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1.

INLEIDING
Ophetgebiedvandeklimaatregeling iseengrotediversiteit
aanwezig indegebruiktebenamingenvoor instellingen,regelgrootheden,technische installatiesendergelijke.
Op initiatiefvandeStichtingMechanisatie Centrum isin1986een
projectgestartmetalsdoeltekomentotzoveelmogelijk
eenduidigheid innaamgevingopbovengenoemdgebied.
Eeneenduidigenaamgevingzaltotmeereenduidigheid leidenbij
gebruikinoffertes,handleidingen,beeldschermteksten,instellingen,publikatiesvanvoorlichtersenonderzoekers,bijbedrijfsvergelijking,enzovoort.
Hetproject isuitgevoerddoorhetProefstationvoorTuinbouwonder
GlasteNaaldwijk.
Voordebegeleidingvanhetprojectwerdeenprojectbegeleidingscommissiesamengesteld.Deledenvandezegroepvertegenwoordigden
devolgende instanties (inalfabetischevolgorde):
-HetConsulentschapAlgemeneDienstBedrijfsuitrustingAkkeren
Tuinbouw(CAD-BAT)
-DeverenigingvanfabrikantenvanDigitaleprocesCOmputersystemen
voordeTUinbouw (DICOTÜ)
-DesubcommissieregelcomputersvandeverenigingvanNederlandse
TuinbouwStudiegroepen (NTS)
-ProefstationvoorTuinbouwonderGlas (PTG)teNaaldwijk
-DeStichtingInformatieverwerkingTUinbouw (SITU)
-DeStichtingMechanisatieCentrum (SMC)
Debegeleidingscommissiehadalstaakdeactiviteitensamenhangend
metdeuitvoeringvanhetprojecttecoördinereneneroptoete
ziendathetgeproduceerdeaanhetdoelbleefbeantwoorden.
Bijdeuitvoeringvanhetproject isgebruikgemaaktvande
computerhandleidingenvandevijffabrikantendiezichindeDICOTU
verenigdhebben.Aandehandvandezehandleidingenisperregelgebiedeeninventarisatiegemaaktvandegebruiktebenamingenende
daarbijbehorendeomschrijvingen.Debeschrevenregelgebieden
betreffenverwarming,ventilatie,schermenenCO.doseren.
Vandebenamingendievoorstandaardisatie inaanmerkingkwamenis
eenconceptvoorstelsamengesteld.Ditvoorstelwerdineerste
instantienaardeledenvandebegeleidingscommissie gezonden,die
beoordeeldenofhetgeheelinovereenstemmingwasmetdeopzetvan
hetproject.Hiernawerdhetconceptverzondennaareengrootaantal
deskundigenvandiverse instanties (onderandereproefstations,
DLV,NTS,IMAG,ledenDICOTU),diedeconceptvoorstellenvan
commentaarhebbenvoorzien.Ditcommentaar isverwerkt inde
definitieveversiedievooruligt.
Willendebeschreventermenindepraktijkalgemeeningangvinden
danzullen?ebehalvedoordefabrikantenookdooriederanderdie
overklimaatrtg«lingspreektofschrijftgebruiktmoetenworden.

Devoorstellenzijngesplitst intermenwaaroverbinnendeDICOTU
overeenstemming isbereiktentermenwaarbijditnietisgebeurd.
Vandefabrikantenbinnen'deDICOTUwordtverwachtdatzijde
voorstellenuitdeeerstecategorie iniedergevalinhuncomputerprogramma's endergelijke zullengaangebruiken.
Perregelgebiedwordendegebruiktebenamingenendedaarbij
behorendebeschrijvingengegeven.
Indekantlijnstaanbijdebenamingenafkortingenvermelddie
aangevenwatvoorsoortgegevenshetbetreft.
Eenveelgebruikteafkorting isIW.Ditstaatvoor ingesteldewaarde
enbetekentdathier indeklimaatcomputer gegevens ingevoerdmoeten
worden.
Decomputerfabrikantenproberendegebruikermetnietalteveel
instellingentebelasten.Omdittebereikenlatenzijhun
installateursvoorbepaalde invloedenzelfvastewaardeninvullen.
Degebruikerkrijgtdebetreffende instellingennietophetbeeldschermtezien.Vooreengoedinzichtvandegebruiker ishetechter
belangrijkdatdefabrikant indehandleidingaangeeftdatzo'n
regelingaanwezig is,hoedezeregelingwerktenbinnenwelke
grenzendatgebeurt.
Bijdebenamingenkunnendevolgendeafkortingenindekantlijn
vermeldstaan:
IW-ingesteldewaarde
GW-gemetenwaarde
BER-berekendewaarde
o-termwaaroverbinnendeDICOTUovereenstemming isbereikt
(Hetisnietdebedoelingdatdezeafkortingengezienwordenals
termendievoorstandaardisatie inaanmerking komen).
Verderheeftlederetermeeneigennummergekregenzodathet
gemakkelijker ishiernaar teverwijzen (bijvoorbeeldvw5,sc21).
Mochteneropdezeversieaanvullingenofop-enaanmerkingenzijn,
danzienwediegraagvanutegemoet.
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VERWARMINGSREGELING

1.1.

Instelling enmetingtemperatuur

IW
vwl

overwarmingstemperatuur
Detemperatuurvandekasluchtdiedoorhetverwarmingssysteem
gehandhaafdmoetworden.
(Ditiseenbasiswaardediebeïnvloedkanwordendoorbijvoorbeeld
stralingen/ofluchtvochtigheid).

GW
vw2

okastemperatuur
Degemetentemperatuurvandekaslucht.

BER
vw3

oberekende verwarmingstemperatuur
Deverwarmingstemperatuur dievoorhetgegevenmomentberekendis.
Hierbijwordtuitgegaanvandeverwarmingstemperatuur metdaarop
alleopdatogenblikvantoepassingzijndeinvloeden.
(Zoalsstralingsinvloed,vochtinvloedofdevertragingbij
overschakelennaareenandereverwarmingstemperatuur).

GW
vw4

obuitentemperatuur
Degemetentemperatuurvandebuitenlucht.

IW
vw5

ominimum buistemperatuur
Dewatertemperatuur indeaanvoerleidingdieminimaalgehandhaafd
wordt.
(Doorbepaaldeinvloeden,zoalsstraling,kandezewaardeechter
welverlaagdworden).

IW
vw6

omaximum buistemperatuur
Dewatertemperatuur indeaanvoerleidingdienietoverschredenmag
worden.

GW
vw7

obuistemperatuur
Degemetentemperatuurvanhetwater inhetverwarmingsnet.

BER
vw8

berekendebuistemperatuur
Debuistemperatuurdievoorhetgegevenmomentberekend is.
(Hierbijwordtuitgegaanvandeafwijkingvandekastemperatuurten
ziehtevandeberekendeverwarmingstemperatuur enalleophet
ogenblikopdebuistemperatuurvantoepassingzijndeinvloeden,
zoalsvocht,CO-enstraling).
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2.2.

Verschillendevervarmlngsnetten

2.2.1. Bodemverwarming (verwarmingvanhetwortelmilieu)
Deverwarmingvanhetwortelmilieukangeschiedendoormiddelvan
slangendieinofopdegrondliggenmaarkanbijvoorbeeldook
gebeuren metbehulpvantafelverwarming.Dezesystemenworden
onderéénnoemergebrachtmetdebenaming "bodemverwarming".
Bij niet
IW
vw9

regelbare

bodemverwarming:

ogewenstebuistemperatuurbodem
Watertemperatuur diegehandhaafdmoetwordeninhet
bodemverwarmingsnet.
Bij regelbare

bodemverwarming:

IW
ogewenste bodemtemperatuur
vwlO
Temperatuurvanhetwortelmilieudiedoordebodemverwarming
gehandhaafdmoetworden.
GW
obodemtemperatuur
vwll
Gemetentemperatuurvanhetwortelmilieu.
IW
ominimumbuistemperatuurbodem
vwl2
Dewatertemperatuur indeaanvoerleidingdieminimaalgehandhaafd
wordt.
IW
omaximumbuistemperatuur bodem
vwl3
Dewatertemperatuur indeaanvoerleidingdienietoverschredenmag
worden.

2.2.2. Overigeverwarmingsnetten
netl,net2, ...
Bijbedrijfsvergelijkingzouhetideaalzijnwanneeruitdeinstellingendirect isoptemakenwatvooreenverwarmingssysteemeen
tuinderheeftenopwelkemanierditgeregeldwordt.Wordt
bijvoorbeeldhet onder-ofhetbovennetalshoofdnetgebruikt?Dit
betekentdatinditnetdehoogstewatertemperatuurheerstindien
gebruikwordtgemaaktvan deinstelling "temperatuurverschil
netten",ofdatditnetbijwarmtevraagalseerstewordt
ingeschakeld.Hiervoordienendeinstellingen "hoofdnet"en
"overschakeltemperatuur".
IW
vwl4

temperatuurverschilnetten
Hetgewensteverschil inwatertemperatuur tussentwee
verwarmingsnetten.
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IW
vwl5

hoofdnet
Hetnetdatineerste instantieaandewarmtebehoeftezalvoldoen.

IW
vwl6

overschakeltemperatuur
Temperatuurvanhethoofdnetdiebijoverschrijdingleidttot
inschakelingvanhetanderenet.

2.3.

Verwarmingmethetelucht
Indiendeheteluchtverwarminginverscheidenegroepenteschakelen
iswordendezegroepenaangeduidmetdebenamingenverwarmingl,
verwarming2, ..enzovoort.
Bijgebruikvanheteluchtverwarmingnaastcentraleverwarminggeldt
devolgendeinstelling:

IW
otemperatuurverschil hetelucht
(fig- IA en IB, A)
vwl7
Dekastemperatuur onder (negatieve instelling)ofboven (positieve
instelling)deverwarmingstemperatuur,waarbijdeheteluchtverwarmingaan-respectievelijkuitgeschakeldwordt.
(Eennegatieve instellingzorgtervoordatdeheteluchtkachelshet
verwarmingssysteem tehulpkomenwanneerdekastemperatuur tever
onderdegewenstewaardezakt.Bijsommigefabrikantenkanbij
dezeinstellingookeenpositievewaardeingevuldworden.De
heteluchtkachels fungerendanalshoofdverwarming,waarbijde
buisverwarming tehulpkomtwanneerdekastemperatuur tever
daalt).
IW
ododezonehetelucht
(fig.2,
A)
vwl8
Hetgebiedronddeverwarmingstemperatuurwaarbinnendeheteluchtverwarmingnietgeschakeldwordt.
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2.4.

C-bovengrenshetelucht

OmschakeltIjdenvoordeverwarmingsinstelllngen
Voordeverschillendedagdelendieindecomputerzijninte
stellenisgekozenvoordebenaming"tijdsinterval".
Hetbegintijdstipvaneentijdsintervalwordtaangegevenalsvast
tijdstipofalsastronomisch tijdstip (ziebijlage1).
Denaam "periode"voordeverschillendedagdelenisniettoepasbaar
aangezienditbinnenderegistratie reedseenvasteomschrijving
heeftgekregenalszijndeeentijdsintervalvan4weken.Daarnaast
zijnookdebegrippendagennachtbinnendebedrijfsregistratie
reedsvastomschreven.Dedaglooptvanzonsopkomsttot
zonsondergangendenachtvanzonsondergang totzonsopkomst.
Deverschillende tijdsintervallenwordenaangeduidals
tijdsinterval 1,tijdsinterval 2,...

IW
vwl9

begintijdstip tijdsintervalverwarming
Hettijdstipwaaropdeverwarmingstemperatuurvanhettijdsinterval
vaninvloedwordt.

IW
vw20

vertraging tijdsintervalverwarming
Deverwarmingstemperatuur vanhetoudetijdsintervalgaatovernaar
dievanhetnieuwetijdsintervalmeteensnelheiddiehierwordt
aangegevenineenaantalminutenpergraadcelsius.

IW
vw21

begintijdstip tijdsintervalbuis
Hettijdstipwaaropdeingesteldebegrenzingenvoorde
buistemperatuur vanhettijdsintervalvaninvloedworden.
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2.5.

Instellingenbinneneenhulptijdsinterval
Deklimaatcomputersbiedendemogelijkheidomnaastdestandaard
tijdsintervallennogeenextratijdsintervalintevoerenwaarin
onderandere deverwarmings-enventilatietemperatuurkunnen
wordengewijzigd.Hetvoorstel isdehiervoorgebruiktebenamingen
alstemperatuurstootofhulptraject tevervangenvoordenaam
hulptijdsinterval,aangezienhetinfeiteeenextra tijdsinterval
iswaarmeevaakmeermogelijkisdanalleenhetgevenvaneen
temperatuurstoot.

IW
vw22

begintijdstiphulptijdsinterval
Hettijdstipwaaropdeinstellingenvanhethulptijdsintervalvan
invloedworden.

IW
vw23

eindtijdstip hulptijdsinterval
Hettijdstipwaaropdeinvloedvanhethulptijdsintervalwordt
beëindigd.

IW
vw24

opbouwhulptijdsinterval
Detijdsduurnahetbegintijdstipvanhethulptijdsinterval,waarin
deinstellingenopdenieuwewaardewordengebracht.

IW
vw25

afbouwhulptijdsinterval
Detijdsduurnaheteindtijdstipvanhethulptijdsinterval,waarin
deinstellingenopdeoudewaardewordenteruggebracht.

IW
vw26

invloedverwarmingstemperatuur
Verhoging (positieve instelling)ofverlaging (negatieve
instelling)vandeverwarmingstemperatuur.

IW
vw27

invloedminimum buistemperatuur
Verhoging (positieveinstelling)ofverlaging (negatieve
instelling)vandeminimumbuistemperatuur.

IW
vw28

invloed ventilatietemperatuur
Verhoging (positieve instelling)ofverlaging (negatieve
instelling)vandeventilatietemperatuur.

IW
vw29

invloedminimumraamstand
Verhoging (positieve instelling)ofverlaging (negatieve
instelling)vandeminimumraamstand.

2.6.

Stralings-oflichtinvloed opde temperatuurregeling
Bijhetmetenvanstralingmeteenstralingsmeterwordtdeterm
"straling"gehanteerd,wegebruikendeeenheidW/m voorde
momentanemetingenJ/cm voordestralingssomovereenbepaalde
periode.DestralingwordtgemetenmeteenSolarimeter,buitende
kas.
Eenluxmetermeetbinnenhetgolflengtegebiedvan400tot700nm.
Bijgebruikvaneenluxmetersprekenweoverlichtenwordtde
eenheid luxgehandhaafd.Hetgebruikvaneenluxmetervoorhet
metenvanzonlicht isbinnendetuinbouwechtersterkafteraden
aangeziendedoordezemetergeleverdewaardenietinrelatiestaat
totdegolflengtegevoeligheidvandeplant.
Demeetwaardevaneenluxmeter isnietvergelijkbaarmetdievan
eenstralings-ofgroeilichtmeter.
MeteenPAR-meter (ofwelgroeilichtmeter)wordtookbinnenhet
golflengtegebiedvan400tot700nmgemetendochnuineen
gevoeligheidsverhouding dieovereenkomtmetdievandeplanten.
DegemetenwaardewordtweergegeveninW/m.

GW
vw30

straling
Degemetenstralingsintensiteit„binnenhetgolflengtegebiedvan
300-3000nm,weergegeveninW/m.

GW
vw31

stralingssom
Desomvandegemetenstralingovereenbepaaldeperiode,
weergegeveninJ/cm.

GW
vw32

PAR (groeilicht)
Destralingsintensiteit zoalsdiewordtwaargenomendoorde
fotosynthese-organenvandeplant.Ditisdestraling inhetgebied
van400-700nm,gemetenmeteenPAR-meterenweergegeveninW/m.

GW
vw33

licht
Degemetenstralingsintensiteit,zoalsdiewordtwaargenomendoor
het menselijkoog (zichtbare straling).Ditisdestraling inhet
gebiedvan400-700nm,gemetenmeteenluxmeterenweergegevenin
lux.

IW
vw34

beginstralingstraject verwarmingstemperatuur
(fig.3A
Hetstralingsniveauwaarbijdeinvloedopdeinstellingvande
verwarmingstemperatuurbegint.

, B)

IW
vw35

eindestralingstrajectverwarmingstemperatuur
(fig.3A
Hetstralingsniveauwaarbijdeinvloedopdeinstellingvande
verwarmingstemperatuurmaximaalis.

, C)

IW
vw36

stralingsinvloedverwarmingstemperatuur
(fig.3A , A)
Deverhoging (positieve instelling)ofverlaging (negatieve
instelling) vandeverwarmingstemperatuur,wanneerheteindevan
hetstralingstrajectverwarmingstemperatuur isbereikt.

IW
vw37

beginstralingstrajectbuistemperatuur
(fig.3B , B)
Hetstralingsniveauwaarbijdeinvloedopdeinstellingenvande
buisbegrenzingenbegint.

IW
vw38

eindestralingstrajectbuistemperatuur
(fig.3B , C)
Hetstralingsniveauwaarbijdeinvloedopdeinstellingenvande
buisbegrenzingenmaximaalis.

IW
vw39

stralingsinvloedminimumbuistemperatuur
(fig.3B , A)
Deverhoging (positieve instelling)ofverlaging (negatieve
instelling) vandeminimumbuistemperatuur,wanneerheteindevan
hetstralingstrajectbuistemperatuur isbereikt.
(Bijdemeestefabrikantenkandeminimumbuistemperatuur alleenop
basisvandestralingwordenverlaagd.Indiegevallenisalleen
eennegatieve instellingmogelijk).

IW
vw40

stralingsinvloedmaximum buistemperatuur
Deverhoging (positieve instelling)ofverlaging (negatieve
instelling)vandemaximumbuistemperatuur,wanneerheteindevan
hetstralingstrajectbuistemperatuur isbereikt.
Wanneerdeinvloedzowelvoordeminimumalsvoordemaximum
buistemperatuurgeldtmaakdangebruikvandenaam:
stralingsinvloed buisbegrenzingen
Wanneerervoorzoweldeverwarmingstemperatuuralsdebuisbegrenzigengebruikwordtgemaaktvanéénstralingstrajectneemdan
debenamingen:
beginstralingstrajectverwarming
eindestralingstraject verwarming
Bovenstaande instellingenzijnookvantoepassing indieninplaats
vanstralingdehoeveelheid lichtofgroeilichtgemetenwordt.De
benaming "straling"wordtdanechtervervangenvoorlicht
respectievelijk groeilichtendegebruikteeenheidbijlichtmeting
wordtdanlux.BijgroeilichtmetingblijftditW/m.
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2.7.

Vochtinvloedopdetemperatuurregeling

2.7.1. RV-regelingmetdeverwarmingstemperatuur
IW
vw41

gewensteRV
(fig-4- , A)
Degewensterelatieve luchtvochtigheid.

GW
oRV
vw42
Degemetenvochtigheidvandekaslucht,weergegeveninprocenten
vande maximalehoeveelheidvochtdiedeluchtbijdietemperatuur
kanbevatten.
IW
vw43

begingrensRV-trajectverwarmingstemperatuur
(fig.4 , Al)
DeRVonderdegewensteRV,waaronder geenverdere invloedvande
RVopdeverwarmingstemperatuurplaatsvindt.

IW
vw44

eindgrensRV-trajectverwarmingstemperatuur
(fig.4 , A2)
DeRVbovendegewensteRV,waarbovengeenverdere invloedvande
RVopdeverwarmingstemperatuurplaatsvindt.
Bijgelijkebegin-eneindgrensvanhettrajectkrijgenwede
onderstaande instelling.

IW
vw45

RV-traject verwarmingstemperatuur
HetRV-trajectronddegewensteRVwaarbinneneeninvloedopde
verwarmingstemperatuurwordtuitgeoefend.

IW
vw46

RV-invloedverwarmingstemperatuur
(fig A , X)
Dewijzigingvandeverwarmingstemperatuur perprocentwaarmeede
RVafwijktvandegewensteRV.
(EentelageRVgeefteendalingvandeverwarmingstemperatuur en
eentehogeRVeenstijging).

2.7.2. RV-regelingmetde (minimum)buistemperatuur
EenafwijkingvandegewensteRVkanvaninvloedzijnopde
berekende ofopdeminimumbuistemperatuur.Ditmoetduidelijkuit
denaamgevingnaarvorenkomen.
IW
vw47

begingrensRV-traject (minimum)buistemperatuur
DeRVonderdegewensteRV,waarondergeenverdere invloedvande
RVopde (minimum)buistemperatuurplaatsvindt.

IW
vw48

eindgrensRV-traject (minimum)buistemperatuur
(fig.5
, A2)
DeRVbovendegewensteRV,waarbovengeenverdere invloedvande
RVopde (minimum)buistemperatuurplaatsvindt.
(IndieprogrammatuurwaarbijalleenopeentehogeRVwordt
geregeldkanalleendeeindgrensRVvermeldworden).

11

Bijeengelijkebegin-eneindgrensvanhettrajectkrijgenwede
volgendeinstelling.
IW
vw49

RV-traject (minimum)buistemperatuur
RVtrajectronddegewensteRVwaarbinneneeninvloedopde
(minimum)buistemperatuurwordtuitgeoefend.

IW
vw50

RV-invloed (minimum)buistemperatuur
(fig.5
, Y)
Dewijzigingvande (minimum)buistemperatuurperprocentwaarmee
deRVafwijktvandegewensteRV.
(Wanneer,zoalsinfig.5staataangegeven,alleenopbasisvaneen
tehogeRVwordtgeregeldmoetditduidelijkwordenvermeld).
Devolgende instellingengeldenindienvoordeluchtvochtigheidsregelingaparteperiodeninstelbaarzijn.

IW
vw51

begintijdstip tijdsintervalRV
TijdstipwaaropdegewensteRVvanhettijdsintervalvaninvloed
wordt.

IW
vw52

vertraging tijdsintervalRV
DegewensteRVvoorhetoudetijdsintervalgaatovernaarde
gewenstewaardevoorhetnieuwe tijdsintervalmeteensnelheiddie
hierwordt aangegevenineenaantalminutenperprocentRV.

katt •mpj

buutemp.

»•'w. temJ
min buil

fig.A

RV-regeling
met de
kastsmperatuur

X-RVinvloedverwarming
A-gewensteRV
Al-begingrensRVinvloedverw.
A2-eindgrensRVinvloedverw.

fig.5

RV-rege ling met de
minimum
buistemperatuur

Y-RVinvloedbuistemperatuur
A-gewensteRV
A2-eindgrensRV invl.buistemp,
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2.7.3. Vochtdeficitregelingmetde (minimum)buistemperatuur
Hetvochtdeficitwordtweergegeveninhetaantalgramperkilogram
luchtverschiltussendewerkelijkehoeveelheidvocht indelucht
endemaximalehoeveelheidvochtdiedeluchtbijdietemperatuur
kanbevatten.
IW
vw53

gewenstvochtdeficit
(fig.6
Hetgewenstevochtdeficit.

GW
vw54

vochtdeficit
Degemetenvochtigheidvandekaslucht,weergegevenalshet
verschiltussendemaximaleenactuelehoeveelheidvochtdiede
luchtbijdietemperatuurkanbevatten.Dewaardewordtuitgedrukt
ing/kg.

IW
vw55

begingrensvochtdeficittraject (minimum)buistemperatuur (fig.6
Vochtdeficitonderhetgewenstevochtdeficit,waarondergeen
verdere invloedvanhetvochtdeficitopde (minimum)
buistemperatuurplaatsvindt.

IW
VW56

eindgrensvochtdeficittraject (minimum)buistemperatuur (fig.6
Vochtdeficitbovenhetgewenstevochtdeficit,waarbovengeen
verdere invloedvanhetvochtdeficitopde (minimum)
buistemperatuurplaatsvindt.

A)

Bijeengelijkebegin-eneindgrenskrijgenwedeonderstaande
instelling.
IW
vw57

vochtdeficittraject (minimum)buistemperatuur
Hetvochtdeficittrajectrondhetgewenstevochtdeficit,waarbinnen
eeninvloedopde (minimum)buistemperatuurwordtuitgeoefend.

IW
vw58

vochtdeficitinvloed (minimum)buistemperatuur
(fig.6
, Z)
Dewijzigingvandeminimumbuistemperatuur,pergramperkilogram
waarmeehetvochtdeficitafwijktvanhetgewenstevochtdeficit.
Indienvoordevochtregeling aparteperiodeninstelbaarzijn
krijgenwedeonderstaande instellingen.

IW
vw59

begintijdstip tijdsintervalvochtdeficit
Tijdstipwaarophetgewenstevochtdeficitvanhettijdsintervalvan
invloedwordt.

IW
vw60

vertraging tijdsintervalvochtdeficit
Hetgewenstevochtdeficitvanhetoudetijdsintervalgaatovernaar
dat vanhetnieuwetijdsintervalmeteensnelheiddiehierwordt
aangegevenineenaantalminutenpergramperkilogram.

Al)

A2)
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buistemp

min. buis

1

L.-l

Ai

fig.6

Vochtdeficitregeling

Ai

,vochtd«f.

met de minimum buis temperatuur

Z-vochtdef.invl.buistemp. Al-begingrensvochtdef.invl.buitentemp.
A-gewenstvochtdeficit
A2-eindgrensvochtdef.invl.buitentemp.
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2.8.

Technischebeschrijving verwarmingsregeling

2.8.1. Ketelentransportleiding
vw61

aan/uitbrander
Eenbrandermettweestanden,namelijkaanenuit.

vw62

hoog/laagbrander
Brandermetdriestanden,namelijk:uit,lagevlamenhogevlam.

vw63

modulerendebrander
Branderwaarbijdehoogtevandevlamcontinuvariabelis.

vw64

hoog/laag toerenventilator
Ventilatordiemeteenlaageneenhoogtoerentalkandraaien.
(Dezekangeïnstalleerdwordenincombinatiemeteenmodulerende
brander.Wanneerdevlamvandebrandertoteenbepaaldestand
verhoogdwordtgaatdeventilatorvanlaagnaarhoogtoerental).

vw65

ketelcirculatiepomp
Pompdiehetketelwater inwendigincirculatiehoudt.

vw66

hoofd-aanvoerleiding
Deleiding,waardoorhetwarmewateruitdeketelnaardemengklep
indemenggroepwordtgebracht.

vw67

hoofd-retourleiding
Deleiding,vanafdemengklepaansluiting indegroepsretourleiding,waardoorhetwaterteruggevoerdwordtnaardeketel.

vw68

transportleiding
Denaamvoordehoofdaanvoeren-retourleidingwanneerde
menggroepenbijdeafdelingenindekaszijngemonteerd.

vw69

transportleidingpomp
(fig.7)
Pompdiehetketelwaterbijdegroepenindekasbrengt.

vw70

verdeelstuk
(fig.7)
Verzamelbuizenwaarop demenggroepenzijngemonteerd.

vw71

groeps-aanvoerleiding
(fig.7)
Deleidingdievandemengklep indemenggroepnaarde
verwarmingsbuizen indekasloopt.

vw72

groeps-retourleiding
(fig.7)
Deleidingdievandeverwarmingsbuizen indekasteruggaat,tot
aandemengklep indemenggroep.
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vw73

menggroep
(fig.7)
Installatiewaarmeehetwater ineenbepaaldverwarmingsnetvaneen
afdeling intemperatuur teregelenis.Hetbestaatuiteen
mengklep,eengroepspompeneentemperatuurmeter.

vw74

groepspomp
Pompdiehetwaterdoorhetverwarmingsnetstuwt.

vw75

afdeling
Deelvaneenkasdatuniform isingerichtenwaarinhetklimaat
apartteregelenis.

vw76

mengklep
Orgaandatdetemperatuurregeltdoorwaterstromenmeteen
verschillende temperatuur samentevoegen.
(Meestalwordteendriewegmengklepgebruiktdiehetwateruitde
aanvoer-enderetourleiding zodanigmengtdathetuitstromende
waterdegewenste temperatuurheeft).

KAS1

KAS 2

MÏH
menggroep

_J

--I

verdeelstuk

Fig.7 Verwarmingsysteem met 2 menggroepen
M
T
PO
PI
P2.P3

-motorvoorsturingmengklep
-temperatuurmeter
-keteicirculatiepomp
- transportleidingpomp
-groepspomp

-hoofdaanvoerleiding
-hoofdretourleiding
- groepsaanvoerleiding
- groepsretourleiding
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2.8.2. Verwarmingssystemen
vw77

buisverwarming
Verwarmingvandekasluchtdoormiddelvanverwarmdwaterdatdoor
eenbuizennetwordtgevoerd.

vw78

bovennet
Verwarmingsnetdatbovenindekas isgemonteerd.

vw79

ondernet
Verwarmingsnetdatonderindekas isgemonteerd.

vw80

heteluchtkachel
Apparaatwaarbijaangezogenluchtdooreenbranderwordtverhiten
dewarmteviaeenwarmtewisselaar aandekasluchtwordtafgestaan.
Deverbrandingsgassenwordenhierbijgescheidengehoudenvande
warmte.
Bijonderstaande termisdemeningsterkverdeeldoverdete
gebruikenbenaming.Demogelijkheid isdaaromopengelatenbeide
benamingentegebruiken.

vw81

heteluchtkanon /CO.-kanon
Apparaatwaarbijaangezogenluchtdirectdooreenbranderverhit
wordt.Hierbijkomendeverbrandingsgassen indekasterecht.
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3.

VENTILATIEREGELING

3.1.

Instellingenmetingventilatie

IW
vtl

oventilatietemperatuur
(fig.8 en 9 , A)
Detemperatuurvandekasluchtwaarbovendeluchtramen
proportioneelbeginnenteopenen.
(Ditiseenbasiswaardediebeïnvloedkanwordendoorbepaalde
binnen-enbuitenomstandigheden).

BER
vt2

oberekendeventilatietemperatuur
Deventilatietemperatuur,zoalsdievoorhetgegevenmoment
berekend is.Hierbijuitgaandevandeventilatietemperatuurmet
daaropalleop hetogenblikvantoepassingzijndeinvloeden.
(Zoalsstralingsinvloed,vochtinvloedofdevertragingbij
overschakelingnaareenandereventilatietemperatuur).

IW
vt3

P-bandventilatie
(fig.8 , B)
Hetkastemperatuurgebiedwaarbinnendeluchtramenproportioneel
tussen0en100 Xopeninggeregeldworden.

IW
vt4

ventilatietraject
(fig.9 , B)
Hetkastemperatuurgebiedwaarbinnendeluchtramenproportioneel
tussen deminimumenmaximumraamstandgeregeldworden.

GW
vt5

raamstandluvzijde
Hetgemeten,ofaandehandvandelooptijdvandemotorberekende,
percentageraamopeningaandeluwzijde.

GW
vt6

raamstandwindzijde
Hetgemeten,ofaandehandvandelooptijdvandemotorberekende,
percentageraamopeningaandewindzijde.

BER
t7

oberekenderaamstandluwzijde
Raamopeningaandeluwzijdedievoorhetgegevenmomentberekend isaan
dehandvandeingesteldewaardenendebinnen-enbuitencondities.

BER
t8

oberekenderaamstandwindzijde
Raamopeningaandewindzijdedievoorhetgegevenmomentberekendis
aandehandvandeingesteldewaardenendebinnen-enbuitencondities.

v

v

3-2.
IW
vt9

RaamstandbegrenzIngen
ominimumraamstand luwzijde
(fig.8 en 9 , C)
Raamopeningaandeluwzijdedie,ongeachtdekastemperatuur,
aanwezigis.
(Onderinvloedvanbepaaldebinnen-enbuitenomstandighedenkande
raamopeningechterwelverlaagdofverhoogd worden).

IW
ominimumra*a»t*adwindzijde
(fig.9
, Cl)
vtlO
Raamopeningaandewindzijdedie,ongeachtdekastemperatuur,
aanwezigis.
(Onderinvloedvanbepaaldebinnen-enbuitenomstandighedenkande
raamopeningechterwelverlaagdofverhoogdworden).
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IW
omaximum raamstandluwzijde
(fig.9
, D)
vtll
Deraamopeningaandeluwzijdedienietoverschredenmagworden.
(Onderinvloedvanbepaaldeomstandighedenkanderaamopening
echterwelverlaagd worden).
IW
omaximum raamstandwindzijde
(fig.9
, Dl)
vtl2
Deraamopeningaandewindzijdedienietoverschredenmagworden.
(Onderinvloedvanbepaaldeomstandighedenkanderaamopening
echterwelverlaagd worden).
IW
omaximumraamstandhetelucht (luw-/windzijde)
vtl3
Deraamopeningaandeluw-/windzijdedienietoverschredenmag
wordenwanneerdeheteluchtverwarmingaanstaat.

raamstand

kastemp.

Fig.8

P-band voor de

ventilatie

A-ventilatietemperatuur
C-minimum raamstandluwzijde

B-P-bandventilatie

raamstand

kastemp.

Fig.9

Het

ventilatietrajeet

A-ventilatietemperatuur
B-ventilatietraject
C-minimumraamstandluwzijde

Cl-minimumraamstandwindzijde
D-maximumraamstandluwzijde
Dl-maximumraamstandwindzijde
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Hetverschil.inraamopeningtussendeluw-endewindzijdewordtop
zeerverschillendemanierengerealiseerd.Standaardisatievannaamgevingisinditgevalnietgoedmogelijk.

3.3.

Omschakeltijdenvoordeventilatie-instellingen

IW
vtl4

begintijdstip tijdsintervalventilatie
Hettijdstipwaaropdeventilatietemperatuurvanhettijdsinterval
vaninvloedwordt.

IW
vtl5

vertraging tijdsintervalventilatie
Degewensteventilatietemperatuur voorhetoudetijdsintervalgaat
over naardatvanhetnieuwetijdsintervalmeteensnelheiddie
hierwordtaangegevenineenaantalminutenpergraadcelsius.

3.4.

Buitentemperatuurinvloed opdeventilatie

IW
ovorstgrens
vtlö
Debuitentemperatuurwaaronderalleramendichtwordengestuurdof
dichtblijven (inverbandmetvastvriezen).
IW
obeginbuitentemperatuurtraject raam
(fig.10
, A)
vtl7
Debuitentemperatuurwaarondereeninvloedopderaamstandbegint.
IW
oeindebuitentemperatuurtraject raam
(fig.10
, B)
vtl8
Buitentemperatuurwaaronderdeinvloedopderaamstandmaximaalis.
IW
obuitentemperatuursinvloed raambegrenzingen
(fig.11
, D1.D2)
vtl9
Verlagingvanderaamstandbegrenzingenaandeluw-endewindzijde,
wanneerheteindevanhetbuitentemperatuurtrajectisbereikt.
IW
obuitentemperatuursinvloedP-bandventilatie
(fig.11,
C)
vt20
DevergrotingvandeP-bandvoordeventilatie,wanneerheteinde
vanhetbuitentemperatuurtrajectisbereikt.

raamstand

buitentemfx

Fig.10

Verlaging van het percentage raamopening onder
buitentemperatuur
en wind

A-beginbuitentemp.trajectraam
B-eindebuitentemp.trajectraam
Al-beginwindtrajectraam

windjnelh

invloed

BI-eindewindtrajectraam
C-buitentemp.invl.raambegr.
Cl-windinvloedraam

van
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raamstand

t

---/rz^ - C — H

1

"" ~7 "

--

-

/ y

y
Fig.11

I«

.kastemp

Vergroting P-band onder invloed van buitentemperatuur
windsnelheid

C-buitenterap.invloedP-band
D1.D2-buitentemp.invloedraambegr.

3.5

Invloedwindopdeventilatie

IW
oraamstandstorm (luw-/windzijde)
vt21
Raamopeningaandeluw-/windzijdedietijdensstormaangehouden
moetworden.
(Wanneerdeze instellingalleenvoordeluwzijdeingevuldkan
wordenbetekentdit,datdewindzijdebijstormgeheelsluit).
IW
ostormgrensraamstand
vt22
Windsnelheidwaarbovendeinstelling "raamstandstorm"van
toepassingis.
IW
obeginwindtrajectraamstand
vt23
Windsnelheidwaarboveneeninvloedopderaamstandbegint.
IW
oeindewindtraject raamstand
vt24
Windsnelheidwaarbovendeinvloedopderaamstandmaximaalis.
IW
vt25

windinvloed raambegrenzingen
Verlagingvanderaamstandbegrenzingenaandeluw-endewindzijde,
wanneerheteindevanhetwindtrajectraamstand isbereikt.

IW

windverschuiving buitentemperatuurtraject
(fig.12
, A)
Verhogingvanhetbuitentemperatuurtraject,wanneerheteindevan
hetwindtrajectraamstand isbereikt.

IW
vt27

windinvloed P-bandventilatie
(fig.11
, C)
VergrotingvandeP-bandvoordeventilatie,wanneerheteindevan
hetwindtrajectraamstandisbereikt.

of
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raamstand

fc.buitentemp

Fig.12

Windverschuiving

van het

buitentemperatuurtraject

A-windverschuivingbuitentemperatuurtraject

3.6.

Stralingsinvloed opdeventilatie

IW
vt28

beginstralingstrajectventilatietemperatuur
Stralingsniveau,waarbijdeinvloedopdeventilatietemperatuur
begint.

IW
vt29

eindestralingstraject ventilatietemperatuur
Stralingsniveau,waarbijdeinvloedopdeventilatietemperatuur
maximaalis.

IW
vt30

stralingsverschuiving buitentemperatuurtraject
Verhoging (positieve instelling)ofverlaging (negatieve
instelling) vanhetbuitentemperatuurtraject,wanneerheteinde
vanhetstralingstrajectventilatietemperatuur isbereikt.

IW
vt31

stralingsinvloedventilatie
Verhoging (positieve instelling)ofverlaging (negatieve
instelling)vandeventilatietemperatuur,wanneerheteindevanhet
stralingstrajectventilatietemperatuur isbereikt.

3.7.

Vochtinvloedopdeventilatie

IW
omaximumraamstandregen(luw-/windzijde)
vt32
Raamopeningaandeluw-/windzijdedietijdensregennietoverschredenmagworden.
IW
t33

begingrensUV-traject ventilatietemperatuur
RVonderdegewenst.«RV,waarondergeenverdere invloedvandeRV
opdeventilati*temperatuurplaatsvindt.

IW
t34

eindgrensRV-traject ventilatietemperatuur
RVbovendegewensteRV,waarbovengeenverdere invloedvandeRV
opdeventilatietemperatuurplaatsvindt.

v

v
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Bijgelijkebegin-eneindgrensvanhettrajectkrijgenwede
volgendeinstelling.
IW
vt35

RV-trajectventilatietemperatuur
RV-trajectronddegewensteRVwaarbinneneeninvloedopde
ventilatietemperatuurwordtuitgeoefend.

IW
vt36

RV-invloedventilatietemperatuur
Verhoging (positieve instelling)ofverlaging (negatieve
instelling)vandeventilatietemperatuur,perprocentwaarmeedeRV
afwijktvandegewensteRV.

IW
vt37

begingrensRV-trajectraamstand
DeRVonderdegewensteRV,waarondergeenverdere invloedvande
RVopderaamstandplaatsvindt.

IW
vt38

eindgrensRV-traject raamstand
DeRVinprocentenbovendegewensteRV,waarbovengeenverdere
invloedvandeRVopderaamstandplaatsvindt.
Bijgelijkebegin-eneindgrensvanhettrajectkrijgenwede
volgendeinstelling.

IW
vt39

RV-traject raamstand
RV-trajectronddegewensteRVwaarbinneneeninvloedopde
raamstandwordtuitgeoefend.

IW
vt40

RV-invloedraamstand
Vergroting (bijeentehogeRV)ofverkleining (bijtelageRV)van
deraamstandperprocentwaarmeedeRVafwijktvandegewensteRV.
(WanneerergeenRV invloedminimumraamstandis,dangeldtdeze
instellingtevensvoordeminimumraamstand).

IW
vt41

RV-invloedminimum raamstand
Vergroting (bijeentehogeRV)ofverkleining (bijtelageRV)van
deraamstandperprocentwaarmeedeRVafwijktvandegewensteRV.
Bovenstaande instellingengeldenookwanneeropbasisvan
vochtdeficitwordtgeregeld.Determwordtdanvochtdeficitende
eenheidwordtg/kg.

3.8.

Ventilatoren

IW
vt42

minimum tijdventilatorenaan/uit
Tijdsduurdatdeventilatorenminimaalin-/uitgeschakeldblijven.

IW
vt43

raamstandventilatorenuit
Raamopeningwaarbovendeventilatorenwordenuitgeschakeld.

IW
vt44

RVventilatorenaan
RVwaarbovendeventilatorenwordeningeschakeld,

IW
vt45

buitentemperatuur ventilatorenaan
Buitentemperatuur,waarbovendeventilatorenwordeningeschakeld.
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4.

SCHERMREGELING

4.1.

Algemeen
Voordeverschillende doekenenfoliesdieindekassen
geïnstalleerdwordenkunnenwedetermschermgebruiken.Deze
schermenzijnonderteverdeleninzonnescherm,energieschermen
verduisteringsscherm.
Bovengenoemdebenamingengevendehoofdfunctievaneenschermweer.
Eenzonneschermwordtindeeersteplaatsgebruiktomeentegrote
instraling tevoorkomen.Daarnaastkanditschermechterook
gebruiktwordenalseenenergiescherm.
Wanneereenvandeonderstaande instellingenookvooreenandere
schermfunctiemogelijk is,neemdandezeinstellingovermetde
benamingvoorhetanderesoortscherm.
Voordenabijetoekomstishetgewenstdatdescherminstallaties
meerproportioneelregelbaarwordenopbasisvandebinnen-en
buitenomstandigheden.Deinstelbenamingendiedaarbijgebruiktgaan
wordenzullenvooreengrootdeelafgeleidkunnenwordenvande
ventilatieregeling.

IW
scl

omaximum raamstandscherm
Deraamopeningaandeluw-/windzijdedienietoverschredenmag
worden,wanneerhetschermgeslotenis.
(Onderbepaaldeomstandighedenkandeopeningechterwelverlaagd
worden).

GW
sc2

oschermstand
Hetgemeten,ofaandehandvandelooptijdvandemotorberekende,
percentagedathetschermgeslotenis.

BW
sc3

berekende schermstand
Standvanhetscherm,zoalsdieberekendisaandehandvande
ingesteldewaardenendebinnen-enbuitencondities.

IW
sc4

minimumkier
Schermopeningdieminimaalaanwezigis.

4.2.

Interactieventilatoren/schermen

IW
sc5

schermventilatorenaan
Standvandeventilatorenbijgeslotenscherm.

4.3.

Temperatuurinvloed

IW
sc6

buistemperatmurenergieschermdicht
Berekendebuistesperatuurwaarbovenhetenergieschermwordt
dichtgestuurd.
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IW
sc7

IW
sc8

verschilbuistemperatuurenergieschermopen
Deberekendebuistemperatuuronderdewaardediebij
"buistemperatuurenergiescherm dicht"staataangegeven,voordathet
schermweergeopendwordt.
okastemperatuurverduisteringsscherm dicht
Kastemperatuurwaaronderhetverduisteringsschermwordt
dichtgestuurd.

IW
sc9

wachttijdverduisteren
Maximale tijdsduurdatmetverduisterengewachtwordt,wanneerde
kastemperatuur tehoog is.

IW
sclO

beginkastemperatuurtrajectkier
Kastemperatuurwaarbijbegonnenwordtmethetzettenvaneenkier
inhetscherm.

IW
sell

eindekastemperatuurtrajectkier
Kastemperatuurwaarbijdekier inhetschermmaximaalis.

IW
scl2

kastemperatuurinvloed kier
Kiergroottedieontstaatwanneerheteindevanhetkastemperatuurtrajectkier isbereikt.

IW
obuitentemperatuur schermdicht (dag/nacht)
(fig.24 , A)
scl3
Buitentemperatuur tijdensdedag/nachtwaaronderhetschermwordt
dichtgestuurd.
Onderstaande instellingenzijngekozeninanalogiemetdebuitentemperatuurinvloedbijdeventilatieregeling.
IW
scl4

beginbuitentemperatuurtraject kier
(fig.13
, A)
Buitentemperatuurwaarondereeninvloedopdeschermkierbegint.

IW
scl5

eindebuitentemperatuurtraject kier
(fig.13
, B)
Buitentemperatuurwaarbijdeinvloedopdeschermkiermaximaalis.

IW
scl6

buitentemperatuursinvloedkier
(fig.13
, C)
Verlagingvandeschermkier,wanneerheteindevanhetbuitentemperatuurtrajectisbereikt.

4.4.

Schakeltijden

IW
obegintijdstip scherm
scl7
Tijdstipwaarophetschermmagsluiten.
IW
oeindtijdstip scherm
scl8
Tijdstipwaarophetscherm iniedergevalweergeopendwordt.
IW
obegintijdstipverduistering
scl9
Tijdstipwaarophetverduisteringsdoek geslotenwordt.
(Onderinvloedvaneentehogekastemperatuurkandittijdstip
wordenverschoven).
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IW o verduisteringsduur
sc20
Tijdsduurdienahetsluitenvanhetverduisteringsdoekverloopt,
voordathetdoekweergeopendwordt.
(Dezetijdsduurkanverlengdwordenafhankelijkvandestralingssom
diedeafgelopendagisontvangen).
4.5,
IW

sc21

Invloedwindophet schermen
oraamstandstormscherm (luw-/windzijde)

Raamopening aan de luw-/windzijde die t i j d e n s storm aangehouden
moetworden,wanneerhetschermgeslotenis.
(Wanneerdezeinstellingalleenvoordeluwzijdeingevuldkan
worden,betekentditdatdewindzijdebijstormgeheelsluit).

IW
ostormgrensscherm
sc22
Windsnelheidwaarbovendeinstelling "raamstandstormscherm"van
toepassingis.
IW
sc23

beginwindinvloed buitentemperatuur
Windsnelheidwaarbijdeinvloedvandewindopdeinstellingenvoor
debuitentemperatuurbegint.

IW
sc24

eindewindinvloed buitentemperatuur
Windsnelheidwaarbijdeinvloedvandewindopdeinstellingenvoor
debuitentemperatuurmaximaalis.

IW
sc25

windinvloedbuitentemperatuur
(ziefig.13 ,D)
Verhoging (positieve instelling)ofverlaging (negatieveinstelling)vandeinstellingenvoordebuitentemperatuur,wanneerhet
eindevan hettrajectwindinvloedbuitentemperatuur isbereikt.

kier

buitentemp.

fig.13

Windinvloti

op óe het buitentemperatuurtraject

A-beginbuitentemp.trajectkier
B-eindebuitentemp.trajectkier

kier

C-buitentemp.invloedkier
D-windinvloedbuitentemp.
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4.6.

Stappenregeling

IW
otussentijd stappen
sc26
Tijdsduur tussendestappenbijhetopensturenvanhetscherm.
IW
odeelinstappen
sc27
Schermstandwaarnahetdoekverder inéénbewegingopent.
IW
sc28

aantalstappen
Aantalstappentussendemaximaleopeningensluitingvanhet
scherm.

4.7.

Stralingsinvloed ophet schermen

IW
sc29

stralingsgrens zonneschermdicht
Stralingsniveauwaarbovenhetzonneschermwordtdichtgestuurd.

IW
sc30

stralingsgrens energieschermdicht
Stralingsniveauwaaronderhetenergieschermmagwordendichtgestuurd.

IW
sc31

stralingsgrens energieschermopen
Stralingsniveauwaarbovenhetenergieschermwordtopengestuurd.

IW
sc32

beginstralingstraject buitentemperatuur
Stralingsniveauwaarbijdeinvloedvandestralingopde
instellingenvoordebuitentemperatuurbegint.

IW
sc33

eindestralingstraject buitentemperatuur
Stralingsniveauwaarbijdeinvloedvandestralingopde
instellingenvoordebuitentemperatuurmaximaalis.

IW
sc34

stralingsinvloedbuitentemperatuur
(fig. 14- , B)
Verhoging (positieve instelling)ofverlaging (negatieveinstelling)vandeinstellingenvoordebuitentemperatuur,wanneerhet
eindevanhettrajectstralingsinvloedbuitentemperatuuris
bereikt.
schermstand
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Fig.24

Stralingsinvloed

A-buitentemp.schermdicht

_» buitentemp

op de buitentemperatuur

scherm dicht

B-stralingsinvloedbuitentemp.
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IW
sc35

begintraject stralingssom
Stralingssomwaarbijeenverlengingvandeverduisteringsduur
begint.

IW
sc36

eindetraject stralingssom
Stralingssomwaarbijdeverlengingvandeverduisteringsduur
maximaal is.

IW
sc37

stralingssom invloedverduistering
Tijdsduurwaarmeedeverduisteringsduurwordtverlengd,wanneerhet
eindevanhettrajectstralingssom isbereikt.

4.8.

Vochtinvloed ophetschermen

IW
sc38

beginvochttrajectkier
DeRVwaarbovenwordtbegonnenmethetzettenvaneenkierinhet
scherm.

IW
sc39

eindevochttrajectkier
DeRVwaarbovendeinvloedopdeschermkiermaximaalis.

IW
sc40

vochtkierscherm
Degroottevandekierdieontstaatwanneerheteindevanhet
vochttrajectkierisbereikt.
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CO.-REGELING
5.1.

Algemeen
DeCCL-concentratiewordtaangegevenindelenpermiljoen (ppm).
Ditishetaantalcm C0„datzichin1m luchtbevindt.
ErzijnverschillendemanierenwaaropC0„gedoseerdkanworden.
DeC0„kanopéénplaatsgedoseerdwordenvooralleafdelingen.Dit
gebeurtmetCO.uitderookgassenvandeketelofmetzuivere C0 9 .
Inditgevalwordtgeregeldopdemeetwaardeuitéénafdelingofop
delaagstemeetwaardevanverscheideneafdelingen.
DeCO^-doseringperafdelinggebeurtmetheteluchtkanonnen,maar
kanookmetzuivereC0„ofC0„uitdeketelindienerperafdeling
eenaparteklepsturingis.
Indecomputerhandleidingenwordteenonderscheidgemaakttussen
centraalCO-doserenendedoseringperafdeling.
Bijonderstaandevoorstellenvoordebenaming isditonderscheid
nietgemaaktaangeziendeterminologievoorbeidemethodengebruikt
kanworden.

5.2.

HetCO--niveau

IW
col

hoogCO--niveau
(fig.15
, A)
DeCO--concentratie diedoordedoseerinstallatie gehandhaafdmoet
wordenindienerwarmtevraag is.

IW
co2

laagCO--niveau
(fig.15
, B)
DeC0„-concentratiediedoordedoseerinstallatie gehandhaafdmoet
wordenindienergeenwarmtevraagis.
(BijcentraalCO-doserenmetdeketelstarthetdoserendoorde
ketelopdelagevlamaantesturen.Dedoseringkanookgebeuren
metheteluchtverwarming ofzuivere C0„).
Boveneenbepaalderaamstanden/ofwindsnelheidgeldtde
onderstaandeinstelling:
DeterugregelingnaarhetminimumCO«-niveaukaninéénstapof
proportioneelgebeuren (ziefig.l6Aen16B).

IW
co3

minimumCO.-niveau
(fig- 15 , C)
DeCO--concentratie diedoordedoseerinstallatie gehandhaafdmoet
wordenindienergeenwarmtevraag isenderaamstanden/of
windsnelheid eenbepaaldegrenswaarde isgepasseerd.
(Deketelbrandtopdelagevlamoferwordtgedoseerdmet
heteluchtverwarming ofzuivere C0„).

IW
co4

maximumCO--niveau
DeC0„-concentratiewaarbovenwordtgestoptmetC0„doseren.
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100%
raamopening

stop o
warmtevraag

Fig.15

Invloeden

op het gewenste

A-hoogCO«-niveau
B-laagCO--niveau
C-minimumCO--niveau

verhoging buitentemp /
windsnelh

CO„-niveau

D-beginraamtrajectC0E-einderaamtrajectC0„
F-raamgrensCO.
G-dodezoneC0„

BER
co5

oberekend CO.-niveau
DeCO--concentratiezoalsdievoorhetgegevenmomentberekendis.
Hierbijwordtuitgegaanvanhet,afhankelijkvandewarmtevraag,
geldendeCO^-niveaumetdaaropalleophetogenblikvantoepassing
zijndeinvloeden (zoalsstralings-,raamstand-enwindinvloed).

GW
co6

oC0„-niveau
DegemetenCO--concentratievandekaslucht.

IW
co7

5.3.

dodezoneC0_
(fig.15
, G)
HetgebiedronddeberekendeCO.-concentratie,waarbinnendeC0_doseerinstallatienietgeschakeldwordt.
Stralingsinvloed ophetCO.-niveau

IW
co8

stralingsdrempel
Hetminimale stralingsniveaudatnodig isvoordeCO--dosering.

IW
co9

beginstralingstrajectCOStralingsniveauwaarbijdeinvloedopdeC0„-concentratiebegint.

IW
colO

eindestralingstraj«ctCO.
StralingniveauwaarbijdeinvloedopdeCO--concentratiemaximaal
is.
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IW
coli

stralingsinvloedCO»-niveau
Deverhoging (positieve instelling)ofverlaging (negatieve
instelling)vanhetCO.-niveau,wanneerheteindevanhet
stralingstrajectCO,,isbereikt.
Indienvoordeverschillendeniveauseenandere invloedinstelbaar
iskrijgenwetemakenmetdeinstellingen:
stralingsinvloedminimum/maximum CO.-niveau
stralingsinvloedlaag/hoogCO.-niveau

5.4.

OmschakeltijdenvoorCO.-instellingen

IW
obegintijdstip CO.doseren
col2
TijdstipwaaropbegonnenmagwordenmetC0„doseren.
IW
col3

oeindtijdstip CO.doseren
TijdstipwaarophetC0„doserenwordtbeëindigd.

5.5.

TemperatuurinvloedophetCO.-niveau

IW
col4

kastemperatuurCO.uit
DekastemperatuurwaarbovendeC0„-doseringwordtgestopt.

IW
overhogingminimumbuistemperatuurCO.
col5
Deverhogingvandeminimumbuistemperatuurdieingaatalsde
brandervoordeCO.-doseringstaatingeschakeldendeketelzijn
maximaletemperatuurnadert.
(Deketeltemperatuurwaarbovendezeinstellingvankrachtwordt,
staat meestalalseenvastgegevenindecomputer).
Bijeenproportioneleverhogingvandebuistemperatuurkrijgenwe
deonderstaande instellingen.
IW
odrempelketeltemperatuurverhogingminimum buistemperatuur
col6
Keteltemperatuurwaarbovenbegonnenwordtmethetverhogenvande
minimumbuistemperatuur.
IW
oketeltemperatuurverhogingminimum buistemperatuur
col7
Verhogingvandeminimumbuistemperatuurperverhogingvande
keteltemperatuurmetééngraadcelsius.
IW
omaximumverhogingminimum buistemperatuur
col8
Maximaleverhogingvandeminimumbuistemperatuuralsdebrander
voordeC0„-doseringstaatingeschakeld.
IW
overhogingheteluchtCO.
col9
Verhogingvandeverwarmingstemperatuurvoorheteluchtdiegeldt
zodraerC0_ gevraagdwordt.
IW
overlagingheteluchtCO.
co20
Verlagingvandeverwarmingstemperatuurvoorheteluchtdiegeldt
zodradoorverwarmingmetheteluchthetmaximumCO«-niveaubereikt
wordt.

31-

5.6

Ventilatie-invloedophetCO.-niveau

IW
co21

raamgrensminimum C0„-niveau
(fig.16A , D)
RaamopeningwaarbovenhetminimumCO.-niveaunagestreefdwordt.
HetisookmogelijkdathetlaagC0„-niveauafhankelijkvande
raamstandteruggeregeldwordttothetminimumCO.-niveau.
InditgevalkomendeinstellingraaminvloedCCL-niveauen
raamgrensminimumCO.-niveautevervallen.
fziefig.l6B)

IW
co22

obeginraamtrajectCO.
(fig.L6A/B
, A en fig.15
, D)
RaamopeningwaarbijaeinvloedopdeCO.-concentratiebegint.

IW
co23

oeinderaamtraject CO.
(fig.16A/B
, B en fig.15
, E)
RaamopeningwaarbijdeinvloedopdeC0„-concentratiemaximaalis.

IW
co24

oraaminvloed CO.-niveau
(fig.l6A
, C)
VerlagingvannetCO.-niveauwanneerheteindevanhetraamtraject
C0„isbereikt.
(Indiendeze instellingalleengeldtvoorhetlaagCO.-niveau,
gebruikdandebenamingraaminvloed laagCO^-niveau).

IW
co25

raamgrens CO.
(fig.15
, F)
RaamopeningwaarbovenmetC0 2 doserenwordtgestopt.
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Fig.löA

. rumstmd

Invloed raamstand
het
CO„-niveau.

op

racmstand

Fig.l6B

Invloed raamstand op
het CO„-niveau,
zonder
raaminvl.
CO„-niveau

A-beginraamtrajectCO.

a-beginraamtrajectCO.

B-einderaamtrajectCO.

b-einderaamtrajectC0„

C-raaminvloedCO.
D-raamgrensminimum CO.
IW
oCO.verlaging»ind
co26
Verlagingvan>»«tCC.-ni
éénm/s,

veauperverhogingvandewindsnelheidmet

IW
oraamgrensverlagingwind
co27
VerlagingvanderaamgrensC0„cqraamgrensminimumC0„-niveauper
verhogingvandewindsnelheidmetéénm/s.

