
raadgevend 
ingenieursbureau voor 

vloeistof-, gas- en warmtestromen

Met de welwillende medewerking van 

Klassiek ontwerp 50% verbeterd

Nivola B.V.
www.nivola.nl

Voor de verwarming en ventilatie van hoge ruimtes (hoger dan 4 m) zijn vele verschillende systemen 

verkrijgbaar. Bij luchtverwarmingssystemen met relatief weinig luchtverplaatsing stijgt de warme luchtstroom 

direct op naar het plafond (convectie) en blijft daar hangen, de zogenaamde “warme deken”. Via de 

“warmtevulling” van het gebouw warmt de ruimte slechts zeer langzaam op. Alleen met ondersteunings-

ventilatoren kan de warme lucht weer naar beneden worden geblazen en daarmee het verschil tussen de 

temperatuur op de vloer en onder het plafond (vertikale temperatuurgradient) worden verkleind. 

De Nivolator kan worden omschreven als een open radiaalventilator met instroming van boven en beneden, 

en zijwaartse uitstroming. De instroming van boven is een uiterst belangrijk kenmerk omdat deze ervoor 

zorgt dat de lucht uit de “warme deken” onder het plafond weer wordt opgenomen in de circulatie. De 

grondige menging van de lucht in de ruimte die hiervan het gevolg is, verkleint de vertikale 

temperatuurgradient. 

De zijwaartse uitstroming voorkomt klachten over tocht 

omdat de stroming bij aankomst op de werkvloer reeds 

aanzienlijk in snelheid is afgenomen. 

Het oorspronkelijke ontwerp van de Nivolator heeft zich 

ruimschoots bewezen. Om de toepassing in grote ruimtes 

met lage warmtebehoefte te verbeteren heeft FlowMotion het 

ontwerp van de Nivolator geoptimaliseerd voor een grotere 

luchtcapaciteit. De belangrijkste voorwaarden daarbij waren 

dat het succesvolle concept behouden moest blijven en dat 

het benodigde vermogen van de elektromotor niet mocht 

toenemen.

Toepassing van ondersteuningsventilatoren 

geeft dus een beter gebruik van energie. 

Bovendien zijn de opwarmtijden korter 

omdat ondersteuningsventilatoren de lucht 

in de ruimte meer laten circuleren (hoog 

circulatievoud). Een bijzonder type indi-

recte luchtverwarmer is de Nivolair, die 

zonder verwarmingselement ook toegepast 

wordt als ondersteuningsventilator 

(Nivolator).

Bij de optimalisatie van de Nivolator  is veel aandacht besteed 

aan aerodynamische vormgeving. Hiermee is het mogelijk 

gebleken het rendement van de schoepen dusdanig te 

vergroten dat met het nieuwe ontwerp met 6 schoepen (ipv de 

oorspronkelijke 9) 50% meer luchtvolume verplaatst kan 

worden met hetzelfde elektrische vermogen.


