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Koele zomers, warme winters?

De afgelopen jaren is meer behoefte ontstaan aan koeling in de woningbouw. Dat komt niet alleen door de 

warmere zomers, maar ook door de steeds beter geïsoleerde woningen en het gebruik van grotere 

raamoppervlakken. De vraag naar meer koeling werd vaak opgelost door gebruik te maken van minder 

energie vriendelijke airco’s. Omdat dit volledig indruist tegen de bedoelingen van de Energie Prestatie Norm 

is er een aanpassing doorgevoerd in deze berekeningsmethodiek die koeling noodzakelijk maakt in de 

nieuwbouw.

CombinAir Cool

Daalderop heeft deze uitdaging opgepakt door de CombinAir het UHR toestel dat zowel verwarmt als 

warmwater produceert) uit te breiden met de mogelijkheid om op een energiezuinige manier te kunnen 

koelen. In de koudere periodes zal de warmtepomp verwarmen en in de zomer zal het apparaat gebruikt 

worden om het huis op een aangename temperatuur te houden. Het toestel is eenvoudig, zonder 

architectonische aanpassingen te installeren en is bovendien zeer gunstig in prijs.

De CombinAir Cool is een hybride toestel dat een warmtepomp combineert met een cv-ketel dat 40% meer 

rendement levert dan een conventionele HR 107 ketel en bovendien een EPCreductie realiseert van van 

0,27.

Een belangrijk aspect van het succes van de CombinAir is de luchtstroming door het apparaat. Hieraan 

worden hoge eisen gesteld. Ondanks dat het apparaat erg compact is, is het gelukt de luchtstroming zo te 

leiden dat deze de specificaties kan leveren die er aan gesteld worden. De lucht wordt zowel gebruikt om te 

koelen als te verwarmen al naar gelang de tijd van het jaar. Bovendien dient het geluidsniveau laag dient te 

blijven. De vormgeving van de binnenkant van het appaaraat speelt hierbij een cruciale rol.

Om de luchtbewegingen te optimaliseren heeft Daalderop FlowMotion 

ingeschakeld om de stroming door de CombinAir te berekenen en te

analyseren. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van CFD (Computational 

Fluid Dynamics). Verschillende in- en uitlaatontwerpen zijn geanalyseerd 

alsmede de positie en eigenschappen van de filters en de verdamper. Dit 

heeft uiteindelijk geresulteerd in een ontwerp waarbij voldaan werd aan 

de hoge eisen die Daalderop stelt aan zijn producten.

Met dit project heeft het team van ingenieurs van Daalderop en FlowMotion een nieuwe maatstaf voor de 

ontwikkeling van CV ketels gesteld.
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