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Klimaattechniek

Inleiding
Zo’n twintig jaar geleden zijn de klimaatplafonds in Nederland opgekomen en
inmiddels behoren ze tot de standaarduitrusting van goed geklimatiseerde ruimtes.
Wat is de oorzaak van dat snelle succes? Volgens Solid Air Klimaatplafonds is er
maar één verklaring voor: Klimaatplafonds zijn als enige in staat een Abinnenklimaat te realiseren, waarin de meeste mensen zich prettig voelen. Alle
reden dus om dit relatief nieuwe plafondsysteem aan een nader onderzoek te
onderwerpen.
Het kenmerk van klimaatplafonds is dat koeling en verwarming van ruimtes
plaatsvindt d.m.v. een watersysteem dat is aangebracht boven in metalen
plafondplaten, terwijl de aan- en afvoer van lucht gebeurt via in het plafond
geïntegreerde roosters. Het voordeel van dit systeem ten opzichte van alle andere
klimaatsystemen is dat het verwarmen, koelen én luchtverversing op één plek
plaatsvindt en dat er geen andere (storende) elementen, zoals radiatoren of
airconditioners hoeven te worden geplaatst.
De warmteopbrengst van een klimaatplafond is gelijk aan die van radiatoren. Maar
wellicht nog belangrijker is dat een klimaatplafond géén tocht veroorzaakt, terwijl het
koelvermogen van een dergelijk plafond wél vele malen groter is dan van willekeurig
welk ander systeem. Bovendien creëer je met een klimaatplafond echter thermische
behaaglijkheid, omdat koelen van boven veel prettiger is dan koelen van beneden:
een mens functioneert namelijk het beste met een koel hoofd en warme voeten. Is
dat omgekeerd, dus een warm hoofd en koude voeten, dan voelen we ons
onbehaaglijk.
Een bijkomend voordeel van klimaatplafonds is dat er minder energie verbruikt
wordt dan andere klimatiseringssystemen.

Koperen activering.
Dit systeem bestaat uit een hoogwaardige koperen buis Ø 8 mm met een
inwendige ‘sanco’ behandeling als watervoerend element.
Deze buis wordt in een aluminium warmteoverdrachtprofiel geklemd welke
vervolgens in het metalen- of aluminium plafondpaneel wordt gelijmd. Hierdoor
ontstaat een optimaal ‘energie’ transport systeem.
De koperen buis wordt in iedere gewenste afmeting meandervormig gebogen.
Een optimale afstemming van beschikbare ruimte in het plafond en gewenste
capaciteit is hier mee gegarandeerd.

Koelcapaciteit
Verwarmingscapaciteit

Koperen activering

max. 90 – 100W/m2.
max. 100 – 175W/m2

Kunststof activering.
Een kunststof activering is samengesteld uit een PP capillair met
verdeelblokken.
Deze capillair ‘mat’ wordt vervolgens in het plafond paneel gelijmd.
Op project basis worden de lengte, breedte en eventuele uitsparingen van de
capillair matten bepaald en geproduceerd.
Omdat dit kunststof systeem uit niet diffusiedichte componenten is opgebouwd,
zal om de werking van het klimaatplafond over langere tijd te garanderen al in
de ontwerpfase rekening gehouden moeten worden met de toe te passen
materialen

Koelcapaciteit
Verwarmingscapaciteit

Kunststof activering

max. 80 W/m2.
max. 100 W/m2

Verbindingscomponenten

Flexibele aansluitslangen
Voor de onderlinge aansluiting van de klimaatplafonds kan gebruik worden
gemaakt van kunststof of RVS flexibele slangen die voorzien zijn van
snelkoppelingen. De slangen zijn fabrieksmatig zodanig voorbereid dat op het
project alleen nog maar sprake is van het aankoppelen van panelen.

Verzamelleidingen
Hiermee worden de aanvoer- en retour leidingen bedoeld welke zich boven het
actieve plafond bevinden. Standaard worden deze door Solid Air
Klimaatplafonds tot ongeveer 20 cm in het ganggebied gemonteerd. Naar wens
kan ook het aansluiten van de verzamelleidingen op het net van de installateur
met flexibele slangen tot de levering van Solid Air behoren.
De verzamelleidingen voor een koperen activering worden standaard uitgevoerd
in koperen- of dunwandige cv buis. De verbindingen zijn opgebouwd uit steeken/of pers koppelingen.
Voor de kunststof activering wordt over het algemeen gekozen voor een uit PP
opgebouwd leiding net, waarbij de verbindingen d.m.v. smeltlas worden
gerealiseerd.

Plafondtechniek

Custom made en standaard

Custom made ontwerp
Solid Air Klimaatplafonds heeft samen met de partners onbegrensde mogelijkheden
als het gaat om het ontwerp van het klimaatplafond. Solid Air is niet gebonden aan
een leverancier of product zodat opdrachtgevers oneindig kunnen variëren in
samenstelling.
Naast integratie in de standaard systemen, zoals een bandraster- of een
cassettesysteem, kan het metaalplafond systeem worden toegepast in o.a.
plafondeilanden, een 'trapezium' en/of 'gewelfd' plafond. Ook combinaties met
andere plafondtypes geven nieuwe mogelijkheden als het gaat om kleur, materiaal
en kostenaspecten.

Standaard plafondontwerp
Veelal worden klimaatplafonds ontworpen met als basis een plafondlay-out, dat
gerelateerd is aan de stramienmaatvoering. Tevens wil men flexibel zijn als het gaat
om het plaatsen van scheidingswanden. Een bandrasterplafond is dan een veel
gekozen optie.
In de volgende paragraaf zijn een aantal standaard systemen gedetailleerd die als
basis voor uw ontwerp kunnen dienen.
Projectmatig kunnen vanzelfsprekend afwijkende details gerealiseerd worden.
Met het totale plafondontwerp hoeft u bij Solid Air Klimaatplafonds weinig tot geen
rekening te houden met de klimaattechniek achter het plafond.
Solid Air Klimaatplafonds zorgt ervoor dat uw ontwerp als klimaatplafond uitgevoerd
kan worden.

Metaalplafond systeem

Ontwerp
Bij het ontwerpen van metaalplafonds kunnen de paneelafmetingen variëren in
breedte van 250 mm tot 600 mm en in lengte van 600 mm tot 2400 mm. Hierbij moet
wel de materiaalsterkte zorgvuldig in acht worden genomen.
In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat metaalplafonds met panelen van 300
mm breed en een dikte van 0,7 mm veelal als klimaatplafond toegepast worden.
Een breed scala aan perforatiebeelden biedt voldoende ruimte voor projectmatige
keuzes.
Lay-out
Als basis voor de detaillering zijn een tweetal lay-outs gekozen die zeer gangbaar
zijn.
De daaruit volgende details kunnen ook van toepassing zijn op andere
metaalplafond ontwerpen.
Projectmatig worden de details natuurlijk afgestemd op de daarvoor geldende
omstandigheden en randvoorwaarden.
Bandrasterdetails
Van de diverse draagconstructies is het bandraster de meest voorkomende. Deze
ophangprofielen kunnen in diverse breedtes en verschillende uitvoeringen toegepast
worden.
Andere ophangsystemen zijn ook toepasbaar en details hiervan kunnen op
aanvraag projectmatig verstrekt worden.
Randdetails
Er zijn een aantal mogelijkheden om het klimaatplafond aan te sluiten op
bouwkundige wanden. De mogelijkheden lopen uiteen van schaduwvoegen tot
geïntegreerde schilderijlijsten.
Paneeluitvoeringen
Afhankelijk van de gekozen ophangconstructie worden de metaalpanelen voorzien
van de benodigde zettingen. Tevens is het mogelijk de panelen onderling op
verschillende manieren aan te laten sluiten.
Toebehoren
Van een aantal in te bouwen onderdelen is de detaillering enigszins standaard. Toch
dient projectmatig over deze aansluitdetails nagedacht te worden.

Metaalplafond-plafonddetails
Lay-out

Omega bandraster in combinatie met T-profielen

Metaalplafond-plafonddetails
Lay-out

C of D bandraster met isolatie in de plafondtegel

Metaalplafond-plafonddetails
Lay-out

C of D bandraster met gipsinlage in de plafondtegel

Metaalplafond-plafonddetails
Bandrasterdetails

ophangbeugel
uithouderprofiel

koelregister

isolatie
ingeseald

Det ail B 1

C- bandraster b=100mm

metalen paneel
0.7mm geperforeerd

ophangbeugel

uithouderprofiel

gipsplaat

isolatie ingeseald

Detail B 2

C- bandraster b=100mm

metalen paneel
0.7mm geperforeerd

Metaalplafond-plafonddetails
Bandrasterdetails

noniushanger

uithouderprofiel

isolatie ingeseald

omega bandraster b=100mm

metalen paneel 0.7mm geperforeerd

Det ail B 3

noniushanger

uithouderprofiel

isolatie
ingeseald

voegprofiel

omega bandraster
met voeg b=100mm

Det ail B 4

metalen paneel
0.7mm geperforeerd

Metaalplafond-plafonddetails
Randdetails

randhout
klemveer

isolatie ingeseald
metalen paneel 0.7mm geperforeerd
hoekprofiel 20x40 mm

Det ail R 1

randhout

isolatie ingeseald
metalen paneel 0.7mm geperforeerd
hoekprofiel 24x24mm

Det ail R 2

randhout

isolatie ingeseald
metalen paneel 0.7mm geperforeerd
schilderijprofiel

Det ail R 3

Metaalplafond-plafonddetails
Randdetails

haakprofiel

isolatie ingeseald
metalen paneel 0.7mm geperforeerd

Det ail R 4

c60/27 konstruktie

isolatie ingeseald
metalen paneel 0.7mm geperforeerd
passtrook uit gipskartonplaat

Det ail R 5

Metaalplafond-plafonddetails
Plaatdetails

isolatie ingeseald

koelregister

metalen paneel 0.7mm geperforeerd

Det ail P 1

isolatie ingeseald

koelregister

metalen paneel 0.7mm geperforeerd

Det ail P 2

gipsplaat

isolatie ingeseald

koelregister

Det ail P 3

metalen paneel 0.7mm geperforeerd

Metaalplafond-plafonddetails
Plaatdetails

t-profiel 24mm

isolatie ingeseald

koelregister

Det ail P 4

metalen paneel 0.7mm geperforeerd

Akoestiek

Inleiding
Bij verlaagde plafonds hebben we vooral te maken met luchtgeluid.
Luchtgeluid wordt geabsorbeerd door perforatiepatronen en speciale bekleding in de
plafondelementen of geïsoleerd met verticale drukschotten.

Nagalmtijd
De nagalmtijd van een ruimte is van groot belang voor het akoestische welzijn van
haar gebruikers. Het is gedefinieerd als de tijd waarin het geluidsdrukniveau 60 dB
daalt.
De nagalmtijd is in hoge mate afhankelijk van het geluidsabsorptie-oppervlak van
een ruimte en wordt beïnvloed door meubilair, tapijt, gordijnen en mensen. Hoe
beter de absorptie, hoe korter de nagalmtijd en hoe lager het geluidsniveau.

Luchtgeluidabsorptie
Luchtgeluidabsorptie is het omzetten van geluid in thermische energie.
Het ontstaat door wrijving van het geluid op of in het absorberende materiaal. De
geluidsabsorptiecoëfficiënt wordt gedefinieerd als de verhouding van niet
gereflecteerde geluidsenergie ten opzichte van de geleverde geluidsenergie en
varieert van 0 tot 1.

Luchtgeluidisolatie
Met luchtgeluidisolatie of barrières wordt de doorgang van geluid gereduceerd door
een vast afscheidingselement. De geluidsenergie wordt gereflecteerd door het
drukschot en gelijktijdig geabsorbeerd door het isolatiemateriaal. Het isolerende
effect (in dB) wordt verhoogd door de dichtheid van het materiaal te verhogen.

Geluidsreflectie
De systematische verwerking van reflecterende materialen kan een positieve
invloed hebben op de algehele akoestiek in een ruimte.
Dit is bijvoorbeeld het geval in trainingsruimtes en seminairzalen, waar de stem van
de spreker gelijkmatig verdeeld wordt door strategisch geplaatste
geluidsreflectiezones.

Geluidsabsorptie
Solid Air klimaatplafonds worden regelmatig, op projectbasis getest door
onafhankelijke bouwfysische onderzoeksinstellingen.
Hieronder vindt u een voorbeeld van meest recente resultaten

Panelen voorzien van in PE gesealde mineraalwol met gipsplaat

NRC
0,85

Panelen voorzien van niet ingesealde mineraalwol, eenzijdig voorzien NRC
van vlies met gipsplaat
0,95

Geluid overlangsisolatie
Het klimaatplafond is een onderdeel in het geluidoverdracht systeem.
Naast het plafond zijn onder andere wanden, verlichtingsarmaturen en luchtverdeeltechniek een onderdeel van de uiteindelijke overlangs isolatie waarde.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat met sec het klimaatplafond de
onderstaande waarden bereikt kunnen worden. Het betreft hier een plafondtype
voorzien van een ingesealde mineraalwoldeken afgewerkt met staal en/of gipsplaat.

uitvoering

staalplaat

frequentie

1/3 oct.

100
125
160

26,7
28,9
35,0

200
250
315

gipsplaat

1/1 oct. 1/3 oct.

staalplaat +
gipsplaat

1/1 oct. 1/3 oct.

1/1 oct.

29,0

30,1
32,8
38,8

32,6

36,0
36,7
42,8

37,5

39,5
44,5
49,5

42,8

42,4
48,6
53,6

46,0

47,7
52,6
57,1

50,9

400
500
630

54,7
60,4
64,5

58,1

58,9
63,5
66,5

61,9

61,6
65,2
67,7

64,1

800
1000
1250

69,3
69,7
67,2

68,6

69,0
68,9
66,6

68,0

69,2
68,3
66,4

67,8

1600
2000
2500

66,7
58,8
64,9

62,1

67,4
58,8
64,8

62,1

67,2
58,3
63,8

61,6

3150
4000
5000

66,7
66,4
67,1

66,7

66,4
66,7
67,3

66,8

65,9
66,4
66,8

66,4

Dn,f,w(C;Ctr)

54(-4;-10)dB

57(-3;-10)dB

60(-2;-8)dB

