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MOGELIJK- EN ONMOGELIJKHEDEN VAN

KOUDEMIDDELEN
VOOR VRV/VRF
OOK IN DIT NUMMER:
• WARMTEPOMP IN HOOGBOUW, UITDAGINGEN EN OPLOSSINGEN
• INNOVATIEF KLIMAATSYSTEEM DISTRIBUTIECENTRUM
• AWARDWINNEND VRV-SYSTEEM MAAKT SCHOOL ENERGIEZUINIG

 

 
     

   



NIEUWE RANGE LOKALE BEKABELDE
BEDIENINGEN: PAR-CT01MAA. GROOT,
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MEERKLEURIG LCD TOUCH PANEL,
BLUETOOTH-FUNCTIE, LEVERBAAR

NIEUWE MITSUBISHI ELECTRIC R32-BINNEN-UNIT IS

IN ZWART EN WIT.

ONDERSCHEIDEND IN DESIGN EN TECHNIEK.
DE MSZ-LN WORDT GELEVERD IN UITVOERINGEN MET
EEN KOELCAPACITEIT VAN 2,5, 3,5, 5,0 EN 6,1 KW.
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DE VERNIEUWDE BUITENUNITS ONDERSCHEIDEN
ZICH DOOR HUN STILLE WERKING, COMPACTE
UITVOERING EN VERDER



DRIE NIEUWE TYPEN STANDAARDINVERTER BUITEN-UNITS; 10, 12,5
EN 14KW. UITVOERING MET ENKELE
VENTILATOR. 20% ENERGIEZUINIGER EN UITGEVOERD MET DUAL SETPOINT MOGELIJKHEID.

VERBETERDE PRESTATIES.
GELUIDSNIVEAU MET
10 dB(A) VERMINDERD,
HOOGTEREDUCTIE MET 25%.
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DE ECODAN CAHV EN CRHV
ZIJN MONOBLOCK-SYSTEMEN
EN SPECIFIEK ONTWORPEN
VOOR GROTE TOEPASSINGEN.
ZE BIEDEN WATERTEMPERATUREN VAN RESPECTIEVELIJK 25°C TOT 70°C
(TOT 65°C ZONDER BIJVERWARMING). CASCADEREGELING MET MEERDERE UNITS TOT EEN
CAPACITEIT VAN 960KW.

ALKLIMA.NL
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Ideaal voor toepassingen in klimaattechniek

Service manometer voor onderhoud koelinstallaties

redactioneel

R32 in de lift

V
Leveranciers
van VRV/VRF
kunnen nu
ook mee in
de GWP-verlaging. Maar
dat zal niet
van de ene
op de andere
dag gebeuren

Uko Reinders
Hoofdredacteur

oor airconditioning en warmtepompen is met R32 een koudemiddel
voorhanden met een relatief lage GWP-waarde. Experts uit de koudetechniek zullen nu wellicht de wenkbrauwen fronsen. Zij richten
zich op koudemiddelen als ammoniak en CO2, waarvan de respectievelijk GWPwaarden van 0 en 1 een stuk lager zijn dan de 675 van R32. Maar vergeleken met
de GWP van 2.090 van het in klimaatinstallaties veel gebruikte R410A zorgt R32
wel degelijk voor een forse verlaging. R32 wordt door steeds meer leveranciers
toegepast, zoals LG, dat in het artikel op pagina 34 meldt dat de nieuwe serie airconditioners met dit koudemiddel zijn afgevuld. Andere leveranciers die R32 toepassen zijn onder meer Panasonic, Daikin, Alklima en Gree.
Dat juist kleine (split-)airconditioningunits met R32 op de markt komen, is mede
het gevolg van de koudemiddelinhoud van deze systemen. Die is zo klein dat de
regelgeving ten aanzien van brandveiligheid en zuurstofverdrijving het gebruik van
dit mild ontvlambare middel (ISO-klasse A2L) niet in de weg staat. Dat lag anders
bij VRV/VRF-systemen waar veel meer koudemiddel in gaat. Daarom werd bij die
systemen vastgehouden aan R410A, een blend waar weliswaar R32 in zit, maar
waarvan de ontvlambaarheid is geneutraliseerd door de toevoeging van R125.
In het artikel over koudemiddelen in VRV/VRF, op pagina 12, is echter te lezen
dat de regels zijn veranderd. Door aanpassing van een Europese norm en productstandaard kan R32 nu ook in VRV/VRF-systemen worden toegepast, mits afdoende maatregelen zijn getroffen om bij koudemiddellekkage zuurstofverdrijving
tegen te gaan. VRV/VRF-leveranciers kunnen dus mee in de GWP-verlaging. Dat
zal niet van de ene op andere dag gebeuren. Ten eerste moeten de Aziatische fabrikanten overtuigd worden van de marktkansen in Europa, en vervolgens moeten
ze systemen ontwikkelen die geschikt zijn voor dit koudemiddel.
Met R32 blijft de GWP van koudemiddelen voor VRV/VRF dus nog steken op
675. Die GWP zou nog verder kunnen dalen door HFO's toe te passen, die net
als R32 onder de A2L-klasse vallen. Maar volgens sommige deskundigen vergt
dat installaties die bijna twee keer zo groot zijn als R32-systemen, wat gevolgen heeft met betrekking tot kosten en veiligheidsvoorschriften. Anderen stellen
dat HFO’s niet geschikt zijn voor toepassing met de in VRV/VRF gebruikte scrollcompressoren. Kortom, R32 is wat betreft de GWP-verlaging op dit moment het
hoogst haalbare voor VRV/VRF.
Er is wel een alternatief concept: indirecte systemen met water. Hierin kunnen
HFO-koudemiddelen probleemloos worden toegepast. Zoals ieder systeemtype
hebben indirecte systemen voor- en nadelen. Uiteindelijk is de keuze van het optimale klimaatsysteem en koudemidel een kwestie van maatwerk. De nieuwe mogelijkheden van R32 zorgen er echter wel voor dat het aantal opties toeneemt.
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nieuws

EU-ministerraad neemt herziening EPBD aan
De EPBD (Energy Performance of Buildings DIrective) is in
2010 in het leven geroepen om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. Op 31 januari heeft de Europese ministerraad een herziening van de EPBD aangenomen. In april
vindt hierover een stemming in het Europees Parlement plaats,
waarbij de voorgestelde wijzigingen naar verwachting zullen
worden aangenomen. Daarna volgt officiële publicatie en kunnen de lidstaten aan de slag met implementatie in de nationale wetgeving. Pas wanneer de wijzigingen worden opgenomen
in Nederlandse wetgeving gaan ze in Nederland gelden. Er zijn
drie concrete wijzigingen voorgesteld die betrekking hebben
op gebouwbeheersystemen en inspecties:
1. Nieuwe gebouwen moeten voorzien zijn van gebouwbeheersystemen waarbij de temperatuurregeling geautomatiseerd plaatsvindt.
2. In bestaande gebouwen moet dergelijke apparatuur zijn geinstalleerd wanneer de warmte-opwekkers worden vervangen.
Voor beide eisen geldt de voorwaarde dat ze technisch en

economisch haalbaar moeten zijn.
3. Daarnaast moeten niet-residentiële gebouwen (bv. utiliteitsgebouwen) met een airconditioning of klimaatsysteem (vermogen: >290kW) vanaf 2025 zijn voorzien van een gebouwbeheersysteem, mits technisch en economisch haalbaar.
Alternatieven voor inspecties (bvijvoorbeeld advisering) zullen
rechtsgeldig zijn mits bewezen is dat ze hetzelfde effect bereiken als inspecties. Daarnaast zal de aircokeuring gaan gelden
voor airconditionings- en klimaatsystemen met een minimaal
totaal opgesteld vermogen vanaf 70kW, in plaats vanaf 12kW.
De NVKL zal op korte termijn in overleg gaan met het ministerie van BZK en uitvoerder RVO om duidelijk te krijgen wat het
Nederlandse standpunt is bij het verhogen van de ondergrens
voor verplichte aircokeuring naar 70kW. De Europese wetgeving geeft namelijk een minimumniveau aan waarbij lidstaten
zelf bepalen of ze dit niveau hanteren of strengere eisen stellen. BZK zou er dus voor kunnen kiezen om de huidige ondergrens van 12kW te handhaven.

OUDE GYMZAAL WORDT
DUURZAAM KANTOOR

MIDEA

HET ORIGINEEL

:
Fluisterstille werking | Slaapmodus | WiFi | Turbo mode | Winterregeling -20ºC / +50ºC |
3D luchtcirculatie | 8ºC Temperatuursfunctie | 1W standby | Follow me functie
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Adviesbureau Merosch is in 2017 gestart met de renovatie
van een gymzaal uit 1955 in Bodegraven. In december 2017
is de zaal door de onderneming in gebruik genomen als kantoor. Bij de renovatie zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen
doorgevoerd om tot een circulair, gasloos, energieleverend en
gezond gebouw te komen. Het volledige casco inclusief de
vloer van de gymzaal zijn behouden en zo veel mogelijk oude
materialen zijn hergebruikt/verwerkt. Het gebouw is zeer goed
geïsoleerd en heeft geen aansluiting op het gasnet, maar een
warmtepomp. In april komen er zonnepanelen op het dak, en
er is een elektrische laadpaal voor auto’s waarmee het een
netto energieleverend gebouw gaat worden. De hoge duurzaamheidsambities komen tot uitdrukking in de verschillende labels die zijn getoetst: GPR 8,8 (hoogste in zijn klasse),
BREEAM Excellent, WELL (gezondheidslabel) zilver en een
tuin met NL Greenlabel A. Merosch vindt het belangrijk dat de
bouwsector stappen vooruit maakt in het verduurzamen van
de gebouwde omgeving. Daarvoor is het essentieel dat iedereen kan beschikken over kennis die in duurzaamheidsprojecten wordt opgedaan. “Daarom delen we alle kennis rondom
de circulaire renovatie van onze huisvesting”, vertelt directeur
Ronald Schilt. “Hiermee hopen we dat ons kantoor gaat dienen als een Living Lab waarin we nieuwe technieken en methoden testen én toepassen.”
Op 14 april deelt Merosch tijdens een open dag de kennis die
het gedurende de verbouwing heeft opgedaan.

ONDERZOEK NAAR RISICO’S
ONTVLAMBARE KOUDEMIDDELEN

OVERNAME
ABO KLIMAAT
DOOR VAN DORP

Het Amerikaanse Air Conditioning, Heating and Refrigeration Technology Institute
(AHRTI) is een onderzoek gestart naar de risico’s van hoog ontvlambare ‘Categorie
A3’-koudemiddelen zoals propaan. Het onderzoek, onder de naam ‘Benchmarking
Risk by Whole Room Scale Leaks and Ignitions Testing for A3 Refrigerant’, is onderdeel van Project 9007. Vanuit dit project is eerder onderzoek verricht naar licht-ontvlambare ‘Categorie A2L’-koudemiddelen zoals R32. Het eindrapport daarvan werd
juni vorig jaar gepubliceerd en staat op de website van AHRTI.
Project 9007 maakt deel uit van een breder onderzoeksprogramma naar brandbare koudemiddelen. Het wordt ondersteund door de Amerikaanse branchevereniging
AHRI (die 1 miljoen dollar in het onderzoek heeft geïnvesteerd), ASHRAE (1,3 miljoen
dollar), de California Air Resources Board (300.000 dollar) en het Amerikaanse ministerie van Energie (3 miljoen dollar). In het eerste stadium van het A3-project worden
laboratoriatests uitgevoerd, bijvoorbeeld naar leksnelheden en gasconcentraties. Het
tweede deel van het project omvat tests op ‘whole room scale’, waarbij praktijksituaties worden nagebootst met onder andere residentiële split-airconditioners, commerciële airconditioning, een rooftop-unit en mobiele koelapparatuur. Deze tests moeten
in het komend half jaar worden afgerond. Wanneer de onderzoeksresultaten bekend
worden gemaakt is nog niet bekend.

Installatiebedrijf Van Dorp
heeft Abo Klimaat te Soest
overgenomen. Hiermee
verstevigt het zijn strategische positie in dit segment
en kan het klanten in de
regio Midden-Nederland
nog beter bedienen. De activiteiten van Abo Klimaat
worden geïntegreerd in de
diensten van Van Dorp. Er
werken momenteel 12 medewerkers bij Abo Klimaat.
Het bedrijf heeft een omzet
van circa 2 miljoen euro op
het gebied van comfortkoeling en koel- en vriesinstallaties.

Invisibles
Warmtepomp airconditioners
zonder buitenunit

Lucht/lucht en Water/lucht
warmtepomp airconditioners

ELFO
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033 - 247 78 00

www.western.nl/invisibles

info@western.nl
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nieuws

'Meer onderzoek nodig naar milieu-effect
van atmosferische HFO-bijproducten'
Een rapport over
het milieueffect van
‘atmosferische bijproducten’ van
Model van het TFA-molecuul. HFO-koudemiddelen roept op tot aanvullend onderzoek.
Het daadwerkelijke effect van deze stoffen kan nog niet worden bewezen. Het
rapport, opgesteld door Britse analisten,
werd onlangs uitgebracht door het Noors
milieuagentschap. Het is gebaseerd op
literatuuronderzoek en gesprekken met
onder andere een HFO-fabrikant, acade-

mici, een niet-gouvernementele organisatie en een (niet nader benoemde) koeltechnische branchevereniging. Met de
'atmosferische bijproducten' wordt met
name TFA bedoeld, oftewel trifluorazijnzuur. Dit is een moeilijk afbreekbare chemische stof waarvan de concentratie in
de atmosfeer onder andere samenhangt
met de emissie van HFO-koudemiddelen zoals R1234yf. R1234yf heeft een atmosferische levensduur van ongeveer
zes dagen, waarna de stof wordt afgebroken tot TFA. Volgens het rapport daalt
TFA daarna neer in nevelvorm en is deze
neerslag “de belangrijkste bron van transvetzuren in de biosfeer”. Om dit tegen te
gaan, worden maatregelen gesuggereerd
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die HFO-emissies reduceert. Dat lijkt opmerkelijk, want tegelijkertijd stellen de auteurs dat onder academische experts
de consensus heerst dat TFA “een verwaarloosbaar effect" op het milieu heeft.
Daarbij gaat het echter om een aanname
die nog niet volledig kan worden onderbouwd; er is meer onderzoek nodig om
tot definitieve conclusies te komen. De
opstellers van het rapport hebben zowel
Honeywell als Chemours, twee koudemiddelfabrikanten die ook HFO’s leveren,
om commentaar gevraagd. Honeywell
heeft hier niet op gereageerd, Chemours
heeft aangegeven binnenkort met een reactie te komen.

AMERIKAANSE
IMPORTEUR R22
RISKEERT CELSTRAF
Een Amerikaanse ondernemer die wordt verdacht van
de illegale import en verkoop van R22 heeft schuld bekend en riskeert tien jaar gevangenisstraf. Hij liep tegen
de lamp toen hij gascilinders aanbood aan een undercover-agent. In de zomer van vorig jaar werd Mahmoud
A., eigenaar van een Californisch bedrijf in auto-onderdelen, gearresteerd op het vliegveld van Los Angeles.
A. werd ervan beschuldigd dat hij in 2013 een overeenkomst is aangegaan met een Chinees bedrijf. Dit ging
over de levering van R134a, een koudemiddel dat veelvuldig wordt gebruikt in auto-airco’s. Achter de schermen had A. echter een tweede, geheime overeenkomst
gesloten: de te leveren cilinders zouden worden voorzien van valse handelsmerken en niet worden gevuld
met R134a, maar met de CFK R22, een middel dat inmiddels ook in de VS onder uitfaseringsregels valt. Volgens de regionale nieuwswebsite The Orange County
Register bood A. de door de Chinezen geleverde R22cilinders aan op de marktsite eBay. Vervolgens liep hij
tegen de lamp toen hij vier van de cilinders verkocht
aan een undercover-agent. Deze agent zou er 330 dollar per cilinder voor betalen, ongeveer tien keer zo veel
als A. er zelf voor had betaald. A. werd gearresteerd en
beschuldigd van samenzwering, import van goederen
met een valse verklaring, valse douane-aangifte, smokkel en schending van de Amerikaanse Clean Air Act.
Volgens die Act mag R22 alleen worden verhandeld
door bedrijven die beschikken over een EPA-certificaat.
A. pleitte onschuld op alle aanklachten en mocht tegen betaling van 30.000 dollar borg zijn rechtszaak buiten de gevangenis afwachten. Inmiddels heeft A. alsnog
schuld bekend. Als hij dit niet had gedaan, zou hij als
de rechtbank alle aanklachten bewezen acht een gevangenisstraf van maximaal 132 jaar kunnen krijgen, zo
schrijft The Orange County Register. Door zijn schuldbekentenis riskeert A. een gevangenisstraf die maximaal
‘slechts’ 10 jaar bedraagt. Naar verwachting doet de
rechtbank in juni uitspraak in deze zaak.

Hij is er... de nieuwe prijslijst!
En dat is niet het enige goede nieuws.
Vanaf dit jaar gaan we onze krachten
bundelen met Wasco.
Zo kunnen we je nog beter
en sneller van dienst zijn.
Bijvoorbeeld door de
maar liefst 34 nieuwe
afhaalpunten, verspreid
door heel Nederland.
Meer weten over onze
samenwerking en ons
waanzinnige aanbod?
Vraag hem snel aan op aircovent.nl
the one stop 24/7

airco shop

Producten en
prijzen | 2018

“Met
34 nieuwe
afhaalpunten
dichterbij
dan ooit!”

De ruimste openings
tijden: 7u tot 19u*
* IN HET HOOGSEIZOEN

Nu ook alles 24/7
online te bestellen
!

Gratis bezorgd
In Nederland!*
* VANAF € 125,-

the one stop 24/7 airco shop

April 2018
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SPECIAAL PROGRAMMA MAAKT GRONINGSE SCHOLEN
'AARDBEVINGS- EN TOEKOMSTBESTENDIG'
De Nationaal Coördinator Groningen wil
met een speciaal programma 70 Groningse scholen vóór 2021 aardbevings-en toekomstbestendig maken.
Hiervoor hanteert uitvoeringsorganisatie Centrum Veilig Wonen hogere eisen dan het Bouwbesluit. Klimaatgroep
Holland voldoet daaraan en voorzag de
eerste twee scholen onlangs van aardbevingsbestendige en gasloze klimaatinstallaties. Dat aan hogere eisen dan
in het Bouwbesluit moet worden voldaan, betekent volgens directeur Harry Vaatstra dat de installaties, met name
zwaardere componenten, niet star maar
flexibel worden gemonteerd. "Zo voorkomen we dat ze bij trilling scheuren of breken”. Het klimaatbeheerssys-

10

teem dat Klimaatgroep Holland toepast
is eerder als ScholenºConcept specifiek voor scholen ontworpen en wordt
door het bedrijf zelf geproduceerd. De
integrale oplossing voorziet in ventilatie, verwarming en koeling van elk klaslokaal afzonderlijk door continue meting van onder andere temperatuur en

CO2. Deze vraaggestuurde klimaatbeheersing beperkt het energiegebruik tot
een minimum. Daarbij maakt een luchtwarmtepomp de scholen gasloos en
in combinatie met andere maatregelen
energieneutraal.



    

 



   



KLAAR VOOR EEN
DUURZAME TOEKOMST.

TOSHIBAAIRCONDITIONER.NL

vrv/vrf
Tekst: Bas Roestenberg

EUROPESE NORMAANPASSING BIEDT RUIMTE VOOR NIEUW KOUDEMIDDEL

VRV/VRF: MISVERSTANDEN EN
TOEKOMSTVERWACHTINGEN
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NORM EN PRODUCTSTANDAARD
EN378 is een ‘generieke’ norm met voorschriften (veiligheid en milieubescherming) en procedures (gebruik en onderhoud van koelsystemen, terugwinning van gebruikt
koudemiddel). EN378 verwijst naar de productstandaard
IEC60335-2-40 voor elektrische warmtepompen, airconditioning en ontvochtigers. Hierin staan onder andere voorschriften voor de toepassing van (ontvlambare) koudemiddelen. Als meerdere goedgekeurde maatregelen worden
getroffen om het effect van zuurstofverdringing bij lekkage tegen te gaan (wat tot verstikking in de technische ruimte kan leiden) bedraagt de praktische limiet (het toegestane
koudemiddelvolume in een installatie) maximaal 64 kilogram. Dit betekent dat R32 in vrijwel alle VRV/VRF-systemen mag worden toegepast, mits voldoende extra maatregelen worden getroffen.
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“Qua thermodynamische eigenschappen is R32 voor VRV een prima
alternatief”, aldus Henk Kranenberg.
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VRV/VRF
In dit artikel worden VRV (Variable Refrigerant Volume) en
VRF (Variable Refrigerant Flow) door elkaar gebruikt. Het
zijn twee verschillende termen voor een systeemtype waarbij de hoeveelheid koudemiddel die door een gebouw wordt
getransporteerd afhankelijk is van de koeling/warmtevraag
in de verschillenden ruimten in dat gebouw. De reden voor
het gebruik van twee verschillende termen is van juridische
aard: toen Daikin in 1982 het VRV-systeem uitvond, kreeg
het patent op die benaming. Andere fabrikanten gebruiken
daarom de term VRF.
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Martijn van Leerdam: "VRF is bewezen techniek die bijdraagt aan de reductie van CO2-uitstoot".
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ISO-KOUDEMIDDELINDELING
Binnen ISO zijn koudemiddelen ingedeeld in categorieën die
wereldwijd worden toegepast. In de ‘B’-lijst staan ‘hoog-giftige’ stoffen die niet relevant zijn voor klimaattoepassingen.
De ‘A’-lijst bestaat uit ‘laag-giftige’ stoffen die op basis van
ontvlambaarheid als volgt zijn ingedeeld:
A1: niet-ontvlambaar (bijv. R410A).
A2L: mild ontvlambaar (bijv. R1234ze, R32).
A2: licht ontvlambaar. (nauwelijks toegepast).
A3: sterk ontvlambaar. (bijv. koolwaterstoffen zoals butaan
en propaan).
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MIDEA
HET ORIGINEEL

PRO

COP 4.6 / A+++

Fluisterstille werking | Slaapmodus | Turbo mode | Winterregeling -25ºC / +50ºC |
3D luchtcirculatie | 8ºC Temperatuursfunctie | 1W standby | Follow me functie

W W W . M I D E A - N E D E R L A N D . N L

COMFORT KOELING

De SRK ZSX-W
Nu uitgerust met R32
koudemiddel.
NIEUW
VANAF NU
LEVERBAAR

De stilste op de markt
Met een ﬂuisterstand van 19dB(A)
gegarandeerd een hoog comfort.

Een milieubewuste keuze
Met een energielabel van A+++ (ZSX-W) in
zowel koel-als verwarmingsbedrĳf.

Overal te bedienen
De simpel te installeren WI-FI adapter in
samenwerking met een app voor smartphones.

Wĳ bieden een groote range aan
Van 2 tot 10kw koelvermogen, STULZ heeft altĳd
de passende oplossing in huis.

Telefoon +31 (0)20-545 11 11 | Weverĳ 7-9 |
1185 ZE Amstelveen | www.stulz.nl | mhi@stulz.nl

hoogbouw
Tekst: Bas Roestenberg

WARMTEPOMPEN IN HOOGBOUW:
UITDAGINGEN EN OPLOSSINGEN
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In de Waldo City Toren in Den Haag zorgt een warmtepomp
met 2-pijpsdistributie (70/40 °C) voor ruimteverwarming en
warm tapwater.

AANDACHTSPUNTEN
Bij de toepassing van warmtepompen in gestapelde woningbouw moet ongeacht het gekozen ontwerp altijd op een aantal aandachtspunten worden gelet. De belangrijkste twee die Coos Schouten
noemt, zijn systeemscheiding en systeemonderhoud. “Om met dat eerste punt te beginnen: zeker
bij een omvangrijk distributienetwerk in hoogbouw
van meer dan tien lagen is systeemscheiding van
belang om thermische kortsluiting te voorkomen.
Systeemscheiding kan in de distributie zelf worden
verwerkt, maar daarvoor moet relatief veel techniek worden ingebouwd. Een alternatief hiervoor is
scheiding in de afgiftesets. Dat is veel eenvoudiger
te implementeren, maar het maakt de afgiftesets
weer veel duurder. Per project moet dit soort afwegingen worden gemaakt.”
Het andere aandachtspunt waar Schouten op wijst,
is het belang van onderhoud: “Grote collectieve
systemen moeten altijd worden afgevuld met water van goede kwaliteit, zodat appendages en andere systeemonderdelen niet vervuild raken en worden aangetast. Om dat laatste te voorkomen, is ook
goed inregelwerk, regelmatige ontluchting en eventuele ontgassing nodig. Dat brengt wat kosten met
zich mee, maar voorkomen is beter dan genezen.
Als een groot distributiesysteem vervuild raakt, levert dat enorme problemen op waarvan de oplossing een heel dure aangelegenheid is.”
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Schematisch overzicht van een 2-pijpssysteem.

Het 8-pijpsdistributiesystem van de ‘decentrale
multiboiler-oplossing’.
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Systeem

Aantal pijpen

Opwekker centraal

Opwekker per woning

HT + HT-retour

2

HT-warmtepomp

n.v.t.

HT + LT + gezamenlijke retour

3.5

LT-warmtepomp + HT-boost

n.v.t.

HT + LT + gezamenlijke retour +
koeling

4.5

LT-warmtepomp + HT-boost

n.v.t.

HT + LT + gescheiden retour +
koeling

5.5

LT-warmtepomp + HT-boost

n.v.t.

LT + Booster

2

LT-warmtepomp

booster (tapwater)

LT + Booster + koeling

3

LT-warmtepomp

booster (tapwater)

LT ‘multiboiler’

8

HT-warmtepomp

n.v.t.

Individuele combiwarmtepompen

2

n.v.t.

combi-warmtepomp (tapwater en
verwarming

HT: Hoogtemperatuurdistributie (+/- 70 °C)
LT: Laagtemperatuurdistributie (+/- 45 C)

April 2018
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OPWEKKINGSRENDEMENT VERSUS DISTRIBUTIERENDEMENT
Het totaalrendement van een systeem wordt bepaald door het opwekkingsrendement en het distributierendement. Om een hoog opwekkingsrendement te verkrijgen, is doorgaans een uitgebreide/complexe opwekinstallatie met scheiding van energiestromen op verschillende temperatuurniveaus nodig. Als het totaalrendement het belangrijkste criterium is, is een meerpijps-distributiesysteem de eerste keuze omdat daarbij
zowel in de aanvoer als de retour de warmtestromen gescheiden blijven, en dus niet energetisch worden
vermengd. “Bij zo’n systeem neemt echter wel het aantal pompen en de gebruikte hoeveelheid pompenergie toe”, stelt Coos Schouten. “En ook het totaal aan warmteafgevend vermogen van alle distributieleidingen is hoger, als wordt uitgegaan van eenzelfde isolatiegraad als bij eenvoudiger distributiesystemen.
Grosso modo kun je daaruit concluderen dat systemen met energiezuiniger opwekking (dus de meerpijpssystemen) hogere distributieverliezen hebben. Zeker nu de warmtebehoefte van moderne, goed geïsoleerde
gebouwen afneemt, komt het accent meer op distributieverliezen te liggen dan bij gebouwen met een hoge
energievraag.” Volgens Schouten is er overigens wel een uitzondering op deze ‘regel’: “Een systeem waarbij iedere woning een eigen, individuele combiwarmtepomp heeft, scoort goed qua energetisch rendement
aan de opwekkingskant, en kent tegelijkertijd ook een laag distributieverlies.” Al met al verwacht Schouten
dat bij hoogbouwprojecten steeds meer aandacht op het distributiesysteem wordt gericht: “Warmtepompen
en aanverwante systemen worden doorontwikkeld en ze zorgen voor steeds betere opwekkingsrendementen. De komende tijd verwacht ik daardoor toenemende aandacht voor het minimaliseren van de distributieverliezen.”
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vrv/vrf
Tekst: Bas Roestenberg

CIRCULAIRE NIEUWBOUW VOOR ROC FRIESE POORT IN LEEUWARDEN

AWARDWINNEND VRV-SYSTEEM
MAAKT SCHOOL ENERGIEZUINIG
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Het voor de tourniquete op maat ontworpen luchtgordijn.
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De Daikin VRV IV buitenunit.
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NIEUWBOUW FRIESE POORT
In het nieuwe pand van ROC Friese Poort zijn naast praktijk- en examenruimten onder andere een sportzaal en
‘powergym’ ondergebracht. Naar eigen zeggen neemt de onderwijsinstelling met het nieuwe pand haar ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ door in te steken op duurzaam en toekomstbestendig bouwen. Naast een VRV
IV-installatie is het pand onder andere voorzien van CO2-gestuurde ventilatie met warmteterugwinning, een hoogtemperatuur-warmtepomp voor warm tapwater, en energiezuinige ledverlichting. Op het dak zijn 230 pv-panelen
geplaatst; er zijn plannen om dit aantal in de toekomst met bijna 500 panelen uit te breiden zodat het gebouw volledig energieneutraal wordt.

April 2018
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Op het dak geplaatste buitenunit.

Een van de plafondcassettes voor afgifte van warmte en koeling.
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Om aan de eis van circulariteit te voldoen, zijn alle (leiding)delen van de
installatie in een ruimte boven het plafond verwerkt.
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>B< MaxiPro

Kinderlijk Eenvoudig

Hét innovatieve perssysteem
Voor het maken van een snelle, veilige en eenvoudige permanente
verbinding. De persfittingen zijn geschikt voor zowel airconditioning- als
koeltoepassingen.

Coolmark B.V.
Postbus 393, 2990 AJ Barendrecht
Tel: +31 (0)180 751 300
info@coolmark.nl, www.coolmark.nl

project
Tekst: Bas Roestenberg

INNOVATIEVE OPLOSSING VOOR GROTE TAPWATERVRAAG IN OPLEIDINGSCENTRUM
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CO2-WARMTEPOMP
Een ‘gewone’ laagtemperatuur-warmtepomp is geschikt voor laagtemperatuurverwarming, maar moet
voor de bereiding van warm tapwater doorgaans
een beroep doen op extra elektrische verwarming
of, als voor een bivalent systeem wordt gekozen,
een bijgeplaatst gasketel. Een hoogtemperatuurwarmtepomp heeft die nadelen niet; het kost hem
doorgaans minder energie om warm water te maken. De QAHV-warmtepomp van Mitsubishi Electric heeft daarbij nog een extra voordeel: het systeem gebruikt CO2 (R744) als koudemiddel in plaats
van een synthetisch middel als R410A. CO2 is een
natuurlijk koudemiddel dat voor hoge rendementen zorgt, de ozonlaag niet aantast (ODP=0) en een
bijzonder laag aardopwarmingsvermogen heeft
(GWP=1). Het middel valt buiten de F-gassenverordening, waardoor het in dat opzicht toekomstbestendig is. Dankzij een speciale gedraaide gaskoeler heeft de QAHV-warmtepomp een optimale
warmteoverdracht. Het systeem kan water leveren
tot 90 °C, ook bij een buitentemperatuur tot -25 °C.
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Oxycom’s PreCooll: bespaar tot 30% energie op
uw bestaande of nieuwe koelsystemen
jaren lang gebruikt worden. Natuurlijke voorkoeling is
de eenvoudigste en efficiëntste wijze om hun impact
snel te beperken en belangrijke besparingen door
te voeren. Door de piekbelasting met 60 procent te
verlagen biedt voorkoeling een graag geziene verlichtHet systeem werkt op basis van een natuurlijke koing van de overbelaste energiedistributiesystemen.
eltechniek die uitgaat van de verdamping van water
PreCooll creëert een koel microklimaat rond uw indusdoor het adiabatisch voorkoelen van lucht. De basis
trieel koelsysteem en verhoogt daarmee de capaciteit
van deze innovatie is de door Oxycom ontwikkelde Hy- van uw koelsysteem.
drochill-Fin-technologie. Deze zorgt voor een efficiënte
verdamping van water en kan worden toegepast voor In andere woorden als een PreCooll wordt toegepast
op een nieuwe koelmachine kan er gekozen worden
zowel condensors als voor droge koelers.
voor een kleinere machine en het kan daarmee een
Koelsystemen met een compressor zijn verantwoorbijdrage aan een reducering van de synthetische
delijk voor 50 procent van het totale elektriciteitsver- koelmiddelen geleverd worden. Het Oxycom
bruik in de wereld. Vooral tijdens de warmste dagen
PreCooll-systeem zorgt dus voor lagere investering,
verspillen ze buitensporige hoeveelheden energie. Veel lagere energiekosten en lagere CO -emissie!
2
landen worstelen met pieken in de vraag naar energie
veroorzaakt door deze veel gebruikte koelsystemen.
Bij vrieskoelsystemen op basis van CO2 heeft de PreCooll ook nog het grote voordeel dat door het verlagen
Een relatief kleine investering die helpt om meer
van de temperatuur een CO2 koelsysteem altijd subkridan een derde van de bedrijfskosten van koeling te
tisch kan blijven werken zodat het optimale presteert.
besparen is een zeldzame kans. PreCooll reduceert
Aangegeven dat de transkritische perioden veel meer
uw milieuvoetafdruk en, dankzij belangrijke energieenergie opvragen wordt het energieverbruik aanzienlibesparingen, ook uw dagelijkse bedrijfskosten. Het
jk verlaagd middels het gebruik van een PreCooll en
PreCooll-systeem wordt nog aantrekkelijker en winst- door het vermijden van transkritische koeling wordt de
gevender wanneer u alle kosten op lange termijn van levensduur van het systeem verlengd. Hygiëne
industriële koelsystemen in rekening brengt.
Het PreCooll-systeem bestaat uit Oxyvap-koelpanelen
Niettegenstaande hun duidelijke tekortkomingen
die zijn door het Duitse VDI 6022-hygiëne
zullen koelsystemen met een compressor nog vele
gecertificeerd.
Het PreCooll-systeem, ontwikkeld door Oxycom, is een
milieuvriendelijk koelsysteem dat het vermogen van
bestaande en nieuwe koelsystemen verhoogt en tegelijkertijd voor tot 30% energiebesparing zorgt.

April 2018

Het PreCooll-systeem wordt via installatiebedrijven en
distributeurs geleverd. Zij worden door Oxycom ondersteund met op maat gemaakte trainingssessies. In
Nederland heeft Oxycom onlangs, samen met technische installatiebedrijf RetailTechnics BV, PreCooll-units
aan één van de grootste supermarktketens geleverd
en zijn er nog meer installaties die volgen.




PreCooll op een droge koeler van Güntner Albert Heijn Hellendoorn (NL)

Meer informatie
www.oxy-com.com

27

variable water flow
Tekst: Martijn Louws

CARRIER AIRCONDITIONING: VARIABLE WATER FLOW ALS TEGENHANGER VAN VRF
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De grote Carrier 30 KAV variabele koelmachine met schroefcompressor
die geschikt is voor de HFO R1234ZE.
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Met de VWF-configurator kunnen klanten zelf een klimaatsysteem samenstellen.
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Meer informatie
www.carrier.nl
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‘Water in plaats van koudemiddel
in het pand is een economische en
milieubewuste keuze’
April 2018
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project
Tekst: Martijn Louws

BASISSCHOOL DE BLAUWE STER IN MONNICKENDAM KIEST VOOR ALL-ELECTRIC
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Met de renovatie heeft de Blauwe Ster ook een verduurzamingsslag gemaakt.
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De VRF lucht-warmtepomp van Mitsubishi Electric, met een
rendement van 400 procent.
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De vierkante IFR-panelen (links) in het plafond zorgen in combinatie met ventilatie (rechts) voor een goed regelbare temperatuur.

‘Als het buiten warmer is dan 24 graden Celsius,
gaat de warmtepomp in de koudestand.’
April 2018
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De PV-panelen op het dak, met achteraan twee luchtbehandelingskasten
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VOORDELEN OP EEN RIJ
De voordelen van de nieuwe klimaatinstallatie
ten opzichte van traditionele oplossingen:
• Koelen, verwarmen en ventileren in één
• Lager ziekteverzuim
• Betere concentratie bij leerlingen
• Betere leerprestaties
• Lagere investering dan bij een traditionele
CV-installatie
• All-electric
• Geen ketelhuis
• Goedkope en duurzame eigen stroom middels
zonnepanelen

VERHUUR
VAN
KOELING
EN
STROOM

Bel voor al uw koel vragen: 035 - 62 80 377
Fax 035 - 62 80 379 • info@easycool.nl • www.easycool.nl

Luchtgekoelde chillers • Verrijdbare airconditioners
Luchtbehandeling • Luchtgekoelde dakunits
Computerunits • Koelcontainers • Koeltorens
Dieselgeneratoren SuperSilent • Brandstoftanks
Aansluitkabel • Verdeelkasten • Transformatoren
Appendages • Specials

SPECIALIST IN TEMPERATUURBEHEERSING
PROCESKOELING, PROCESVERWARMING EN HVAC OPLOSSINGEN
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airconditioning
Tekst: Richard de Waal

LG AIR SOLUTIONS STAPT OVER OP R32 EN BIEDT MEER GEBRUIKSGEMAK

DUURZAMER KOUDEMIDDEL IN
NIEUWE AIRCONDITIONERS
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De grote uitdaging van de HVAC-industrie is verduurzaming.
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Over de auteur
Richard de Waal is directeur van
LG Air Solutions Benelux
Meer informatie
www.lgklimaat.nl

De nieuwe LG Dual Inverter

De nieuwe aircondtioner met

Compressor met twee rotary's.

dual-invertertechnologie.
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MIDEA

HET ORIGINEEL
Zuil model:
Winterregeling -15ºC / +50ºC | 3D luchtcirculatie | Storingsmelding | Alarmmelding |
IR Bediening | LCD Display | Fluisterstille werking
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Tekst: Martin Wendels

BELGISCHE ONDERNEMING WIL OPTIMAAL BINNENKLIMAAT IN NIEUW BEDRIJFSPAND
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Het nieuwe distributiecentrum en hoofdkantoor van Van Marcke, zoals het langs de E17 in Kortrijk verrijst.
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De luchtbehandelingskasten zijn Eurovent-gecertificeerd. Ze voldoen ruimschoots aan de ErP 2018-wetgeving, met Eurovent-energielabels tot A+.
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Over de auteur
Martin Wendels is directeur van Wolf
Energiesystemen
Meer informatie
www.wolf-energiesystemen.nl
www.vanmarcke.com
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kinderdagverblijf
Tekst: Bianca Luigjes

BOUWBESLUIT 2012 VERGT MAATREGELEN ROND LUCHTKWALITEIT EN VENTILATIE
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Ronald van Bergenhenegouwen.
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De Topvex SR04-warmteterugwinunit van Systemair op het dak van het gebouw.
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Over de auteur
Bianca Luigjes is werkzaam bij Systemair.
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productnieuws

NIEUWE LIJN VEELZIJDIGE
KOELMACHINES EN WARMTEPOMPEN
De nieuwe Lyra-lijn luchtgekoelde koelmachines en omkeerbare warmtepompen is volgens Trane energiezuiniger dan eerdere modellen en heeft
een groter toepassingsbereik. Daarnaast zijn de systemen geluidsarm en
werken ze bij buitenluchttemperaturen tot -10 °C. De machines in de Lyra-lijn zijn ontwikkeld voor binnenopstelling. Ze worden via een eenvoudig kanaalsysteem aangesloten op de buitenkant van het gebouw, met geluiddemping zodat aan strenge geluidsnormen wordt voldaan. De nieuwe
lijn is ontworpen voor theaters, hotels of kantoorgebouwen in woonwijken,
en voor installaties met individuele meteropneming die airconditioning per
verdieping vereisen, zoals hoogwaardige appartementsgebouwen.
De Lyra CGCN-koelmachines en omkeerbare CXCN-warmtepompen van
Trane vervangen de luchtgekoelde CGCM/CXCM- en CGCL-units. De nieuwe units hebben een energie-efficiëntieverhouding (EER) die 5 procent beter is dan die van eerdere modellen. De prestatiecoëfficiënt (COP) is met
10 procent verbeterd. De nieuwe Lyra-koelmachines zijn ook duurzamer
omdat het gebruik van condensorbatterijen met microkanalen ervoor zorgt
dat er minder koudemiddel nodig is. Alle machines voldoen volledig aan
de Ecodesign-richtlijn.

    

 

INNOVATIEPRIJS VOOR
SUPERMARKTKOELING

Midea Airconditioning loopt voorop
met een uitdagende lijn, alle units van
2,6 - 17 kW een SCOP van 4.0!
Maak nu een afspraak met uw accountmanager
en laat u verrassen!
Samen met een GROEN MIDEA naar een betere wereld.

W W W . M I D E A - N E D E R L A N D . N L
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‘ESyCool green’, een energiesysteem dat Viessmann ontwikkelde voor supermarkten, won onlangs de tweejaarlijkse Innovationspreis für Klima
und Umwelt (IKU). De IKU-prijs wordt elke twee
jaar uitgereikt door het Duitse ministerie van Milieu en het Bundesverband der Deutschen Industrie. ESyCool green viel dit jaar in de prijzen in
de categorie ‘Procesinnovaties voor klimaatbescherming’. In het systeem, dat samen met supermarktketen Aldi Nord werd ontwikkeld, is een
warmtepomp gekoppeld aan een geïntegreerde ijsbuffer. Daarbij wordt gebruikgemaakt van
de energie die in deze buffer vrijkomt bij de faseovergang van water naar ijs. De warmtepomp,
die propaan als koudemiddel gebruikt, is volgens Viessmann primair met het oog op koelbedrijf ontworpen en zorgt voor de koeling van vitrines en koelcellen. In de winter wordt restwarmte
uit het systeem gebruikt voor klimaatverwarming.
De warmtepomp heeft volgens Viessmann ongeveer 95 procent minder koudemiddelvulling nodig
dan een conventionele koelmachine. Het
ESyCool-systeem heeft voldoende aan 5 kilogram propaan.

 

SUBSIDIE VOOR IMMERSED COMPUTING
VLOEISTOFKOELSYSTEEM
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een zogenaamde Topsector Energie-subsidie toegekend
voor het eerste Immersed Computing-datacenterproject in Nederland. De Demonstratie Energie Innovatie-subsidie
wordt toegekend aan een beperkt aantal projecten per jaar. Het gaat daarbij om initiatieven die bijdragen aan de verduurzaming van de energiehuishouding en aan versterking van de Nederlandse economie. Immersed Computing is
ontwikkeld door het Nederlandse cleantech-bedrijf Asperitas; het is een technologie waarmee datacenters duurzamer, efficiënter en zelfs circulair kunnen worden. Door de internationale industrie wordt de innovatie ook wel beschreven als een ‘datacenter in een box’. Binnen deze oplossing wordt hardware gekoeld met vloeistof, door middel van
een unieke natuurlijke convectiemethode. Deze technologie zorgt voor een drastische energiebesparing van de IThardware en de datacenterfaciliteiten; minimaal 98 procent van de stroom die door de IT wordt gebruikt wordt omgezet in een andere vorm van energie: warm water tot 65 graden. Datacenter EcoRacks in Eindhoven en zijn klanten
zullen gebruikmaken van de technologie en richten daar een aparte hal voor in. Hiermee voert EcoRacks direct een
datacenter-upgrade uit om klanten te faciliteren die hoge eisen stellen aan de energie-efficiëntie. De datacenterruimte
heeft een oppervlakte van minder dan 40m2 en biedt ruimte voor 300 kW aan IT-vermogen. Daarmee wordt aangetoond dat Immersed Computing veel ruimte bespaart;
een gemiddeld luchtgekoeld datacenter zou bijna tien keer meer vloeroppervlakte
gebruiken. Met de implementatie kan de energievraag voor koeling terug worden gebracht tot een aandeel van 1 procent voor deze hal, aldus EcoRacks. Hergebruik van
de energie is niet opgenomen in het project, maar wel een ambitie voor de toekomst.
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RCC K&L IS EEN UITGAVE VAN VAKMEDIANET
Officieel Orgaan van:
KNVVK, KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOUDE
Internet: www.knvvk.nl E-mail: info@knvvk.nl
Naast de KNVvK leveren deze verenigingen op het gebied van koude, koeling,
luchtbehandeling en ventilatie vanuit hun expertiseveld bijdragen aan RCC K&L:

NVKL, NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMINGEN OP HET
GEBIED VAN DE KOUDETECHNIEK EN LUCHTBEHANDELING
Internet: www.nvkl.nl E-mail: info@nvkl.nl
STEK, STICHTING EMISSIEPREVENTIE KOUDETECHNIEK
Internet: www.stek.nl E-mail: info@stek.nl
NEKOVRI, VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN
Internet: www.nekovri.nl E-mail: info@nekovri.nl
DUTCH HEATPUMP ASSOCIATION
Internet: www.dhpa-online.nl E-mail: info@dhpa-online.nl
LUKA, NEDERLANDSE VERENIGING VAN LUCHTKANALENFABRIKANTEN
Internet: www.luka.nl E-mail: info@luka.nl
VLA, VERENIGING VAN LEVERANCIERS VAN LUCHTTECHNISCHE
APPARATEN
Internet: www.gezondeluchtingebouwen.nl E-mail: vla@fme.nl
NEDERLANDSE KOELTECHNISCHE INDUSTRIE (NKI)
Internet: www.koelindustrie.nl E-mail: nki@fme.nl
RCC K&L komt tot stand in samenwerking met de KNVvK-beleidsgroep Marcom.
Het bestuur hiervan bestaat uit: ing. M. Bouwman en H. Blok (secretaris).
Hoofdredacteur
Uko Reinders, ukoreinders@vakmedianet.nl, tel. 06-46652579
Eindredacteur
Bas Roestenberg
Uitgever
Johan Schot
Accountmanager
Gejo Flierman, gejoflierman@vakmedianet.nl, tel. 06-53227316
Vormgeving & opmaak
colorscan, www.colorscan.nl
Druk
Ten Brink, Meppel
Adres
Vakmedianet, Postbus 448, 2400 AK Alphen aan den Rijn
Website RCC K&L
www.koudeenluchtbehandeling.nl
Abonnementenadministratie
klantenservice@vakmedianet.nl, tel. 088-5840888
Abonnementen
RCC K&L verschijnt maandelijks. Jaarabonnement € 145,00. Verzendkosten
buitenland per jaar € 30,00. Prijzen zijn exclusief btw. Op alle uitgaven van
Vakmedianet zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Die zijn te vinden op
www.vakmedianet.nl.

in nummer 4 van RCC K&L onder andere:
• OPLEIDING IN NIEUWSTE TECHNIEKEN
op de Schaufler Academy in Duitsland
• NAAR NATUURLIJKE KOUDEMIDDELEN
uitdaging onderwijs om expertiseslag te maken
• INS EN OUTS RETROFITTEN
vervanging koudemiddel bestaande installatie
• INTERVIEW ISOLATIELEVERANCIER
Isocab-Isobar gaat verder als isomasters
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Oplage
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WE ARE

DencoHappel is nu FläktGroup.
Onze producten verzorgen een optimaal binnenklimaat en bieden oplossingen voor precisie luchtbehandeling.
Onze oplossingen ﬁlteren, ontvochtigen of bevochtigen, verwarmen of koelen de lucht en transporteren deze
dan naar de juiste locatie. Wij kunnen u nu een nog breder producten- en dienstenpakket aanbieden. Bij ons
vindt u steeds een energiezuinige oplossing om een optimaal binnenklimaat te garanderen, zelfs voor de
meest veeleisende toepassingen! FläktGroup Netherlands B.V. stelt zijn klanten centraal en we zullen ernaar
streven om u te voorzien van betere oplossingen, betere producten en uitstekende service in de komende
weken, maanden en jaren.
FläkttGroup Nethe
erlands B.V. – Rivvium Oos
stlaan 11 – 2909 LL – Capelle aa
an den IJssel
rivium
m.hnll@ﬂaktg
group.co
om - ww
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m - Tel. 010 – 235 06 06
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