De zeven
belangrijkste
voorwaarden
voor een
gezond
binnenklimaat

«Een bijdrage leveren
aan de binnenluchtkwaliteit is een van
onze verantwoordelijkheden.»
Lars van der Haegen
CEO Belimo

HVAC-systemen met
hoge prestaties zorgen
voor een gezond
binnenklimaat,
dankzij toevoer van
buitenlucht, filtering en
vochtigheidsregeling.

Waarom is de binnenluchtkwaliteit
zo belangrijk voor onze gezondheid?

„

Dr. William P. Bahnfleth, PhD, PE
Dr. William P. Bahnfleth is professor aan de faculteit
Architectural Engineering van de Pennsylvania State
University. Hij is doctor in de werktuigbouwkunde aan de
Universiteit van Illinois en geregistreerd ingenieur. Hij is
voorzittend lid van de ASHRAE en lid van de ASHRAE,
de American Society of Mechanical Engineers, en de
International Society for Indoor Air Quality and Climate.

Goede binnenluchtkwaliteit
is een fundamenteel doel.
V: Kunt u ons, als hoogleraar bouwkunde en deskundige op het gebied van
binnenluchtkwaliteit, in het kort uitleggen waarom HVAC-systemen zo belangrijk
zijn voor de menselijke gezondheid?
A: E
 en HVAC-systeem zorgt voor zowel thermisch comfort als voldoende
binnenluchtkwaliteit voor de bewoners. Een goede binnenluchtkwaliteit is
een fundamentele doelstelling van het ontwerp en het gebruik van gebouwen.
Om binnenomgevingen te kunnen bieden die veilig, gezond, productief en
comfortabel zijn, is het van cruciaal belang dat een HVAC-systeem zeer
doeltreffend is in het beheersen van gevaren voor de binnenluchtkwaliteit
of deze nu chemisch, in de vorm van deeltjes of biologisch van aard zijn
en tegelijk energie-efficiënt en kosteneffectief is. Er zijn vandaag de dag
technologieën beschikbaar om een betere binnenluchtkwaliteit te bevorderen
die energieneutraal of beter zijn, nieuwe technologieën zijn in opkomst.

„

„

Goede dingen
hebben tijd
nodig.
Alfred Freitag
Alfred Freitag is de voorzitter van de Zwitserse
Vereniging voor Lucht- en Waterhygiëne. Hij werkt al
meer dan 26 jaar voor Belimo en is Senior Consultant
European Relations.

V: Hoe ziet u, als voorzitter van de Zwitserse Vereniging
voor Lucht- en Waterhygiëne (SVLW), de relatie tussen
de regelgeving en HVAC-industrienormen voor gezonde
ruimtelucht?

Dr. med. Walter Hugentobler
Dr. med. Walter Hugentobler is een medisch en
academisch adviseur die zich specifiek richt op
luchtbevochtiging, bouwfysica en ventilatie

Gebouwenmonitoring
zou verplicht moeten zijn.
V: U bent een academicus en medisch adviseur met 30 jaar ervaring op het gebied van
de onderlinge verhouding tussen binnenluchtkwaliteit, gebouwen en gezondheid.
Wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken van slechte binnenlucht kwaliteit?
A: Er zijn honderden bronnen van ziekteveroorzakende emissies in de binnenlucht
kwaliteit, die vluchtig, in de vorm van deeltjes, vloeibaar of microbieel kunnen
zijn. Terwijl de verbranding van fossiele brandstoffen, tabaksproducten, synthetische bouwmaterialen en meubilair, schoonmaak- en onderhoudsproducten veel
aandacht krijgen in onderzoeken, wordt het belang van uitstoot door de mens
en het microbioom binnenshuis te weinig onderzocht en onderschat. Alleen
als we onze gebouwde omgeving zien als een ecosysteem waarin bewoners,
microben, bouwoppervlakken en ruimtelucht op elkaar inwerken, zullen we in
staat zijn te zorgen voor gezonde binnenruimten.
Net als elk ecosysteem buitenshuis zal het ecosysteem van de gebouwde
omgeving onze gezondheid ondersteunen en in stand houden wanneer de
hulpbronnen, de diversiteit en de concurrentie tussen microben, het klimaat
en de luchtkwaliteit de menselijke fysiologie en een gediversifieerd microbioom
ten goede komen. Hiervoor zijn bewakings- en regelsystemen nodig voor
temperatuur, vochtigheid, luchtdruk, CO�, VOC’s en - in de nabije toekomst
infectueuze aerosolen.

A: D
 e SVLW pleit voor gezonde ruimtelucht en
ondersteunt de ontwikkeling van wetten, normen
en richtlijnen. Wij werken nauw samen met de
HVAC-sector en belanghebbende organisaties om
mensen bewust te maken en te informeren over het
onderwerp, veilig en hygienisch verspreiden van
ruimte lucht met een minimaal energieverbruik.
V: O
 p welke wijze draagt Belimo bij tot de verbetering van
een gezonde binnenluchtkwaliteit?
A: V
 anaf het begin was het doel van Belimo ervoor te
zorgen dat mensen (en ook dieren) gezond en veilig
leven in gebouwen en dat dit gebeurt met een
doeltreffend en efficiënt gebruik van energie. De
ontwikkeling van de 7 belangrijkste voorwaarden is een
logische consequentie hiervan. Deze zijn ontwikkeld
op basis van de ervaring van deskundigen over de
hele wereld die zich dagelijks bezighouden met
binnenlucht kwaliteit. Met de 7 belangrijkste
voorwaarden hebben investeerders, ruimtegebruikers,
planners, etc. een instrument dat hen helpt om het
systeem dat zo belangrijk is voor onze stofwisseling
en gezondheid beter te begrijpen.
Een doeltreffend en efficiënt ventilatiesysteem moet
dienovereenkomstig worden gepland, geïnstalleerd
en onderhouden. Producten vormen de basis voor
de efficiënte en betrouwbare werking van een
ventilatiesysteem. Belimo biedt betrouwbare
producten om de ruimtelucht gezond te houden en
tegelijkertijd het energieverbruik te minimaliseren.
Dankzij de naadloze integratie met het
gebouwbeheersysteem en de cloudgebaseerde
connectiviteit krijgen gebruikers een overzicht van
de metingen van de binnenluchtkwaliteit voor een
continue bewaking en regeling.

De 7 belangrijkste voorwaarden voor een gezond
binnenklimaat en hoe Belimo hieraan bijdraagt
Deze zeven belangrijkste voorwaarden zijn prioriteit bij het
streven naar een gezond binnenklimaat in een gebouw.

KLEPAANDRIJVINGEN VOOR UITEENLOPENDE OMSTANDIGHEDEN

Klepaandrijvingen zijn essentieel voor gezonde ruimtelucht omdat ze
nodig zijn om HVAC-systemen betrouwbaar te laten werken. Ze
zorgen voor de juiste hoeveelheid buitenlucht bij de luchtinlaat en
regelen de toevoer-, afvoer- en recirculatielucht in de
luchtbereidingsinstallatie. Nabij de zone zorgen ze voor de juiste
hoeveelheid frisse lucht op basis van de behoefte en de luchtinlaten,
waardoor het gewenste luchtstroompatroon wordt bereikt. De
klepaandrijvingen van Belimo bieden een laag verbruik en een groot
draaimomentbereik met direct gekoppelde, roterende of lineaire
beweging, samen met snellopende modellen voor extreme HVACtoepassingen.

BELIMO ENERGY VALVE™

	Continue en betrouwbare meting, weergave en bewaking van de
binnenluchtkwaliteit
	
In een ideale situatie worden luchtvochtigheid, het CO�-gehalte
en de concentraties van vluchtige organische stoffen gemeten
door sensoren voor de bewaking van de luchtkwaliteit. De reden
daarvoor is het feit dat alleen meetbare variabelen kunnen worden
geregeld. Het is van essentieel belang om deze variabelen te
meten met behulp van geschikte sensoren, zodat passende
maatregelen kunnen worden genomen, bijvoorbeeld ventilatie,
luchtzuivering of bevochtiging.

De juiste conditionering van de toegevoerde lucht is
essentieel voor gezonde ruimtelucht. Dit is mogelijk
door tegelijk de energie-efficiëntie te optimaliseren.
De bekroonde Belimo Energy ValveTM is het perfecte
voorbeeld van innovaties van Belimo, die intelligentie
combineert met een aandrijving, debietsensoren en een
regelkogelkraan. Deze combinatie gaat veel verder dan de
PI-regeling om het lage delta T-syndroom op te lossen
en het debiet en vermogen te regelen.
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	Een precieze hoeveelheid lucht die naar de zone stroomt en een
gecontroleerde afvoer van verontreinigde lucht
	
Centrale ventilatie systemen leveren gewoonlijk lucht aan diverse
zones binnen een gebouw. Het is belangrijk dat elke ruimte precies de hoeveelheid frisse lucht krijgt die de ruimte nodig heeft.
Ook moet de vervuilde lucht uit de ruimte worden verwijderd. Om
hiervoor te zorgen moeten zones en ruimtes individueel worden
voorzien van een volumestroom regeling (VAV).
2

VAV-OPLOSSINGEN VOOR BEHOEFTEGEREGELDE VENTILATIE

De lucht die we inademen heeft een invloed op onze gezondheid en
productiviteit. Daarom is een nauwkeurige regeling van de luchtstroom van
cruciaal belang in elke werkruimte. Goed ontworpen systemen voor
volumestroom regeling (VAV) zorgen ervoor dat de juiste hoeveelheid frisse
lucht wordt aangevoerd en dat verontreinigde lucht op een gecontroleerde
manier uit de ruimte wordt afgevoerd. Belimo biedt VAV-regelaars en
aandrijvingen die aan specifieke vereisten kunnen worden aangepast. De
VAV-Compact is een alles-in-één-oplossing; een aandrijving, regelaar en
sensor gebundeld in één unit, voor volumestroomsystemen met variabel en
constant debiet voor gebruik in kantoorgebouwen, hotels, ziekenhuizen en
andere niet-residentiële gebouwen. De modulaire structuur van de VAVUniversal bestaat uit een VRU-regelaar met een geïntegreerde hoogwaardige
drukverschilsensor die de volumestroom regelt die wordt vastgelegd door het
ruimteautomatiserings-systeem, bijv. ruimtetemperatuur- of
luchtkwaliteitsregelaar.
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	Goed ontworpen luchtvermenging en luchtstroompatroon
	
De belangrijke factor is de manier waarop de in een ruimte binnengevoerde lucht door die ruimte stroomt en deze vervolgens
weer verlaat. In het ideale geval stroomt de frisse lucht onverdund van onder naar boven langs een persoon en wordt dan
direct uit de ruimte afgezogen. Er moet voor worden gezorgd dat
de ruimtelucht niet meerdere malen binnen de ruimte “rondwervelt”
of in bepaalde zones van de ruimte vast komt te zitten.
3

NAADLOZE INTEGRATIE IN
GEBOUWBEHEERSYSTEEM EN IOT-PLATFORMS

	Actieve drukopbouw binnen de gebouw schil en ruimtes
	
Ongewenste luchtstromen die van buitenaf (bijv. vanaf een drukke
weg) of vanuit andere ruimtes (bijv. een cafeteria) in een zone
binnenkomen, hebben een negatieve invloed op de luchthygiëne
in een ruimte. Dit gebeurt meestal wanneer de luchtdrukverhoudingen niet goed in balans zijn. Het gebruik van VAV-regelaars
voor de toevoer- en afvoerlucht van ruimten en het gebruik van
drukverschilsensoren en regelaars tussen zones kan deze ongewenste luchtstromen voorkomen.
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	Correcte conditionering van temperatuur en vochtigheid
	In een centraal ventilatiesysteem kan de toevoerlucht in de ventilatietechnische installatie via een verwarmings- of koelregister relatief precies op de gewenste temperatuur worden geconditioneerd.
Kwalitatief hoogwaardige besturingscomponenten op het register,
zoals de Belimo Energy Valve™, zorgen ervoor dat dit niet alleen
met hoge precisie gebeurt, maar ook op een energie-efficiënte
manier. Naast de temperatuur, is een goede bevochtiging van de
lucht (40 – 60 % relatieve vochtigheid) daarom tevens een essentiële factor voor veilige ruimtelucht.
	Doeltreffende filtering
	Om te vermijden dat verontreinigingen via toevoerluchtkanalen in
de binnenruimtes terecht komen, moeten er filters in de luchtbereidingsinstallatie worden geïntegreerd. In systemen waar een
deel van de afvoerlucht weer met de toevoerlucht wordt gemengd, moeten geschikte filters worden gebruikt om besmetting
door besmettelijke microben te voorkomen (bijvoorbeeld HEPA-filter H13 volgens EN1822:2009). Om ervoor te zorgen dat de
bewaking van deze filters effectief is, kan gebruik worden gemaakt van druksensoren en dynamische luchtstroommetingen.
	Juiste hoeveelheid buitenlucht
	Veel landen hebben aanbevolen of verplichte normen vastgelegd
voor mechanische ventilatie in bedrijfsgebouwen en minimale
luchtverversingsratio’s voorgeschreven, afhankelijk van het soort
gebouw en de bezetting ervan (bijv. ASHRAE 62.1 Vereisten voor
ventilatie). Een geautomatiseerd systeem kan meer buitenlucht
aanvoeren wanneer de vervuilingsniveaus van verkeer en industrie laag zijn en terugkeren naar de minimaal vereiste ventilatiehoeveelheden wanneer de vervuilingsniveaus stijgen.
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Integratie van digitale communicatie in apparaten en
apparatuur biedt flexibiliteit bij het creëren van innovatieve HVAC-oplossingen die, om het even welke locatie,
apparatuur kunnen bedienen, bewaken en/of onderhouden. De producten van Belimo ondersteunen de open
communicatieprotocollen Modbus, BACnet op basis
van RS485 of TCP/IP. De loT-geschikte producten van
Belimo kunnen worden aangesloten op moderne
loT-platforms van gebouwen. Daarnaast bieden deze
connectiviteit met gebouwbeheersystemen, met
ingangen voor het overdragen van sensormeetwaarden
naar het digitale ecosysteem, waardoor geen extra
I/O-punten nodig zijn.
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SENSOREN VOOR DE METING VAN DE
BINNENLUCHTKWALITEIT

DRUKVERSCHILSENSOREN EN LUCHTDRUKSCHAKELAARS
VOOR FILTERBEWAKING

Je kan geen controle hebben over iets wat niet kan worden
gemeten. Belimo biedt een breed scala aan ruimte- en
kanaalsensoren voor de nauwkeurige meting van temperatuur, relatieve en
absolute vochtigheid, enthalpie, dauwpunt, CO� en VOC. Het assortiment omvat
actieve en passieve sensoren. De kanaalsensoren hebben een robuust ontwerp
dat voldoet aan de NEMA 4X/IP65-vereisten. De inbedrijfstelling en diagnose
van actieve ruimtesensoren kan worden uitgevoerd via een smartphone met de
Belimo Assistant App. De Belimo-sensoren zijn niet alleen nauwkeurig, maar
hebben ook een korte reactietijd en een lage afwijking, wat voor stabiliteit op
lange termijn zorgt.

Filters helpen ervoor te zorgen dat de lucht die naar de zones wordt
gevoerd niet van buitenaf of door de omgevingslucht is verontreinigd
met vervuilende stoffen, zoals fijn stof en ziekteverwekkers. Om een
gezond binnenklimaat te garanderen en energie te besparen, moeten
de filters worden onderhouden en vervangen op basis van het gebruik,
en niet op geplande intervals. De luchtdrukschakelaars van Belimo zijn
een kostenefficiënte en betrouwbare manier om filters in systemen
met een constante luchtvolumestroom te bewaken. En in systemen
met variabele volumestroom voor behoeftegeregelde ventilatie vormt
een drukverschilsensor de oplossing.
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