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lichtopgroen

Bij de traditionele centrale verwarming heeft het water een tem-
peratuur van 70 tot 90 graden. Duurzame systemen werken an-
ders. In de serie Licht op Groen belichten we wekelijks energie-
voordelen. Aflevering 11: lagere temperatuur verwarming. Over
verwarmen met minder hoge temperaturen.

In moderne goed geïsoleerde
woningen met speciale radiato-
ren, vloer- en wandverwarming
is een aanvoertemperatuur van
25 graden al voldoende om de
woning op temperatuur te hou-
den. Hoe groter het verwar-
mingsoppervlak hoe effectiever
de lagere temperatuuraanvoer
werkt. Ook het rendement van
de grote installatie is groter. Met
een goede isolatie heb je minder
last van koude straling. De ver-
warmde vlakken stralen gelijk-
matig een aangename warmte
uit. Hierdoor kan de tempera-
tuur van de binnenlucht lager
zijn dan bij een traditionele
verwarming bij gelijkblijvend
comfort. Door een kleiner ver-
schil tussen binnen - en buiten-
lucht is er minder warmteverlies
en besparen we energie.

Alleen al doordat lagere tempe-
ratuur verwarming (LTV) vooral
werkt met stralingswarmte, is
het aangenamer. Recent onder-
zoek bevestigt dat huizen met
deze verwarming beter bevallen
dan woningen met hete radiato-
ren. Er zijn nog meer voordelen.
De temperatuurverdeling is
gelijkmatiger. Er is minder ver-
schil tussen boven en beneden.
Vloerverwarming met een tem-
peratuur van 23 tot 25 graden
benadert het optimale comfort
als men licht schoeisel draagt. Er
is weinig tochthinder en wand-
en vloerverwarming kunnen in
de zomer ook koelte geven. De
kwaliteit van de lucht is aange-
namer, omdat bij een lagere
temperatuur geen ‘stofschroei’
optreedt. De lagere luchttempe-
ratuur vermindert luchtwegirri-
taties. Bovendien is er minder
luchtvochtigheid en dat levert
weer minder huismijt op.

LTV is bijzonder geschikt voor
alle mogelijke duurzame en
energiezuinige warmte-opwek-
kers die veelal temperaturen
afgeven tussen de 35 en 45 gra-
den. Daarmee heeft invoering
van LTV grote voordelen voor de
overstap naar duurzame ener-
gie. Die werken beter en vaak
zelfs uitsluitend met LTV. LTV-
systemen zijn amper duurder
dan de traditionele systemen,
terwijl ze een groot energie-
voordeel opleveren. Ook al
schakel je nu niet direct over op
duurzame energie dan nog is
het verstandig nu een LTV-afgif-
tesysteem te installeren. Dit
systeem gaat langer mee dan de
ketel. Bij vervanging van de ketel
is de overstap naar een duurza-
me verwarmingsbron gemakke-
lijk. Met een traditioneel warm-
teafgiftesysteem gebaseerd op
hoge temperatuur lukt dit niet
of met veel extra kosten. Met
een LTV systeem ben je dus klaar
voor de toekomst.

Vloer- en wandverwarming
dragen hun warmte vooral af
door middel van straling. In de
afwerklaag zijn leidingen opge-
nomen waardoor de afwerklaag
warmte gaat uitstralen. Achter
de laag met leidingen is een
isolatiemateriaal aangebracht
zodat de warmte alleen in de
juiste richting wordt afgegeven.
Deze isolatielaag werkt mits
goed aangebracht ook als extra
geluidsisolatie. Om de warmte
goed af te kunnen geven, moet
het vlak niet te veel worden
afgedekt. Dus de wandverwar-
ming niet afgeschermen met
kasten. Bij vloerverwarming is
een zware, isolerende vloerbe-
dekking af te raden. Je kan par-
ket toepassen, maar niet alle
houtsoorten zijn hiervoor ge-
schikt. Controleer voor het bo-
ren waar de leidingen liggen. Je
kunt dat vaak voelen, anders
biedt een plantenspuit uitkomst.
Ter plaatse van een leiding is het
oppervlak het eerste droog. Vaak
worden in de afwerkvloer kunst-
stof buizen ingegoten.

Bij betonkernactivering wor-
den slangen opgenomen in de
kern van de betonvloer of -wand.
Het principe berust op de opslag
van warmte of koude in het
zware beton, dat dit vervolgens
gelijkmatig en met een zekere
vertraging afgeeft aan de aan-
grenzende ruimten. De warmte
wordt aan twee kanten afgege-
ven. Het is alleen toepasbaar als
de warmtevraag aan beide zijden
gelijk is. Dit is vaak het geval bij
kantoren en scholen. Beton-
kernactivering is minder ge-
schikt voor ruimten met een
wisselende warmtebelasting of
-vraag. Daarvoor is het systeem
vanwege de grote massa te traag.

Lage temperatuur radiatoren en
convectoren verschillen vooral
van traditionele verwarmings-
elementen doordat ze meer
oppervlak nodig hebben om
voldoende warmte af te geven.
Doordat de huizen tegenwoor-
dig beter zijn geïsoleerd, is de
warmtevraag verkleind. In een
goed geïsoleerd huis zijn de LT-
radiatoren niet veel groter zijn
dan die we gewend zijn. Radiato-
ren zijn er in de vorm van plaat-
radiatoren en paneelconvecto-
ren. Bij de convectoren, die in
tegenstelling tot de meeste
andere LTV-systemen convectie-
warmte afgeven, vergroten extra
convectorlamellen het verwar-
mend oppervlak. LT-convectoren
zijn opgebouwd met dunne
waterleidingen met daarom-
heen, op korte afstand van el-
kaar, een groot aantal dunne
lamellen. Ze zijn laag in een
schacht of omkasting gebouwd
om de natuurlijke trek en daar-
mee de afgifte van warme lucht
te bevorderen.
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vloerbedekking

gestort beton-mortel

isolatie

flexibele rand-isolatie

warmtespreidende lamel
isolatie

vlakke isolatie

dekvloer

flexibele
rand-isolatie

kunststof buis

ventilatoren

ventilatoren

lamellen

warme opstijgende lucht

koude instromende lucht

warme opstijgende lucht

warmtestraling

droge vloerverwarming

aanvoerwater 25 - 45°C

koud terugloopwater

1. zonneboi ler

2. naverwarmer

3. muurverwarming

4. radiator

5. vloerverwarming

6. convector
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Meer over de lagere temperatuur
verwarming.
http://youtu.be/EvaK_MB0BAY
http://youtu.be/ssQP5mEb4m4
http://youtu.be/9GYNC6rEYAE
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