectie. Natuurlijke convectie wordt gedreven door een 

dichtheidsverschil als gevolg van een temperatuursverschil in de lucht. Gedwongen 

convectie wordt gedreven door een extern opgelegd drukverschil, bvb door een 

ventilator.  

De convectieve warmtetransfer wordt gedefinieerd door: 

qc = αc (θl − θv )  

Vergelijking 21 

αc is de convectieve warmtetransfer coefficient, qc de getransfereerde warmte en (θl −θv)  

het temperatuursverschil tussen de lucht en een vast oppervlakte.  

 

Samenstelling Conductiviteit 

(kJ/h.m.K) 

Warmte capaciteit 

(kJ/kg.K) 

Dichtheid (kg/m³) 

Beton 216 0.88 2200 

Isolatie(rotswol) 0.144 0.84 160 

Tabel 11 Samenstelling van de wanden van het auditorium. 

De oppervlaktes van de verschillende wanden en het volume van de totale ruimte zijn te 

vinden in Tabel 12, hierbij is ook de aard van de wand vermeld. 
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Volume auditorium 17202.2m³  

Zijwand Noord 422.6 m² Adiabatische wand 

Zijwand zuid 422.6 m² Adiabatische wand 

Wand Oost 554.85 m² Adiabatisch wand 

Wand West 117.45 m² Buitenwand 

Dak 1553.6 m² Buitenwand 

Vloer 1504.3 m² Adiabatisch wand 

Tabel 12 Geometrie van het auditorium. 

Onbedoelde gaten of kraken in de omhulling van het gebouw veroorzaken 

ongecontroleerde luchtstroom. Mogelijke locaties zijn bijvoorbeeld de plaatsen waar 

gebouwstructuren samenkomen, penetratie van pijpen en buizen, ramen en deuren. De 

snelheid van luchtinfiltratie of exfiltratie hangt af van de porositeit van het gebouw en 

de groten van de drijvende krachten zoals wind en temperatuurverschillen. Insufficiëntie 

luchtdichtheid kan de oorzaak zijn van energie verlies van het gebouw, condensatie 

problemen en luchtpollutie. Daarboven kan de ventilatieluchtstroom verstoord worden. 

Infiltratie wordt in het multi-zonaal model gekarakteriseerd als een 1 dimensionale 

stroom. We kiezen hier voor de luchtverversing door infiltratie een constante waarde 

van 0.2 
h

1
. 
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3.2.2 Systeemkarakteristieken. 

Deze zijn de ventilatiesnelheid, de ventilatieregeling, de gekozen weerdata en de interne 

warmteontwikkeling. 

 

De Europese ventilatie standaard EN 13779 heeft een klassificatie voor 

binnenluchtkwaliteit (ENG: indoor air quality, IDA) in niet residentiële gebouwen 

opgesteld. (zie Tabel 13). 

De ontwerpwaarde van een ventilatiesysteem is 36 m³/h per persoon en correspondeert 

met de grenswaarde tussen de typische bereiken van IDA 2 en IDA 3. Een verhoogde 

luchtsnelheid van 72 m3/h per persoon correspondeert met de standaard waarde van 

IDA 1, i.e. hoge binnenluchtkwaliteit.  

 

Kwaliteit Ontevredenen CO2, ∆C(ppm) Verblijfszones 

(m³/h/p) 

Niet-

verblijfszones 

(m³/h/m²) 

IDA1   <15%   < 400  > 54   - 

IDA2   < 20%   < 600  > 36   > 2.5 

IDA3   < 25%   < 1000  > 22   > 1.3 

Tabel 13 Classificatie van binnenluchtkwaliteit en corresponderende 

ventilatiesnelheden per persoon. 

Het auditorium wordt verondersteld dagelijks bezet te zijn van 8u tot 19u en wordt dan 

ook gedurende die periode geventileerd. 

Wanneer de buitentemperatuur, Tout, boven de 17°C stijgt en het verschil Tout-Tnb groter 

is dan 1.1, zal evaporatief gekoeld worden. Tnb is de natte bol temperatuur van de 

extractielucht, hier gelijk gesteld aan de binnenlucht. De waarde Tout-Tnb=1.1 komt van 

de hypotheses gemaakt voor het rendement ε van de verdampingskoeling in de cases, 

2.1. De Kinkhoorn en 2.2 Molenheide. De temperatuur van de buitenlucht wordt dan 

evaporatief gekoeld tot de temperatuur van de toevoerlucht of pulsielucht, deze 

temperatuur wordt berekend door middel van vergelijking 22. 
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)9.0)(*82.0( −−−= TnbToutToutTpulsie  

Vergelijking 22 

. 

Wanneer aan deze voorwaarden niet voldaan is wordt de ruimte geventileerd door de 

buitenlucht en indien nodig verwarmd. Dit is een vereenvoudigde werkwijze, normaal 

zal de buitenlucht vooraleer die in de ruimte wordt binnengeblazen als toevoerlucht, op 

een gewenste temperatuur gebracht worden door een samenspel van kleppen, die de 

verse buitenlucht mengen met een door warmteterugwinning verwarmd percentage van 

de buitenlucht. Dit regelmechanisme hoeft hier niet geïmplementeerd te worden omdat 

enkel de werking van de verdampingskoeling bestudeerd wordt.  

 

Simulaties zijn uitgevoerd gedurende de periode van 1 juni tot 31 september, waarvan 

de eerste 2 weken van juni dienen als een transiënte opstartperiode. 

De Meteonorm weerdata van Ukkel werd gebruikt en een tijdstap van 15 minuten werd 

gekozen. Meteonorm (Meteotest) construeert uurlijkse weerdata gebaseerd op de 

climatologische normalen van 1961-1990 (KMI, 2004) van de meteorologische stations 

Ukkel, Oostende en Saint-Hubert.   

 

Uit data van het KMI volgt dat de climatologisch gemiddelde dagelijkse waarde van 

juni tot augustus van 16.5°C al elk jaar gedurende de laatste 10 jaar overschreden is. 

Uit dit gegeven en wetende dat in een stadsomgeving een hogere temperatuur heerst in 

vergelijking met de landelijke omgeving waar de meteorologische systemen zich 

bevinden, zal ook een simulatie gebeuren met een buitentemperatuur die 1.5°C hoger 

ligt. 

 

Interne warmte wordt uitgestraald door aanwezige personen, licht en materiaal (PC, 

projector, enz.). Voor niet ontvochtigde gebouwen is enkel voelbare warmte belangrijk. 

Deze warmte ontwikkelingen zijn deels convectief en deels radiant van aard. De 

convectieve zorgen voor een onmiddelijke opwarming van de lucht en de gestraalde 

worden eerst door de oppervlaktes opgenomen vooraleer ze aan de lucht overgedragen 

worden. 

De warmte productie van personen hangt af van hun activiteit. In het auditorium wordt 

verwacht dat de aanwezige studenten zitten en licht aan het schrijven zijn. De waarden 
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gegeven in Tabel 14 worden dan in TRNSYS ingegeven als interne warmte winsten. Er 

wordt ook nog bijgevoegd dat 70% van de warmte winsten via de verlichting convectief 

van aard zijn. 

 

Interne warmte 

winsten 

ISSO 7730 eenheden 

Totale warmte Voelbare warmte Latente warmte Personen  

120 65 55 

Watt/persoon 

PC+scherm 140 Watt/PC 

Verlichting 10 W/m² 

Tabel 14 Samenvatting van veronderstellingen over interne warmte winsten. 
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3.3 Simulatie resultaten. 

3.3.1 Thermisch comfort. 

De resultaten van de verschillende simulaties zijn bijgevoegd op bijlage cd-rom, excell 

files “Simulatie 1” tot en met “Simulatie 8”. 

Tabel 15 vergelijkt de resultaten voor verschillende input waarden, van de simulatie van 

15 juni tot en met 30 september van het auditorium. Thermisch comfort wordt terug 

bepaald door het aantal TO uren en de adaptieve temperatuurlimiet methode. Het totaal 

aantal geanalyseerde uren bedraagt 1188, volgens de TO theorie moet het aantal uren 

dat de 25.5°C overschrijdt onder de 10% hiervan liggen. Figuren 62 tot en met 65 

presenteren de resultaten van de adaptieve temperatuurlimiet methode voor het 

auditorium met verdampingskoeling, voor verschillende instelwaarden. In Tabel 15 

wordt het aantal uren gegeven dat de klasse A, B en C bovenlimieten overschreden 

worden. De parameters die we laten variëren zijn: de gebruikte weerdata, de bezetting 

en het ventilatiedebiet. De standaarwaarden voor deze parameters zijn: de weerdata van 

Ukkel, een bezetting van 1000 personen en een ventilatiedebiet van 36m³/h/pers 

overeenkomend met een kwaliteit IDA2.  

 

ATG methode  

Waarden van de variabele 

parameters. 

 

TO-uren                 +A +B +C 

Gemiddeld 

bereikte 

koeling(°C). 

Juni 

Juli 

Aug 

Sept 

1.Weerdata: Ukkel 

Bezetting: vol =1000personen 

293 

Totaal 

70 

132 

116 

32 

350 

60 

103 

104 

27 

294 

48 

82 

90 

14 

234 

1.3 

1.1 

1.2 

0.3 

Juni 

Juli 

Aug 

Sept 

2.Weerdata: Ukkel 

Bezetting: 800 personen 

229 

Totaal 

57 

96 

100 

21 

274 

46 

77 

79 

14 

216 

32 

52 

68 

9 

161 

1.5 

1.6 

1.6 

0.8 
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Juni 

Juli 

Aug 

Sept 

3.Weerdata: Ukkel  

Bezetting: 500 personen 

94 

Totaal 

26 

44 

58 

3 

103 

15 

31 

33 

0 

79 

10 

23 

23 

0 

56 

2.5 

2.4 

2.3 

1.6 

Juni 

Juli 

Aug 

Sept 

4.Weerdata: Ukkel 

Bezetting: vol 

Ventilatiedebiet: 72m³/h/p 

80 

Totaal 

19 

42 

41 

0 

102 

12 

31 

27 

0 

70 

9 

19 

14 

0 

42 

3.0 

2.9 

2.8 

2.2 

Juni 

Juli 

Aug 

Sept 

5.Weerdata: hoge temperatuur 

Bezetting: vol 

419 

Totaal 

96 

180 

162 

72 

510 

79 

147 

138 

46 

410 

68 

124 

111 

32 

335 

1.6 

1.3 

1.5 

0.7 

Juni 

Juli 

Aug 

Sept 

6.Weerdata: lage vochtigheid 

Bezetting: vol 

289 

Totaal 

70 

130 

115 

32 

347 

59 

101 

99 

25 

284 

48 

80 

88 

14 

230 

1.6 

1.3 

1.4 

0.5 

Juni 

Juli 

Aug 

Sept 

7.Weerdata:hoge T + lage rh 

Bezetting: vol 

414 

Totaal 

94 

176 

160 

71 

501 

78 

145 

134 

44 

401 

66 

121 

109 

30 

326 

1.9 

1.7 

1.8 

0.9 

Juni 

Juli 

Aug 

Sept 

8.Weerdata: Madrid 

Bezetting: vol 

847 

Totaal 

139 

267 

270 

198 

874 

128 

250 

250 

174 

802 

122 

230 

234 

140 

726 

 

5.0 

Tabel 15 Simulatie resultaten voor verschillende input parameters. 
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Uit deze tabel volgt dat voor de standaardinstellingen het auditorium niet voldoet aan de 

thermische comfort criteria’s. Bovendien is de gemiddeld bereikte koeling miniem. Dit 

vindt een verklaring in het feit dat de buitentemperatuur van een gemiddelde periode 

juni tot september, gemiddeld 16.2°C bedraagt, met een maximum van 30°C. Hierdoor 

is er bijvoorbeeld in juli slechts gedurende 14 dagen koeling vereist en is het slechts 

tijdens momenten waar de buitentemperatuur boven de 24 à 25°C raakt, dat er 

noemenswaardige koelingen bereikt worden. Ook komt er hier nog eens bij dat op deze 

warme momenten de binnenlucht door de grote aanwezigheid sterk opgewarmd en 

bevochtigd wordt, waardoor de natte bol temperatuur van de extractielucht redelijk hoge 

waarden aanneemt en het maximaal mogelijke koelbereik Tout-Tnb beperkt houdt. 

Mechanische topkoeling is hier dus vereist. 

 

Vergelijken we de simulaties met een bezetting van 800 personen en van 500 personen 

met de standaardsimulatie, dan kunnen we concluderen dat het thermisch comfort van 

het auditorium sterk verbeterd. Ook vergroten de gemiddeld bereikte koelvermogens, 

die volgen uit de gerealiseerde koelingen. Het is zelfs zo dat volgens de TO theorie het 

auditorium met 500 aanwezige studenten voldoet aan de comfort criteria zonder 

bijkomende mechanische topkoeling. 

 

Bestuderen we nu de simulatie met een volle bezetting, maar waar een hoger 

ventilatiedebiet gekozen werd, dan zien we dat het thermisch comfort hierdoor sterk 

verbeterd en er zelfs voldaan is aan het TO-criteria. Met een mechanische topkoeling in 

nog geen 6% van de tijd kan al een comfort klasse B bereikt worden. 

 

Uit de simulaties waar de temperatuur met 1.5°C werd verhoogd en/of de relatieve 

vochtigheid met 10% werd verminderd volgt, dat een hogere buitentemperatuur een 

slecht effect heeft op het comfort welke ver van gerealiseerd wordt. Een mechanische 

topkoeling gedurende 35% van de tijd is hier vereist om een comfort klasse B te 

bereiken. Het verlagen van de relatieve vochtigheid van de buitenlucht heeft hier maar 

een miniem verbeterend effect op het comfort en de behaalde koeling. 

 

Tot slot werd ook eens de weerdata van een warm klimaat gesimuleerd, namelijk dit 

opgemeten in het weerstation van Madrid. Over de periode van juni tot en met 

september heeft Madrid gemiddeld een gemiddelde temperatuur van 22.8°C en een 
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maximum temperatuur van 36.8°C. Opvallend is dat het auditorium nu praktisch elke 

dag gekoeld wordt met behulp van de adiabatische koeling en dat de bereikte koelingen 

meer dan dubbel zo hoog liggen. Het bereikt thermisch comfort is hier ook wel veel 

slechter, waardoor een extra mechanische koeling zeker gewenst is. 
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Figuur 62 ATG-methode 15 juni tot 30 september, standaard waarden. 
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 123 

ATG-methode

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Te,ref

T
i

90% bovenlimieten 80% bovenlimieten 65% bovenlimieten Binnentemperaturen  

Figuur 64 ATG-methode 15 juni tot 30 september, bezetting: 500. 
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Figuur 65 ATG-methode 15 juni tot 30 september, IDA1. 
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3.4 Algemeen besluit. 

Een simulatiemodel voor het auditorium in de Sint Pietersnieuwstraat werd opgesteld en 

met behulp van het simulatieprogramma TRNSYS werd voor verschillende 

instelwaarden van de parameters, bezetting, weerdata en ventilatiedebiet, het 

binnenklimaat voorspeld. Een aanvaardbaar thermisch comfort werd behaald bij een 

halfvolle bezetting, 500 personen, en bij een volle bezetting maar met een verhoogd 

ventilatiedebiet. In de andere bestudeerde gevallen is een mechanische topkoeling 

wenselijk. 
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Hoofdstuk 4 Eindconclusie. 

Indirecte verdampingskoeling is een “laag energie” koelingstechniek die gebruik maakt 

van de, tot de natte bol temperatuur gekoelde, extractielucht om de buitenlucht doorheen 

een warmtewisselaar te koelen en hiermee de gekozen ruimte te ventileren. Case studies 

geven op het vlak van prestatie het resultaat, dat na het overwinnen van een klein verlies 

, het rendement van de verdampingskoelinginstallatie voor grote koelmogelijkheden 

(Tdo-Tnb) nadert naar 82%. Voor gemiddelde bedrijfsprestaties ligt het rendement dan in 

de buurt van de 75%. Daar de benodigde energie zich beperkt tot deze voor het 

aandrijven van de ventilator en van de waterpomp, zijn de bereikt energiebesparingen, 

in vergelijking met het gebruik van mechanische compressiekoeling, omvangrijk. 

De case studies in hoofdstuk 2 toont wel dat het controlsysteem van de 

verdampingskoeling een grote impact heeft op de efficiëntie van het systeem. 

Inefficiënte werking kan vermeden worden door adequate toepassing van de 

verdampingskoeling. 

 

Om het geleverde thermisch comfort van de verdampingskoeling te evalueren, werd 

gebruik gemaakt van de temperatuuroverschrijdingsmethode(TO) en de adaptieve 

temperatuurgrenswaardenmethode(ATG). De comfortlimieten werden voor geen enkele 

case behaald. De probleemzones situeren zich tijdens de extreem warme dagen, het 

KMI meldde dan ook dat de zomer 2006 (van juni tot augustus) werd gekarakteriseerd 

door een « uitzonderlijk» hoge temperatuur. De veel te hoge temperaturen waren vooral 

opvallend tijdens de maand juli wanneer wij tussen de 10e en de 30e een hittegolf 

meemaakten (minimum vijf opeenvolgende dagen met maxima hoger dan 25°C 

waarvan 3 met maxima hoger dan 30°C). Het zijn dan ook tijdens deze momenten dat 

overschrijdingen van de comfortlimieten opgemerkt werden. 

 

De comfortprestaties en de energiebesparingen van ventilatie met verdampingskoeling 

kan geanalyseed worden door middel van een gebouwsimulatie. Uit de resultaten blijkt 

dat de belangrijke parameters, de bezetting, het ventilatiedebiet en de buitentemperatuur 

zijn. Mechanische topkoeling is in de meeste gevallen vereist om binnen de 

comfortlimieten te blijven. 
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