Systeembeschrijving plafondverwarming TOSKANA

Leem droogbouwsysteem TOSKANA
Het gepatenteerde elektrische laagtemperatuur plafondverwarmingssysteem,
gemaakt in een industrieel droogplaten-persmethode.
Eenvoudige normen en richtlijnen voor montage. Energie sparende, natuurlijke
warmte. Gezond en comfortabel kamerklimaat.
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1) 22mm ESB-Plus P5 of OSB platen met pons en veer als onderconstructie
2) Leem systeembouwplaten, grootte: 375x375x25mm, volgens DVL TM 07 (Typ A) voor het
verleggen van elektrische weerstandskabels
3) Elektriciteitsweerstandskabels in twin-geleider-techniek, VDE getest volgens DIN IEC 60800
(ed.3):2009-07, gefabriceerd in vijf verschillende lengtes en vermogens.
4) Leem basispleister volgens DIN 18947, opbrengen 3-5mm met geïntegreerd Glasvezel-gaas
5) ArgillaTherm leemkleur Nr. 3-1 spuit- en opbrengbare kant-en-klaar mix
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Plafondverwarmingen
Plafond- en vloerverwarmingen zijn in Duitsland de meest gebruikte laagtemperatuuroppervlakteverwarmingen. Vloerverwarming wordt vooral in particuliere nieuwbouwwoningen gebruikt.
Plafondverwarming daar in tegen wordt vooral in de commerciële renovatie- en nieuwbouwsector gebruikt.
Ondertussen worden in steden met veel kantoren zoals Frankfurt am Main of München circa. 80% van alle
kantoor- en administratieve nieuwbouw met een plafondverwarmingssysteem gebouwd.
Waarom?
Zowel commerciële als particuliere nieuwbouw zijn vandaag de dag goed geïsoleerd en verliezen hierdoor
minder energie (transmissieverliezen) naar buiten. Een ander belangrijke energiebesparingsfactor is het
reduceren van luchtverliezen, oftewel het warmteverlies door luchtuitwisseling bij het luchten. Deze zijn in
de commerciële sector hoger, omdat de voorgeschreven luchtwisselratio hoger is. Bovendien wordt in de
praktijk de kantoortemperaturen meestal door het kiepen van het raam geregeld.
Plafondverwarmingen reduceren dit probleem, omdat de warmteoverdraging bijna 100% door straling
gebeurt. De lucht wordt niet primair als transport van warmte-energie gebruikt en hierdoor is een gelijk
aanvoelende temperatuur 2 tot 3k lager. Hierdoor gaat ook minder energie door de verwarmingslucht bij de
luchtwisseling verloren!

Plafondtemperatuur: 26°C

Wandtemperatuur: 21°C
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Luchttemperatuur: 20°C
Gevoelstemperatuur: 23°C

Bodemtemperatuur: 23°C
Weergave van de warmteverdeling en warmtegevoel bij een plafondverwarming

Verdere voordelen van een plafondverwarming bij gebruik in het bedrijfsleven:
•

•

Plafondverwarmingen reageren zeer snel, zijn goed verstelbaar en kunnen hoge ruimtes zonder
merkbare temperatuurverschillen (zowel boven als onder dezelfde temperatuur) optimaal
verwarmen. Voorbeeld: gymzalenverwarming met plafondstraalplaten.
Omdat plafondverwarmingen niet de lucht als transport van warmte gebruikten, ontstaat er ook
geen stof/luchtbeweging in de ruimte en behoudt de lucht zijn natuurlijke vochtgehalte. Het
kamerklimaat is voor allergieën geschikt en verlaagt het risico op een verkoudheid.
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•

Stralingswarmte van boven werkt aantoonbaar spierspanningen in de schouders tegen, gaat koppijn
tegen en verhoogt het concentratievermogen.

•

•

•

Koude voeten onder het bureau zoals bij conventionele verwarmingen? Plafondverwarmingen
verhelpen ook dit probleem, omdat de warmtestralingen van de wanden, vloer, etc. die gereflecteerd
worden als secundaire straling in bereiken die niet van het plafond direct zichtbaar deze vast even
sterk verwarmen. Licht gedraagt zich ongeveer hetzelfde; schakel je het licht aan het plafond aan,
wordt het onder het bureau ook lichter!
Omdat er geen beperkingen in de kamerinrichting zijn, kan de inrichting en vloerbodem vrij gekozen
en naar wens veranderd worden. Perfect in combinatie met houten vloeren!

In de laatste jaren heeft ook de particuliere bouwsector de voordelen van een plafondverwarming ontdekt
en het marktaandeel stijgt in dit segment erg sterk, jaar na jaar!
Zowel in nieuwbouw als in goed geïsoleerde bestaande huizen geldt dit ook voor elektrische systemen.
Hiervoor zijn drie redenen:
1. De energiebehoefte van goed geïsoleerde woningen is zo laag, dat de energiekosten (stroom is
duurder als gas) bijna geen rol speelt.
2. De aanschafkosten zijn wezenlijk lager, aangezien er geen warmteopwekker, brandstoflager,
gasaansluitingen, schoorsteen, etc. nodig zijn.
3. Onderhoudskosten voor onderhoud, reparatie en evt. verwarmingskostenindicatie vervallen.
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Werking
De warmte van een plafondverwarming komt van daar, waar de natuur het in eerste instantie bedoeld heeft,
van boven. Net als bij de zon, wordt de warmte in de vorm van warmtestraling gelijkmatig en woongezond
in elke hoek van de ruimte verdeeld. Omdat vanaf het plafond de warmtestraling de tegenoverliggende vloer
het intensiefst raakt, wordt deze zeer snel verwarmt en bereikt het bijna dezelfde oppervlaktetemperaturen.
Koude voeten door een koude vloer zijn hierdoor verleden tijd.
Door een plafondtemperatuur van max. 29°C, die onder de hoofdoppervlaktetemperatuur ligt, blijft je hoofd
altijd aangenaam koel.
Omdat de lucht alleen passief verwarmt wordt, wordt de kamertemperatuur teruggebracht met 2 – 3 °C,
zonder dat het feel-good effect en het comfort eronder lijden. We spreken hier van de operatieve
temperatuur, het gemiddelde van de luchttemperatuur en de gemiddelde oppervlaktetemperaturen van alle
omringende oppervlakten.
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Comfortabele warmte, van een aangenaam en gezond binnenklimaat genieten, geen opstijgende warme
lucht, in elke hoek van de kamer dezelfde temperatuur, tegelijkertijd energie besparen en dat met een
verwarming die totaal geen plaats inneemt – de unieke plafondverwarming van ArgillaTherm® biedt dit en
nog veel meer.
Het ArgillaTherm® verwarmingssysteem verbindt de voordelen van conventionele laagtemperatuur
verwarmingen met de positieve eigenschappen van het bouwmateriaal leem en gebruikt hierbij een nieuw
ontwikkeld en gepatenteerd platensysteem voor een bijzonder snelle en makkelijke montage.
Het comfort
Stralingswarmte is de meest aangename en gezondste warmte-overdragingsvorm die er is. Wij kennen dit
4
van de zon of van een open haard. Belangrijk hierbij is, dat alle oppervlakten in de ruimte gelijkmatig
opwarmen en dat er geen luchtcirculatie ontstaat. De nagenoeg overal gelijk hoge kamertemperaturen geven
je een optimaal comfortgevoel. Dit omdat het menselijk lichaam temperatuurschommelingen tussen hoofd
en voeten als zeer onaangenaam ervaart.
Een doorslaggevend element is een gelijkblijvende relatieve kamerluchtvochtigheid van 50%, wat door het
gebruik van het bouwmateriaal leem wordt bereikt!
Oppervlakteverwarming vergelijken
Eigenschappen

vloerverwarming

wandverwarming

plafondverwarming

Aandeel warmtestraling

50%

70%

98%

Aandeel aan convectiewarmte, opstijgende
lucht

50%

30%

2%

Zeer goed

Voldoende

Zeer goed

Goed

Goed

Zeer goed

Zeer hoog

Matig

Zeer weinig

Beperkingen bij de inrichting

Matig

Zeer hoog

Zeer weinig

Lange opwarm- en afkoelfase

Zeer hoog

Laag

Zeer laag

Onvoldoende

Zeer goed

Zeer goed

Gelijkmatige warmteverdeling
Energie-efficiënte
Stof-luchtcirculatie in de ruimte

Beheersbaarheid
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Voordelen van de ArgillaTherm® plafondverwarming in één overzicht
✓ Eenvoudige montage met overzichtelijke inspanning (montage in bewoonbare toestand mogelijk).
✓ Verbouwen kan kamer na kamer door de modulaire bouwwijze.
✓ Duidelijk minder investeringskosten in vergelijking met het water gevoerde verwarmingssysteem.
✓ Lage onderhoudskosten vanwege de onderhoudsvrijheid van het systeem, geen
stroomtransformator door het gebruik van een 230V weerstandskabel nodig.
✓ Lampen of plafondinkepingen kunnen gemakkelijk integreert worden.
✓ Hoge bezettingsgraad door de modulaire droogbouwconstructie, totale opbrenghoogte maar 52mm.
✓ Gebruik van genormde systeemcomponenten en volgens genormeerde opbouw van het gehele
systeem.
✓ geen kosten intensieve planning nodig.
✓ Gezondheidsbevorderende eigenschappen en energiebesparingen door het gebruik van leem.
Voordelen door het gebruik van leem in één overzicht
✓ Een verwarmingssysteem voor mensen met een allergie en astma geschikt met een groots mogelijke
comfort en luchtzuiverheid.
✓ De gelijkblijvende relatieve luchtvochtigheid van ongeveer 50% zorgt voor een gezond ruimteklimaat
en gaat verkoudheid en schimmelvorming tegen.
✓ Absorbeert schadelijke stoffen, bijvoorbeeld VOCs (vluchtige organische verbindingen) die door
ontgassing van houten meubels.
✓ Absorbeert stank.
✓ Antistatische werking wat fijnstof vermindert, dat betekent dat het leem zich niet statisch laadt
waardoor het niet onnodig stof en viezigheid aantrekt.
✓ Onovertroffen positieve CO2-balans (ongeveer 1/100ste in vergelijking tot gips- en kalkproducten) 5
✓ Het leem houdt in de zomer, door de ontstaande verdampingskou, de ruimte op natuurlijke wijze
aangenaam koel

Energiebesparing in getallen
25 % op basis van het decentrale verwarmingssysteem
De warmte-opwekking gebeurt decentraal, dit betekend dat de stroom tot 100% warmte wordt omgezet. Bij water gevoerde
systemen wordt de warmte centraal opgewekt door boilers of warmtepompen. Vanaf hier moet het verwarmde water naar de
verwarmingselementen in de verschillende kamers d.m.v. leidingen. In de overgangsfase van winter naar zomer en andersom is dit
zeer inefficiënt, omdat in het algemeen maar één tot twee kamers met verwarmd water worden voorzien.

20 % op basis van het bijna 100%tige aandeel aan stralingswarmte
De warmtestralen raken zonder energieverlies alle vaste objecten in de ruimte zoals meubels en muren en verwarmen deze actief
binnen een zeer korte tijd. Hierdoor wordt de warmte gelijkmatig in de ruimte verdeeld zonder dat hiervoor een luchtcirculatie nodig
is. De lucht wordt alleen passief verwarmt waardoor de kamertemperatuur wordt teruggebracht met 2 – 3 °C, zonder dat het feelgood effect en het comfort eronder lijden. Als vuistregel geldt: 1°C reductie betekend 6-7% energiebesparing.

5 % op basis van het bouwmateriaal leem
De warmte die overdag ontstaat in de ruimte stijgt door convectiewarmte (warme lucht) naar het plafond. Warmtebronnen kunnen
bijvoorbeeld personen, elektrische apparaten of invallende zonnestralen zijn. De sterk gecomprimeerde leembouwplaten van
ArgillaTherm® slaan deze warmte-energie op en geven deze af in de vorm van warmtestraling als de kamertemperatuur ’s avonds
daalt. De verwarmingsperiode wordt hierdoor in de overgangstijd (herfst en lente) tot 6 weken verkort. Uitgebreide informatie
hierover is hier te vinden: Handbuch Lehmbau (DE), Baustoffkunde, Techniken Lehmarchitektur; Prof. Dr. Gernot Minke
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Reactietijd / thermische traagheid
De responstijd bedraagt circa 5 minuten. Het lemen plafond-dek-materiaal is in zijn totale dikte van ongeveer
25mm na circa 60 minuten compleet verwarmt. Na een onderbreking van de warmtetoevoer houdt het
systeem de oppervlaktetemperatuur, afhankelijk van de omgeving, ongeveer 60 minuten zonder
noemenswaardige afname relatief constant. Hierdoor kunnen goedkopere verwarmingsstroomtarieven voor
“vast geïnstalleerde onderbreekbare verbruiksinrichtingen” gebruikt worden.
Verplaatsende warmte / kernactivering
In een meerdere etage tellend huurhuis speelt naast de isolatie van het gebouw en een efficiëntere
verwarmingsmethode ook de hoeveelheid verplaatsende warmte een rol. Namelijk, voor tussenliggende
plafonds zijn er geen richtlijnen voor de minimale isolatiewaarde. Deze richtlijnen zijn alleen voor de
buitenkant van het gebouw (kelder, dak en buitenwanden) vastgesteld. Verlies van warmte door één van de
onderste woningen wordt als warmte-toeschot voor de woning erboven berekend waardoor deze woning
minder moet verwarmen. Maar gemiddeld leidt dit niet tot een noemenswaardig verhoogd energieverbruik
voor het hele huurhuis. Na een renovatie van de buitenwanden is het warmteverlies naar buiten wel duidelijk
gereduceerd, het warmteverlies naar boven blijft echter constant. Het gevolg: het aandeel van verplaatsende
warmte stijgt. Omdat een transparante toe ordening van verwarmingskosten helpt bij het verhuren van een
woning, leggen woningcoöperaties en verhuurders steeds meer nadruk op deze thematiek.
Tegenstelling; verwarmingssystemen met hoog convectieaandeel / plafondverwarmingssystemen met
directe verbinding tot het metselwerk (meestal watersystemen) in vergelijking met plafondverwarming van
6
ArgillaTherm

De verplaatsende warmte op een typische winterdag kan door twee aandelen worden beschreven: 1) het gedeelte dat in het
tussenplafond wordt opgeslagen en 2) het gedeelte dat in de bovenverdieping ontsnapt. Beide aandelen zijn bij de
plafondverwarming van ArgillaTherm door de sandwichopbouw duidelijk lager tegenover verwarming met hoog
confectieaandeel/kernactivering.
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Details van de warmteweerstanden van de ArgillaTherm plafondverwarming.

De warmteovergangsweerstand naar beneden bedraag minder dan de helft van de totale weerstand naar boven (overgangs- en
doorgangsweerstand). Hierdoor gaat ca. 2/3 van de warmte direct de in de ruimte en 1/3 in de leemlaag van de ArgillaTherm
systeembouwplaten. Vanuit daar komt een groot deel van de warmte weer terug in de ruimte omdat de weerstand in de
bovenliggende etage duidelijk groter is als terug in de leemlaag.
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Bevestigingsmogelijkheden / systeemopbouw
Variant 1: directe bevestiging aan het plafond / opbrengdikte 52mm
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Variant 2: bevestiging met ophanging en spouwisolatie (bijvoorbeeld zolderplafond)
Opbrengdikte 52 mm excl. ophangingshoogte

Variant 3: Statistisch getest metalen plafondophanging licht van gewicht.
a) Met Nonius-verbindingen voor plafondbevestiging
b) Zelfdragend met wandbevestiging voor het reduceren van galm

Ophanging

Laag hut-plafondprofiel
E-ophanging
afstand ophanging

E-basis
afstand basisprofiel
Afstand steunprofiel
E-steun
1. steunprofiel
2. basisprofiel
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Toepassingsgebieden
Het elektrische en laagtemperatuur oppervlakteverwarmingssysteem TOSKANA op leem-droogbouwbasis is
ideaal voor de nieuwbouw van kantoren en woonhuizen (tot KfW40plus-standaard berekenbaar) en voor
gedeeltelijke of volledige renoveren van goed geïsoleerde bestaande gebouwen met een jaarlijkse
energiebehoefte van max. 60 KWh per m² geschikt.
Het systeem werkt perfect bij het ombouwen van een verwarming met nachtsopslagverwarming omdat de
bestaande infrastructuur zoals de elektrische leidingen naar de stroomteller kasten verder kunnen worden
gebruikt. De verbruikskosten voor een nachtsopslagverwarming in Duitsland liggen bij ongeveer 25 – 35€/m²
per jaar. Van wege de laagtemperatuur-verwarmingstechniek en het gebruik van leem, kunnen deze kosten
tot de helfte gereduceerd worden!
Vereisten voor het gebruik in nieuwbouw
Vereisten voor gebruik volgens EnEV 2016.

Ingangsdrempel

KfW 55
standaard

KfW 40
standaard

KfW 40plus
standaard

Gecontroleerde
woonruimteventilatie met
warmteterugwinning

noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

Elektrische waterverwarming

noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

Fotovoltaïsch systeem

niet
noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

noodzakelijk

Batterijopslag

niet
noodzakelijk

niet
noodzakelijk

niet
noodzakelijk

noodzakelijk

Kenmerken

Aanschaffingskosten, verbruik en onderhoud
De prijs van een kilowatt per uur is in vergelijking met gas of verwarmingsolie ongeveer 3 keer zo duur. Dit is
echter, als je kijkt naar de totale kosten (gebruik en onderhoud), niet doorslaggevend. Tegenwoordig is het
verbruik in nieuwbouw zo laag, dat deze kosten nog maar 1/3 van de totale kosten zijn.
De belangrijkste voordelen van het gebruik van het elektrische plafondverwarmingssysteem TOSKANA zijn
de lage aanschaffingskosten, de grootte energiebesparing volgens bladzijde 5 en de het volledig vrij zijn van
onderhoud van het systeem. Voor een kostenvergelijking, zie de volgende tabel (bladzijde 10).
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Nieuwbouw EFH 150m², KfW 55

Prijs voor het verwarmingssysteem

Gas kachel
Warmtepomp met Pelletkachel met Plafondverwarming
Met
vloerverwarming vloerverwarming
Toskana van
vloerverwarming
ArgillaTherm®
15.000 €

24.000 €

25.000 €

4.500 €

Waarvan kortlopend(25 a)

5.000 €

14.000 €

15.000 €

0€

Waarvan langlopend (75 a)

10.000 €

10.000 €

10.000 €

4.500 €

2.500 €

2.500 €

7.500 €

0€

Kosten voor brandstofopslag

0€

0€

9.000 €

0€

Kosten voor gasaanslutiting

2.500 €

0€

0€

0€

Kosten voor schoorsteen en
Uitbouw dak
Extra kosten voor tracker &
Indeling van de verdeelkast
Kosten voor plafondpleister, behang, etc.

2.500 €

0€

2.500 €

0€

2.000 €

2.000 €

2.000 €

0€

4.500 €

4.500 €

4.500 €

0€

Kosten voor leem systeembouwplafond

0€

0€

0€

15.000 €

29.000 €

33.000 €

50.500 €

19.500 €

200 €

560 €

600 €

0€

133 €

133 €

133 €

60 €

180 €

270 €

360 €

0€

360 €

376 €

300 €

770 €

873 €

1.340 €

1.393 €

830 €

Kosten voor verwarmingsruimte/opslag

Investering totaal
Afschrijving voor kortlopende
Componenten per jaar
Afschrijving voor langlopende
Componenten per jaar
Extra kosten per jaar (onderhoud,
Reparatie, instandhouding)
Energiekosten per jaar

Totale kosten per jaar
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Voorbeeldberekening aanschaf en verbruik
Energiekosten: Gas = 6 Cent/KWh, Pellet = 5 Cent/KWh, Stroom = 19 Cent/KWh
Elektriciteitsweerstandskabel
De volgens DIN IEC 60800 (ed.3):2009-07 (DE), VDE-goedgekeurde weerstandskabel bestaat uit een rode
verwarmingskabel (leverbaar in vijf verschillende lengtes, ~12m, 36m, 60m, 119m en 179m) en een 4m
lange aansluitingskabel (PTC-weerstand). De naadloze overgang van aansluitings- naar verwarmingskabel is
volledig waterdicht en ideaal voor de verlegging in het plafondverwarmingssysteem TOSKANA te gebruiken.
De verwarmingskabel bestaat uit een massieve verwarmingsgeleider met isolatiemantel, een massieve
terug-geleider uit koper met isolatiemantel en een massieve FI-aardgeleider uit koper. Een
aluminiummantel met uitwendige isolatie maakt de verwarmingskabel compleet.

Afbeelding van naadloze overgang; aansluiting van de verwarmingskabel

Elektromagnetische / elektrische velden
In de verwarmingskabel van ArgillaTherm® liggen de geleider heen en terug dicht bij elkaar en de stroom
stroomt in tegengestelde richting hier doorheen. De magnetische velden van beide geleiders (twingeleider-techniek) zijn door deze constructie tegenovergesteld van elkaar en heffen de magnetische lading
op. Deze opbouw zorgt ervoor dat de elektromagnetische velden vrijwel 0 zijn. (0-0,2 microtesla).
Bovendien zijn alle geleiders geïsoleerd en beschermt door een aluminiummantel met uitwendige isolatie.
De aluminiummantel fungeert als een Faradayscher kooi, dit betekend dat elektrische velden volledig
worden afgeschermd. Belangrijk: De beschermingsgeleider moet geaard worden!
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Systeemproducten
Systeemproducten

Art.-nummer

ArgillaTherm® Leem systeembouwplaten TOSKANA W11.8
met geïntegreerd glasvezelgaas, afmetingen: 375 x 375 x
25mm

ESBP000001

ArgillaTherm® Leem-systeemcompensatieplaten,
dichtheid circa 620Kg/m³, 750 x 750 x 25mm

ZLBP757525

ArgillaTherm® leem basispleister Nr.1-2 volgens DIN 18947,
25Kg zak drooggewicht voor 1,2m² plafondoppervlak

ZLOP120025

ArgillaTherm® leemkleur Nr. 3-1 spuit- en opbrengbare
klant-en-klaar mix, 10l voor 35m² plafondoppervlakte, wit

ZLFA310010

Afbeelding
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Randisolatiestrips, uit zacht houtvezelmateriaal,
afmeting 50 x 10mm, rol á 10m

ZRDS501000

Glasvezelgaas, MW 7 x 7mm,
105g/m², 100cm breed, rol á 100m

ZGSGG77000

Roestvrij staal – spanningsverdeelplaten om de
systeembouwplaten mee te bevestigen, 5 x 50mm, 100
stuks per doos

ZLTE055100

Roestvrij staal – verzinkbare schroeven T-Star Plus T20 met
spiraal 5 x 45mm, 200 stuks per doos

ZETS054500
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Verwarmingstechniek
Verwarmingstechniek
ArgillaTherm® elektronische plafondtemperatuurregelaar
AT-3D, 10….40°C inclusief 4m infraroodsensor

Art.-nummer

Afbeelding

ZAT3DR000

ArgillaTherm® elektriciteitsweerstandskabel 230V 12,07m
verwarmingsgeleider á 12 Watt/m, 150 Watt met 4m
aansluitingskabel

EHK001207

ArgillaTherm® elektriciteitsweerstandskabel 230V 35,97m
verwarmingsgeleider á 12 Watt/m, 450 Watt met 4m
aansluitingskabel

EHK003597

ArgillaTherm® elektriciteitsweerstandskabel 230V 59,87m
verwarmingsgeleider á 12 Watt/m, 750 Watt met 4m
aansluitingskabel

EHK005987
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ArgillaTherm® elektriciteitsweerstandskabel 230V 119,37m
verwarmingsgeleider á 12 Watt/m, 1.432 Watt met 4m
aansluitingskabel

EHK011937

ArgillaTherm® elektriciteitsweerstandskabel 230V 179,37m
verwarmingsgeleider á 12 Watt/m, 2.152 Watt met 4m
aansluitingskabel

EHK017937
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Technische planning en beginselen
Bij de planning en het ontwerp van de ArgillaTherm plafondverwarming zijn een aantal voorschriften en
normen in acht te nemen
DIN EN 12831

Werkwijze voor het berekenen van de standaard warmtebelasting

DIN IEC 60800

Vereisten aan de elektrische weerstandsverwarmingskabel

DIN EN 60730

Automatische elektrische besturingsapparaten

DIN 18947

Vereisten voor leempleistermortel voor het pleisteren van wanden en plafonds

DVL TM 06

Technische brochure voor dunne lagen van leemcoatings voor wanden en plafonds

DVL TM 07

Technische brochure voor vereisten, toepassingsgebieden, prestatiekenmerken en
testmethoden voor machinaal geproduceerde leembouwplaten

De werknemers die in het bouwproces betrokken en werkzaam zijn, zijn overeenkomstig te coördineren.
Planning: Energieconsultant/architect/ontwerper
Uitvoerende werknemers: elektricien/stukadoor/bouwbedrijf

Ontwerp plafondverwarming
De plafondtemperatuur voor een comfortabel gevoel en bij een normale kamerhoogte ligt bij 29°C. Dit komt
neer op een kamertemperatuur van 19°C en een verwarmingsvermogen van 60W/m2.
Lagere kamertemperaturen worden door het verlagen van de systeemtemperatuur of door het verlagen van
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de leem-systeembouwplaten bij gelijkblijvende systeemtemperaturen bereikt (oppervlakten worden met
leem-compensatieplaten verlegt). Indien er een hogere temperatuur nodig is, bijv. voor oude gebouwen, is
dit ook mogelijk door hogere oppervlakte-/stralingstemperaturen. De verdeling van de warmte in de ruimte
kan hierdoor tot verminderd comfort leiden en moet in bepaalde gevallen worden gecontroleerd. Normaal
gesproken zijn hogere plafonds in oude gebouwen geen probleem.

Plafond temperatuur in °C

Kamer temperatuur in °C

Verwarmingsvermogen
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Voor de verlegging van de leem-systeembouwplaten van ArgillaTherm® wordt alleen bij een hoog
verwarmingsvermogen geadviseerd het hele plafond te bedekken. Bij een verwarmingsvermogen van lager
dan 50 Watt/m² wordt uit kostenbaten het gebruik van leem-systeemcompensatieplaten aangeraden.
De lengte van de weerstandsverwarmingskabel wordt afgestemd op de benodigde warmte om de gewenste
plafondtemperatuur te bereiken. Het verwarmingsvermogen is volgens DIN EN 12831 te bepalen.
Verlies van energie uitgesloten!
Omdat de warmte-opwekking van de elektrische laagtemperatuur-plafondverwarming Toskana van
ArgillaTherm® decentraal gebeurt (de stroom wordt tot 100% warmte-energie omgezet), leidt het aanleggen
van meer verwarmingskabels niet tot verlies van energie! Het verkort alleen de opwarmfase.

Het bepalen van de verwarmingskabellengte
De elektriciteitsweerstandskabel heeft een verwarmingsvermogen van 12 Watt per meter. Omdat er, in
tegenstellig tot in een water-gevoerde verwarmingen, geen hydrauliek (hoeveel water, welke
doorvloeisnelheid, welke druk) gebruikt wordt, is het verleggen van de kabel eenvoudig.
„Verwarmingsvermogen gedeeld door 12“ = verwarmingskabellengte
Voorbeeld:

600 Watt verwarmingsvermogen ÷ 12 = 50 Meter verwarmingskabellengte
≙ verwarmingskabel Art.-Nr. EHK005987 met 59,87m verwarmingsgeleider en 750 Watt
verwarmingsvermogen
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De verwarmingskabels kunnen met elkaar gecombineerd worden en samen op één kamerthermostaat
aangesloten worden. Het maximale vermogen van de kamerthermostaat van 3.200 Watt mag niet
overschreden worden.
Aanbeveling: Om de opwarmfase in te korten, moet er
Leveringsvorm verwarmingskabel
verwarmingsvermogen in W
150

lengte verwarmingsgeleider in m*
12,07

artikelnummer

450
750

35,97
59,87

EHK003597
EHK005987

EHK001207

1432
119,37
EHK011937
2152
179,37
EHK017937
* alle kabels zijn met een 4 m lange aansluitingskabel gefabriceerd (naadloze overgang)
Maximale capaciteit per m² leem-systeembouwplaten TOSKANA: 11,8 m ≙ circa 140 Watt/m²
verwarmingsvermogen zonder een oppervlakte-temperatuurbegrenzing.
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Statistieken
De plafondbelasting wordt volgens DIN 1055 berekend en ontworpen. De woningbouw van vandaag de dag
schrijft een draagkracht van 1,5 tot 2,0kN/m² voor. Bij oudere gebouwen met balkenplafonds is de
draagkracht ongeveer gelijk en bedraagt normaal gesproken 1,5kN/m². 1kN staat gelijk aan ongeveer 100kg.
Gewicht leem-systeembouwplaten

39,70 KG/m²

Gewicht leem-systeemcompensatieplaten

17,00 KG/m²

Gewicht bevestigingsmateriaal, verwarmingskabel en leem pleister

17,00 KG/m²

Gewicht bevestigingsmateriaal, verwarmingskabel, leem pleister en 22mm OSB/ESB-platen

30,20 KG/m²

Voorbeeld: Plafond 20m² met een verlegging van 50% leemsysteembouwplaten en 50% compensatieplaten
==> 10m² x 69,90KG (39,70KG + 30,20KG) en 10 x 47,20KG (17,00KG + 30,20KG) = 1.171 KG
==> 58,55KG/m² gemiddeld gewicht
Het maximale gewicht bedraagt 69,9 KG/m² (bij volledige verlegging met leem-systeembouwplaten).
De koelingseigenschap van leem
Leem heeft een enorm sorbsievermogen, d.w.z. dat vochtigheid uit de lucht of uit het metselwerk kan
worden opgenomen, kan worden getransporteerd en bij droge lucht weer kan worden afgegeven. De Leemsysteembouwplaten van ArgillaTherm en het leempleister kunnen in 12 uur (bijv. tijdens een warme en
zwoele zomerdag) tot 70g/m² water opnemen. Als dit water gedurende de dag wordt afgegeven, dan wordt
er bij, bijvoorbeeld een kantoor van 25m², 1kWh koelvermogen door natuurlijke verdamping opgewekt. Dit
komt overeen met een koelvermogen van 3-4 W/m².
Akoestiek van de ruimte
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In peuterspeelzalen, scholen, kantoorgebouwen, etc. zijn de normen volgens DIN 18041 (hoorbaarheid of
galm in ruimtes) in te houden. Daarom wordt een leemkleur met een hoog aandeel aan marmermeel
(korrelgrootte<1mm) gebruikt. De hierdoor bereikte galmabsorbsiegraad ligt gemiddeld bij 0,2, wat een
significante reductie van galm betekend. Indien hogere eisen gesteld worden, kunnen in plaats van leem
compensatieplaten, speciale galmabsorbsieplaten gebruikt worden. De afbakening gebeurt door middel van
een aluminium hoekprofiel.
Materiaalberekening
Richtlijnen: Kamergrootte: 20m², Verwarmingsvermogen: 400 Watt ≙ 20 Watt/m² (KfW55-standaard)
Randisolatiestrips, uit zacht houtvezelmateriaal. (50x10mm)
22mm ESB-Plus P5 of OSB platen met pons en veer als onderconstructie

18-20m
20 m²

Leem systeembouwplaten voor het verleggen van de elektrische weerstandskabel

7 m²

Leem-systeemcompensatieplaten voor het bekleden van leidingvrije oppervlakten

13 m²

Roestvrij staal – spanningsverdeelplaten 5 x 50 mm en roestvrij staal –
Klemschroeven 5 x 45mm

300 stuks

ArgillaTherm® weerstandskabel met 59,87m verwarmingskabel, 750 Watt
verwarmingsvermogen
ArgillaTherm leempleister Nr.1-2 volgens DIN 18947, 25kg drooggewicht

1 stuk
10 zakken

Glasvezel-gaas, MW 7 x 7mm, 105g/m², 100cm breed

22 m²

ArgillaTherm® Elektronische plafondtemperatuurregelaar AT-3D incl. 4m
infraroodsensor

1 stuk

ArgillaTherm leemkleur Nr. 3-1 spuit- en opbrengbare kant-en-klaar mix

1 emmer
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