
Lowergy Concept wandverwarmingsmodule; 
laboratoriumonderzoek thermisch comfort en geluidwering 
 
 
Datum 22 februari 2013 
Referentie 20121847-05 
 



 

Lowergy Concept wandverwarmingsmodule; 20121847-05 
laboratoriumonderzoek thermisch comfort en geluidwering 22 februari 2013 
 Bladzijde 1 

 
 
 
 
 
 
Referentie 20121847-05 
Rapporttitel Lowergy Concept wandverwarmingsmodule; 
 laboratoriumonderzoek thermisch comfort en geluidwering 
 
Datum 22 februari 2013 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever Nathan Import Export B.V. 
 Lowergy Concepts 
 Postbus 1008 
 6920 BA  DUIVEN 
Contactpersoon De heer K. Folmer 
 
 
 
 
 
 
Behandeld door De heer ing. J. Stegeman 
 De heer ing. T.W. Tijsma 
 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV 
 Wilhelm Röntgenstraat 4 
 8013 NE  ZWOLLE 
 Postbus 1590 
 8001 BN  ZWOLLE 
 Telefoon 038-4221411 
 Fax 038-4223197 
 



 

Lowergy Concept wandverwarmingsmodule; 20121847-05 
laboratoriumonderzoek thermisch comfort en geluidwering 22 februari 2013 
 Bladzijde 2 

Inhoudsopgave 

1  Inleiding 3 

2  Klantvraag/onderzoeksfocus 4 

2.1.1  Thermisch 4 
2.1.2  Geluidisolatie 5 
2.1.3  Energetisch 5 

3  Onderzoek 6 

3.1  Thermisch 6 
3.1.1  Eisen thermisch 6 
3.1.2  Proefelement verwarmingssysteem 7 
3.1.3  Proefopstelling warmteafgifte 8 
3.2  Geluidisolatie 8 
3.2.1  Eisen geluidwering 8 
3.2.2  Wandconstructie met wandverwarmingssysteem 8 

4  Metingen 9 

4.1  Thermisch 9 
4.1.1  Luchtsnelheid en temperatuur 9 
4.1.2  Oppervlaktetemperatuur 9 
4.2  Meetresultaten thermisch 9 
4.2.1  Luchtsnelheid 9 
4.2.2  Temperatuur 11 
4.2.3  Thermisch comfort 12 
4.2.4  Oppervlaktetemperatuur 13 
4.3  Meetresultaten geluidisolatie 14 
4.4  Energetisch 16 

5  Conclusie 17 

 
 
 
 
Bijlagen  
 
Bijlage I Plattegrond laboratorium 
 



 

Lowergy Concept wandverwarmingsmodule; 20121847-05 
laboratoriumonderzoek thermisch comfort en geluidwering 22 februari 2013 
 Bladzijde 3 

1 Inleiding 

Het Nathan/Lowergy Concept biedt een innovatieve oplossing voor het renoveren van de klimaatin-
stallaties in renovatiewoningen. Door Plug-and-play wandelementen te plaatsen in de woning kan met 
het Concept op een snelle en eenvoudige wijze de kwaliteit van de woning energetisch, comfort-
technisch en akoestisch worden verbeterd. 
 
Om de prestaties, zowel thermisch als akoestisch, van de wandverwarmingsmodule van het Concept 
inzichtelijk te maken zijn er onderzoekingen gedaan in het akoestisch bouwfysisch laboratorium van 
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV te Zwolle. 
 
In deze rapportage wordt een samenvatting gegeven van alle deelonderzoeken. De deelonderzoeken 
zijn per onderzoek gerapporteerd in deelrapportages, die zijn voorzien van alle meet- en rekeninfor-
matie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Afbeelding van een woning met het Nathan/Lowergy Concept  
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2 Klantvraag/onderzoeksfocus 

De wandverwarmingsmodule heeft een positieve invloed op het comfort in de ruimte en op de geluid-
wering van woningscheidende wanden waartegen deze verwarmingsmodule wordt geplaatst. In de 
bestaande bouw wordt voor ruimteverwarming traditioneel gebruik gemaakt van hoge temperatuur ra-
diatoren. Bij woningrenovatie, waarbij zowel energetische, comforttechnische als akoestische verbete-
ringen worden nagestreefd, is vervanging van de hoge temperatuur verwarming door wandverwar-
ming al dan niet in combinatie met lage temperatuur radiatoren een voor de hand liggende optie. De 
onderzoeksvraag richt zich op het inzichtelijk maken van het thermisch comfort bij de toepassing van 
de wandverwarming van het Nathan/Lowergy Concept en de mate van verbetering van de geluidwe-
ring van woningscheidende wanden. 
 
2.1.1 Thermisch 

Het thermisch comfort in een ruimte wordt in belangrijke mate bepaald door de temperatuurbeleving 
(luchttemperatuur en stralingstemperatuur) en de (voelbare) luchtsnelheid. 
 

Figuur 2: Schematische weergave van invloedfactoren op het thermisch comfort  
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2.1.2 Geluidisolatie 

In bouwconstructies zijn een divers aantal geluidwegen te onderkennen. De som van de bijdrage van 
al deze geluidwegen bepaalt uiteindelijk het geluidniveau in de aanliggende ruimte. 

 
 
 
De geluidwering van een wand wordt 
bepaald door de mate van geluidover-
dracht door de scheidingswand zelf  
(directe weg: 1) en de bijdrage van de 
geluidoverdracht via aansluitende con-
structies zoals vloeren, plafonds en aan-
sluitende wanden (flankerende geluid-
wegen: 2,3,4). Een voorzetwand beperkt 
de geluidoverdracht via de geluidwegen 
1 en 3. 
 

 
Figuur 3: Schematische weergave van de wegen waarover geluidoverdracht kan plaatsvinden  
 
2.1.3 Energetisch 

Bij wandverwarming is er sprake van een relatief groot verwarmingslichaam. Hierdoor ontstaat er veel 
en gelijkmatige warmtestraling dat een positief effect heeft op de thermische behaaglijkheid. Dit resul-
teert weer dat er bij eenzelfde comfortniveau volstaan kan worden met een lagere luchttemperatuur. 
Een lagere luchttemperatuur leidt uiteindelijk tot een verlaging van de transmissie en ventilatie verlie-
zen, hetgeen resulteert in een reductie van het energieverbruik. 
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3 Onderzoek 

3.1 Thermisch 

Met behulp van klimaatkamermetingen wordt het effect van de wandverwarming inzichtelijk gemaakt. 
In het kader van het onderzoek naar het thermisch comfort zijn metingen uitgevoerd in de klimaatka-
mer van het akoestisch bouwfysisch laboratorium van Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs te 
Zwolle. In figuur 1 is een plattegrond van het laboratorium opgenomen. De klimaatkamer bestaat uit 
twee afzonderlijke ruimten, gescheiden door een gevelwand. Aan beide zijden van deze gevelwand 
worden respectievelijk binnen- en buitencondities nagebootst. De buitencondities worden gesimuleerd 
middels koeling van de lucht in de buitenruimte tot circa 0 °C. In de binnenruimte is het te onder-
zoeken wandverwarmingssysteem geplaatst. Middels een combinatie van het op overdruk brengen 
van de buitenruimte en het op onderdruk brengen van de binnenruimte, is een ventilatiestroom door 
een ventilatievoorziening voor natuurlijke toevoer geforceerd.  
 
3.1.1 Eisen thermisch 

Luchtsnelheid 
Het Bouwbesluit (2012) stelt ten aanzien van thermisch comfort dat bij de toevoer van verse lucht in 
de leefzone van een verblijfsgebied geen luchtsnelheden behaald mogen worden die groter zijn dan 
0,20 m/s, bepaald volgens NEN 1087.  
 
Bovengenoemde eisen uit de norm NEN 1087 die gesteld worden aan thermisch comfort, gelden al-
leen binnen de leefzone. Deze begint op een afstand van 1 meter vanaf de gevel en heeft een hoogte 
van 1,6 meter. De positie van de leefruimte binnen de klimaatkamer is weergegeven in onderstaande 
afbeelding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4:  Positie van de leefzone binnen de klimaatkamer 
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PMV 
Thermische behaaglijkheid in een verblijfsruimte wordt bepaald door een groot aantal factoren die 
nauw met elkaar samen hangen. Het thermisch comfort wordt onder andere bepaald door: de lucht-
temperatuur, de stralingstemperatuur, de luchtvochtigheid, de luchtbeweging (tocht), de uit te voeren 
activiteiten en de gedragen kleding. 
 
Er zijn grote individuele verschillen in de beleving van het klimaat. De doelstelling is om een zodanig 
klimaat te scheppen, dat het aantal ontevredenen zo klein mogelijk blijft. De norm NEN-EN-ISO 7730 
maakt een schatting mogelijk van het percentage ontevreden mensen (PPD = Predicted Percentage 
of Dissatisfied) uit tabelwaarden voor kledingisolatie en metabolisme en de vier eerder genoemde kli-
maatfactoren. Tevredenheid of ontevredenheid is dan op te vatten als de subjectieve score op een 7-
puntenschaal. De betekenis van deze punten is achtereenvolgens: 

 
 

+3  heet 
+2  warm 
+1 lichtelijk warm 
0 neutraal 
-1 lichtelijk koel 
-2 koel 
-3 koud 

 
Figuur 5: 7-puntsschaal voor PMV 
 
De term Predicted Mean Vote (PMV) staat voor het voorspelde gemiddelde van zo’n score voor een 
grote groep mensen. Fysiologisch gezien is de PMV direct gerelateerd aan de warmtebalans van het 
lichaam. De streefwaarde bij een binnenklimaat in de gebruikssituatie voor de PMV ligt tussen -0,5 en 
+0,5. Het percentage ontevredenen (Predicted Percentage Dissatisfied: PPD) bedraagt dan minder 
dan 10%. 
 
Temperatuurgradiënt 
In de leefzone van een verblijfsruimte, moet gedurende de gebruikstijd het temperatuurverschil tussen 
enkels en hoofd beperkt blijven om discomfort te voorkomen. Een acceptabel thermisch comfort wordt 
verkregen als de verticale temperatuurgradiënt gelijk is of kleiner dan 3 °C. Op basis van de metingen 
blijkt dat hieraan wordt voldaan. 
 
3.1.2 Proefelement verwarmingssysteem 

Het verwarmingssysteem bestaat uit een lage temperatuurafgifteelement verwerkt in een voorzetwand 
opgebouwd uit metalen regelwerk en afgewerkt met gipskarton. Achter de gipskartonplaat bevindt zich 
een metalen geprofileerde plaat waarin een flexibele 14 x 2 leiding (binnendiameter 10 mm) is vastge-
klemd. Door de leiding wordt verwarmingswater geleid. De metalen plaat zorgt voor de verdeling van 
de warmte van de leiding over het gehele oppervlak van de metalen plaat. 
 

+3 
+2 
+1 
0 
-1 
-2 
-3 
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3.1.3 Proefopstelling warmteafgifte 

Ten behoeve van de bepaling van de invloed die het meubilair heeft op de warmteafgifte van het 
wandverwarmingssysteem, zijn een boekenkast en een schilderij voor het wandverwarmingssysteem 
geplaatst. Met behulp van opnamen met een warmtebeeldcamera wordt de oppervlaktetemperatuur 
van het meubilair ten opzichte van de wandverwarming vastgelegd. Hiermee kan bepaald worden of 
het meubilair de oppervlaktetemperatuur van de wand overneemt en zo een goede warmteafgifte be-
werkstelligd. 
 
3.2 Geluidisolatie 

Met behulp van laboratoriummetingen is de verbetering van de geluidisolatie (directe weg) van de 
wandelementen onderzocht.  
 
3.2.1 Eisen geluidwering 

De geluidisolatie tussen twee ruimten wordt uitgedrukt in het lucht-geluidniveauverschil (DnT,A). De 
eis volgens het Bouwbesluit (2012) voor het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil tussen woon-
functies bedraagt DnT,A,k ≥ 52 dB. 
 
3.2.2 Wandconstructie met wandverwarmingssysteem 

Ten behoeve van de meting van de luchtgeluidisolatie is de te onderzoeken wandconstructie opge-
bouwd tussen meetkamers 2 en 3, welke naast elkaar zijn gelegen. In figuur 1 is een plattegrond van 
het laboratorium weergegeven. De afmetingen van de meetopening zijn (B x H) 4,1 mm x 3,2 meter. 
 
De basiswand is opgebouwd uit kalkzandsteen blokken met een dikte van 214 mm. Op de basiswand 
is een voorzetwand geplaatst volgens het Lowergy Concept met de volgende opbouw: 
- Metalen regels. 
- Minerale wol.  
- Metalen plaat voor warmteverdeling. 
- Verwarmingsleidingen. 
- Gipsplaat dikte 12,5 mm. 
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4 Metingen 

4.1 Thermisch 

4.1.1 Luchtsnelheid en temperatuur 

De luchttemperatuur en luchtsnelheid worden gemeten met behulp van een akoestisch meetsysteem. 
De metingen worden per meetpositie verricht in zowel X-, Y-, als Z-richting, zodat naast de snelheid 
ook de stromingsrichting bepaald kan worden. 
 
De meetsensoren zijn op 8 hoogtes (0.1, 0.4, 0.7, 1.0, 1.3, 1.6, 1.9 en 2.2 meter vanaf de vloer) be-
vestigd aan een verplaatsbare meetboom. Met deze meetboom wordt gemeten over 7 meetlijnen, elk 
bestaande uit 6 posities. Op deze manier ontstaat een raster met een horizontale onderlinge afstand 
van 0,5 meter en een verticale onderlinge afstand van 0,3 meter. Het raster begint op een afstand van 
0,5 meter uit de gevel en 0,5 meter uit de wand. Vanuit de resultaten op deze meetpunten wordt het 
grafisch resultaat bepaald. 
 
Ten tijde van de meting wordt een luchtstroom door de ventilatievoorziening geforceerd door de bui-
tenruimte op overdruk te brengen (middels een gecontroleerde luchttoevoer) en de binnenruimte op 
onderdruk te brengen (middels een gecontroleerde luchtafvoer). 
 
Er zijn metingen uitgevoerd aan drie verschillende combinaties van warmteafgiftesystemen: 
• Wandverwarming. 
• Wandverwarming in combinatie met een lage temperatuur radiator. 
• Hoge temperatuur radiator. 
 
Het ventilatiedebiet is voor de testruimte bij alle combinaties gelijk en bedraagt 9.9 dm³/s, de helft van 
de nieuwbouweis gesteld door het Bouwbesluit. Dit is een gebruikelijke situatie bij ventilatie middels 
natuurlijke toevoer in de winterperiode. 
 
4.1.2 Oppervlaktetemperatuur 

Om de oppervlaktetemperatuur van de gehele wand en eventuele meubilair te meten, is gebruik ge-
maakt van een warmtebeeldcamera. 
 
De metingen zijn verricht in de situatie waarbij het wandverwarmingssysteem ingeschakeld is zonder 
toevoeging van een radiator.   
 
4.2 Meetresultaten thermisch 

4.2.1 Luchtsnelheid 

Een samenvatting van de meetresultaten is grafisch weergegeven in onderstaande figuur. De plaatjes 
in de figuur geven respectievelijk een overzicht van de luchtsnelheden of luchttemperaturen in de 
ruimte. Deze grafische weergave is gegeven voor verschillende hoogteniveaus.  
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De dikke rode lijn in de figuren vertegenwoordigd het wandverwarmingssysteem. De dunne blauwe lijn 
is de beglazing en de dikke blauwe lijn is het ventilatierooster.  
 
Door het ventilatierooster treedt een koude luchtstroom de ruimte binnen. Deze luchtstroom daalt in 
de eerste anderhalve meter richting de vloer. Afhankelijk van de combinatie van warme afgiftesys-
temen wordt deze koude luchtstroom in zekere mate opgewarmd.  
 

Op alle niveaus blijft de 
luchtsnelheid op alle 
meetpunten ruim onder de 
gestelde eis van 0,2 m/s; 
van maximaal 0,026 m/s 
tot 0,134 m/s op het laag-
ste niveau. Hiermee blij-
ven de luchtsnelheden 
ook beduidend onder de 

voelbaarheidsgrenswaar-
de (op enkelniveau) van 
0,15 m/s. 
 
De configuratie met de 
laagtemperatuur radiator 
levert geen significant an-
der beeld op van de lucht-
snelheden dan zonder de-
ze radiator. 
De gemeten maximale 
luchtsnelheden liggen tus-
sen de 0,021 m/s en de 
0,128 m/s. 
 
In de configuratie met de 
hoge temperatuur radiator 
zorgt de radiator voor een 
directe opwarming van de 
binnenkomende lucht-
stroom. In deze configura-
tie liggen de maximale 
luchtsnelheden tussen de 
0,12 m/s en de 0,074 m/s. 
 

Figuur 6: Grafische weergave van de luchtsnelheid bij de toepassing van (hoge temperatuur) 
wandverwarming 
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4.2.2 Temperatuur 

De temperatuur in de ruimte stijgt naar mate de hoogte toeneemt. Dit komt enerzijds door het natuur-
lijke verticale temperatuurverloop. Anderzijds doordat het opwarmen van de ruimtelucht aan een an-
dere wand/gevel plaatsvindt dan de toevoer van koude lucht. Bij configuratie met een hoge tempera-
tuur radiator vindt er direct na het inbrengen van de koude luchtstroom (ventilatierooster) en de warme 
luchtstroom (radiator) menging plaats van de luchtstromen, wat er voor zorgt dat de temperatuurver-
schillen grotendeels opgeheven worden. Hier is het verticale temperatuurverloop dan ook kleiner dan 
bij de configuraties met wandverwarming. In deze configuraties wordt de koude lucht ingebracht in de 

gevel, deze lucht daalt en verzameld 
zich in de onderzijde van de ruimte.  
De warme lucht die ontstaat bij de 
wandverwarming stijgt en verzameld 
zich in de bovenzijde van de ruimte. 
Toevoeging van een lage tempera-
tuur radiator geeft een lichte vermin-
dering van dit effect 
 
De verschillende combinaties van de 
systemen reageren verschillend op 
de ruimtethermostaat, hierdoor ver-
schilt de gemiddelde temperatuur in 
de ruimte. De gemiddelde tempera-
tuur is aan te passen door het verho-
gen of verlagen van de in de ruimte-
thermostaat ingestelde temperatuur. 
De metingen zijn uitgevoerd met ge-
lijke instelling van de ruimtethermo-
staat (circa 20 °C). 
 
De temperatuurverdeling is weerge-
geven in bovenstaande figuur. Uit de 
plaatjes van de figuur blijkt dat de 
verticale temperatuurverdeling ligt 
tussen de 19,3 °C en de 20,8 °C. Dit 
ligt ruimschoot binnen de grenswaar-
de van 3 °C. 

 
Figuur 7: Grafische weergave van de luchttemperatuur bij de toepassing van (lage temperatuur) 

wandverwarming  
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-1--0,8
-1,2--1
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-1,8--1,6

-0,2-0
-0,4--0,2
-0,6--0,4
-0,8--0,6
-1--0,8
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-1,4--1,2
-1,6--1,4
-1,8--1,6

-0,2-0
-0,4--0,2
-0,6--0,4
-0,8--0,6
-1--0,8
-1,2--1
-1,4--1,2
-1,6--1,4
-1,8--1,6

4.2.3 Thermisch comfort 

De lokale verhogingen van de luchtsnelheid en verlaging in temperatuur zoals beschreven onder 
4.2.1, hebben geen significante invloed op het thermisch comfort in de meetruimte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LT wandverwarming; PMV; Horizontale doorsnelde op hoogte 1.9 meter 
 
 
 
 
 
 
 
 
LT wandverwarming; PMV; Horizontale doorsnede op hoogte 1.3 meter 
 
 
 
 
 
 
 
 
LT wandverwarming; PMV; Horizontale doorsnede op hoogte 0.1 meter 
 
Figuur 8: Grafische weergave van het thermisch comfort (PMV) bij de toepassing van (lage 

temperatuur) wandverwarming  
 
De PMV-waarde ligt bij de onderzochte laboratoriumcondities met het wandverwarmingssysteem bin-
nen de -0,6/-1,2. In de situatie in combinatie met een lage temperatuur radiator komt de PMV-waarde 
uit op -0,8/-1,4 en de situatie met hoge temperatuur radiator op -0,8/-1,2. 
 
Opgemerkt dient te worden dat het om minimale verschillen gaat. De beoordeling van het thermisch 
comfort in de meetsituaties ligt voor alle configuraties rond de schaal lichtelijk koel.  
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4.2.4  Oppervlaktetemperatuur 

In de figuren is de werking van de metalen plaat ten behoeve van de verdeling van de warmte goed 
zichtbaar. Waar de plaat is toegepast, is een gelijkmatige temperatuurverdeling aanwezig. Aan de bo-
ven en onderzijde, waar de plaat niet is toegepast, ontstaan temperatuurverschillen en is de loop van 
de verwarmde flexibele leiding duidelijk zichtbaar. 
 

 
Figuur 9: Verdeling oppervlaktetemperatuur over de wand  
 
Het ophangen van een schilderij voor de wand heeft een geringe invloed op de oppervlaktetempera-
tuur. De oppervlaktetemperatuur van het schilderij (circa 27 °C) benaderd de temperatuur van de 
wand (circa 28 °C).  
 

 
Figuur 10: Oppervlaktetemperatuur van een schilderij aan een wand met wandverwarming  
 
Bij het plaatsen van een boekenkast voor de wand, zal de temperatuur van de achterplaat van de 
boekenkast (circa 24 °C) tussen de oppervlaktetemperatuur van de wand (circa 28 °C) en de  ruimte-
temperatuur (circa 20 °C) inliggen. De temperatuur van de voorzijde van de boeken (circa 20 °C) zal 
de ruimtetemperatuur benaderen (circa 20 °C). 
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Figuur 11:  Oppervlaktetemperatuur van een boekenkast voor een wand met wandverwarming 
 
 
4.3 Meetresultaten geluidisolatie 

Doordat de wandverwarmingsmodule voor een woningscheidende wand wordt geplaatst, zal dit een 
verbetering van de geluidwering van deze wand opleveren. 
 
In het laboratorium is onderzocht wat de verbetering van de geluidisolatie is bij toepassing van een 
wandverwarmingsmodule en een aantal verschillende wandopbouwen. Hierbij is uitgegaan van een 
basiswand van 214 mm kalkzandsteen. De complete wandconstructie is in de meetopening tussen 
meetkamers 2 en 3 geplaatst en heeft een oppervlakte van 12,8 m².  
 
De volgende wandopbouwen zijn gemeten: 
• Kalkzandsteen basiswand 214 mm. 
• Kalkzandsteen basiswand 214 mm met wandverwarmingsmodule. 
• Kalkzandsteen basiswand 214 mm met wandverwarmingsmodule en 12,5 mm gipskarton. 
• Kalkzandsteen basiswand 214 mm met wandverwarmingsmodule en 2 x 12,5 mm gipskarton. 
 

 
Figuur 12: Kalkzandsteen basiswand  
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Met de wandverwarmingsmodule is een verbetering van de luchtgeluidisolatie (directe weg) gemeten 
van ∆R,lab = 17 dB. Indien een aanvullende gipsplaat wordt toegepast, wordt de verbetering van de 
luchtgeluidisolatie (directe weg) ∆R,lab = 19 dB. Met de toepassing van twee aanvullende gipsplaten 
wordt de verbetering van de luchtgeluidisolatie (directe weg) ∆R,lab = 21 dB. 
 
Op basis van indicatieve berekeningen is vervolgens onderzocht wat het effect is wanneer bij renova-
ties een wandverwarmingsconstructie voor de directe scheidingswand wordt geplaatst. Hierbij zijn 
voor de scheidingwand twee varianten meegenomen: wanden met een massa van 200 – 300 kg/m² 
(steens- of 150 mm KZS wanden) en wanden met een massa van 300 – 400 kg/m² (1½ steens-, 214 
mm KZS of 150 mm betonwanden). Voor de flankerende overdracht zijn drie varianten van aanslui-
tende constructies meegenomen, namelijk: houten vloeren, steenachtige vloeren met een massa van 
circa 200 kg/m² (bijvoorbeeld ribcassette vloeren) en steenachtige vloeren met een massa van circa 
400 kg/m² (bijvoorbeeld betonnen vloeren). 
 
In tabel 4.1 zijn de berekeningsresultaten voor het lucht-geluidniveauverschil (DnT,A) tussen twee 
ruimten weergegeven, waarbij eveneens de bijdrage via zowel de directe scheidingswand als via de 
flankerende vloeren is weergegeven. 
 
Tabel 4.1: Berekeningsresultaten voor het lucht-geluidniveauverschil (DnT,A) 
 

 

Scheidings-

wand 

 

 

 

Houten vloeren 

 

Steenachtige vloeren 

(circa 200 kg/m²) 

Steenachtige vloeren 

(circa 400 kg/m²) 

DnT,A 
direct 

DnT,A 
flanke-
rend 

DnT,A

,k 
to-
taal 

Ver-
bete-
ring 

DnT,A 
direct 

DnT,A 
flanke

ke-
rend 

DnT,A,

k 
to-
taal 

Ver-
bete-
ring 

DnT,A 
direct 

DnT,A 
flanke

ke-
rend 

DnT,A,

k 
to-
taal 

Ver-
bete-
ring 

Massa 200 -  
300 kg/m² 
uitgangssituatie 

50 56 48 - 50 55 48 - 50 58 48 - 

Massa 200 -  
300 kg/m² + 
∆R,lab 17 dB 

67 58 56 8 67 57 55 7 67 59 58 10 

Massa 200 -  
300 kg/m² + 
∆R,lab 19 dB 

70 58 56 8 70 57 55 7 70 59 58 10 

Massa 200 -  
300 kg/m² + 
∆R,lab 21 dB 

72 58 56 8 72 57 55 7 72 59 58 10 

Massa 300 -  
400 kg/m² 
uitgangssituatie 

53 58 51 - 53 57 50 - 53 59 51 - 

Massa 300 -  
400 kg/m² + 
∆R,lab 17 dB 

70 60 59 6 70 59 57 7 70 61 59 8 

Massa 300 -  
400 kg/m² + 
∆R,lab 19 dB 

73 60 59 6 73 59 57 7 73 61 60 9 

Massa 300 -  
400 kg/m² + 
∆R,lab 21 dB 

75 60 59 6 75 59 57 7 75 61 60 9 
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4.4 Energetisch 

Onderzocht is welke reductie van de luchttemperatuur mogelijk is ten opzichte van de situatie zonder 
wandverwarming, zodat hetzelfde comfortniveau wordt bereikt. Aan de hand hiervan is bepaald welke 
reductie in energielasten hiermee kan worden behaald. 
 
Tabel 4.2 geeft een voorbeelberekening voor een tussenruimte met de afmeting 4 x 3 x 2,6.  
 
Tabel 4.2: Vergelijking referentie en wandverwarming, tussenvertrek  
 

Referentiesituatie Variant wandverwarming 

Tstraling;gemiddeld 19,8 °C Tstraling;gemiddeld 21,2 °C 

Tlucht 20,0 °C 

 

Benodigde Tlucht voor hetzelfde comfortniveau 

Tlucht 19,2 °C 

 
 
Uit de berekeningen volgt dat hetzelfde comfortniveau als in de referentiesitiatie wordt verkregen, bij 
een luchttemperatuur die 0,8 °C lager is.  
 
Het gaat hierbij uiteindelijk om de besparing aan gas ten gevolge van het toepassen van 
wandverwarming in enkel de woonkamer. Omdat de verlaging van de luchttemperatuur in de 
woonkamer in de praktijk leidt tot een vergelijkbare daling  van de luchttemperatuur in de rest van de 
woning, is de besparing weergegeven per m² vloeroppervlak. Hiermee kan de besparing voor een 
hele woning worden ingeschat. 
 
Voor het in het voorbeeld beschouwde vertrek zal deze temperatuurverlaging leiden tot een besparing 
van 2,2 m³ gas/m² per jaar, zijnde 26,4 m³ gas per jaar. 

Wand met Topp= 28 °C 

Tstraling;gemiddeld = 19,8 °C 

Tlucht;gemiddeld   =  20,0 °C Tstraling;gemiddeld = 21,2 °C 

Tlucht;nodig            = 19,2 °C 
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5 Conclusie 

Toepassing van het wandverwarmingssysteem uit het Nathan/Lowergy Concept voldoet bij de onder-
zochte combinatie, met natuurlijke luchttoevoer en luchthoeveelheid, geheel aan de eisen die gelden 
voor het thermisch comfort.  
 
De gemeten luchtsnelheden blijven ver onder de grenswaarde van 0,2 m/s. De PMV-waarde ligt bij de 
onderzochte meetopstelling bij toepassing van het wandverwarmingssysteem binnen de -0,6/-1,2. In 
de situatie in combinatie met een lage temperatuur radiator komt de PMV-waarde uit op -0,8/-1,4 en 
de situatie met hoge temperatuur radiator op -0,8/-1,2. 
 
De verticale temperatuurgradiënt ligt bij de onderzochte situatie met wandverwarming binnen de 
grenswaarde van 3 °C. 
 
Toepassing van het wandverwarmingssysteem levert een posities effect op de geluidwering van de 
scheidingswand waartegen het verwarmingssysteem is aangebracht.  
 
Tenslotte levert het effect van de verlaging van de luchttemperatuur als gevolg van de invloed van de 
stralingswarmte van de wandverwarming nog een (klein) positief effect op het energieverbruik. 
 
 
 
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV 
 
 
 
 
De heer ing. J. Stegeman 
Projectleider 
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