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Onderzoek naar de werking van convectoren bij lage temperaturen

ir. ing. A.W.M. (Jos) van Schijndel & ing. M.A.P. (Marcel) van Aarle,
Technische Universiteit Eindhoven,
Fac. Bouwkunde, FAGO
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
email: A.W.M.v.Schijndel@bwk.tue.nl

Het onderstaande onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Novem naar aanleiding van de vraag of
en hoe convectoren kunnen worden toegepast als lage temperatuurverwarming (LTV) bij nieuwbouw
en bestaande woningen met eventueel extra isolerende maatregelen. De reden is dat er een
ongewisheid bestaat over de werking van convectoren bij lage temperaturen. Twee belangrijke
aspecten van deze werking zijn de totale warmteafgifte en de koudeval compensatie bij een bepaalde
overtemperatuur.  De toegepaste convectoren zijn conventionele wand- en putconvectoren.
Het eerste aspect betreft de warmteafgifte van een convector als functie van de overtemperatuur. Deze
wordt (theoretisch) beschreven door een machtswet (power law). De metingen bevestigen de
afhankelijkheid vanaf een overtemperatuur van 5 oC, welke overeen komt met de ondergrens waarbij de
warmteafgifte nog voldoende nauwkeurig te meten is.
Het tweede aspect betreft koudeval. Koudeval is een verschijnsel waarin vele factoren een rol spelen
zoals geometrie en temperatuur van resp. de ruimte, convector en koude vlakken. Algemeen geldende
uitspraken over koudevalcompensatie zijn hierdoor moeilijk. Simulatie kan hierbij uitkomst bieden
indien ze in staat is de koudeval voldoende nauwkeurig te voorspellen. De simulaties van de koudeval
voor de specifieke opstellingen met de wand- en putconvector zijn uitgevoerd met MatLab/FemLab. De
gesimuleerde benodigde overtemperaturen benodigd voor de koudeval compensatie, komen overeen
met de gemeten waarden met een marge van 2.5 oC.  De software met bijbehorend model is daardoor
geschikt als gereedschap voor het voorspellen van koudeval compensatie bij de in dit onderzoek
beschreven geometriën en randvoorwaarden.

INLEIDING

De toenemende isolatieniveaus van woningen heeft tot gevolg dat het verwarmingsvermogen en de
stookenergie per woning minder worden. Bij toepassing van warmteafgiftesystemen kan dan in
principe de toevoer temperatuur omlaag. Het gevolg is ook een lage retour temperatuur. Dit kan weer
een gunstig effect kan hebben op het rendement van het verwarmingselement (bijv. ketel of
warmtepomp).  In zijn algemeenheid geldt dat hoe lager de medium temperatuur naar het
verwarmingselement is hoe hoger het rendement.  Er kan dus primaire energie worden bespaard door
de temperatuur van het warmteafgiftesysteem te minimaliseren. Het onderzoek is uitgevoerd in
opdracht van de Novem en richt zich op de vraag of en hoe convectoren kunnen worden toegepast als
lage temperatuurverwarming (LTV) bij nieuwbouw en bestaande woningen met eventueel extra
isolerende maatregelen. De achtergrond is dat er een ongewisheid is in de markt of dat convectoren wel
werken bij lage temperaturen. De werking van een convector berust op het principe dat warme lucht
opstijgt en daardoor een luchtcirculatie teweegbrengt. Deze luchtbeweging brengt de warmte over van
het oppervlak van de convector naar de omgeving. Bij een hoog temperatuurverschil tussen oppervlak
van de convector en omgevingslucht is er een grote drijvende kracht aanwezig die de luchtbeweging in
stand houdt. Bij een laag temperatuurverschil tussen oppervlak van de convector en omgevingslucht is
er nauwelijks meer een drijvende kracht aanwezig zodat er nagenoeg geen circulatie ontstaat en dus
ook geen warmteoverdracht. De vraag is wat de laagste oppervlaktetemperatuur van een convector is
waarbij deze nog voldoende warmte afgeeft voor verwarmingsdoeleinden. Aspecten die hierbij van
belang zijn: a) de totale warmteafgifte van de convector, en b) de koudeval compensatie. Om dit uit te
zoeken zijn simulaties en metingen verricht waarbij een conventionele convector type JAGA geplaatst
wordt onder een koud vlak. Hierbij worden de resultaten van metingen in een laboratorium en
simulaties onderling vergeleken (validatie van het simulatiemodel). Met behulp van de gevalideerde
simulatiemodellen kunnen andere situaties (grootte van de convector en geometrie koud vlak en
ruimte) worden doorgerekend en geëvalueerd. Het onderzoek verschaft dus inzicht of en in hoeverre
convectoren kunnen worden ingezet bij de toepassing van lage temperatuurverwarming. Het doel van
dit project is een onderzoek naar het minimale temperatuurverschil tussen een conventionele convector
en de lucht waarbij de convector nog voldoende vermogen levert voor verwarming.  De totale
warmteafgifte en de koudeval compensatie van een conventionele convector zijn onderzocht als functie
van het temperatuurverschil tussen de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de convector en de



lucht. De werking bij lage temperatuur van 2 typen convectoren,  een wand- en een putconvector,
wordt beoordeeld aan de hand van simulaties en metingen in een klimaatkamer.  De resultaten leiden
tot uitspraken over de minimale oppervlaktetemperaturen van deze convectoren benodigd voor
verwarmingsdoeleinden door: a) controle van de geldigheid van de power law (zie formule(1)) door
metingen van de totale warmteafgifte bij lage temperaturen en b) metingen en CFD simulatie van de
koudeval compensatie in een klimaatkamer.

THEORIE

Dimensionering van een convector in de ontwerpfase
Er zijn minstens 2 belangrijke aspecten bij het dimensioneren van een convector in de ontwerpfase.
Allereerst draagt de warmteafgifte van de convector(en) bij tot de totale warmtecapaciteit. Als er vanuit
gegaan wordt dat uitsluitend convectoren de desbetreffende ruimte verwarmen, dan zal de
warmtecapaciteit volledig worden geleverd door de convectoren. Het tweede aspect is de compensatie
van mogelijke koudeval. Hierbij zullen de convectoren geplaatst worden direct in de nabijheid van de
te verwachte koude oppervlaken zoals bijvoorbeeld ramen en puien.  De breedte van de convector komt
meestal overeen met de breedte van het koude vlak. Bij een raam wordt doorgaans een wandconvector
toegepast en bij een pui, een putconvector.  Om koudeval te compenseren is de oppervlaktetemperatuur
van het koude vlak maatgevend.
De oppervlaktetemperatuur van glas hangt uiteraard sterk af van de keuze van het glas. Bijvoorbeeld bij
een buitentemperatuur van –5 oC, een binnentemperatuur van 22 oC en warmteoverdrachtscoefficienten
van binnen van 7.7  W/m2K, worden de glasoppervlakte temperaturen:

Glastype U waarde [W/m2K] Oppervlakte temperatuur [oC]
dubbel glas 3.0  11.5
hr glas 1.8  15.7
hr ++ glas 1.0  18.5

Tabel I Oppervlakte temperaturen bij de diverse glastypen.

De minimaal benodigde oppervlaktetemperatuur van de convector ter compensatie van de koudeval zal
afnemen bij een afnemende U waarde van het raam.
De vrijheid die de ontwerper heeft is het type convector (andere grootte van de warmtewisselaars)  en
de aanvoertemperatuur van het water. Door de aanvoertemperatuur zo laag mogelijk te kiezen zal het
rendement van de warmtepompwekker in zijn algemeenheid toenemen. Het streven is dus een zo laag
mogelijke aanvoertemperatuur.

De warmteafgifte van een convector
Bij het ontwerp wordt uit gegaan dat het afgegeven vermogen van een convector kan worden
weergegeven door de volgende machtswet (power law) [1]-[5]:

TlTrTvTmetTCQ n −+=∆∆⋅=
2

:, (1)

Q : Afgegeven vermogen [watt]
C,n: Constanten
∆T: Overtemperatuur [oC]
Tv: Aanvoertemperatuur [oC]
Tr: Retourtemperatuur [oC]
Tl: Omgevingstemperatuur (lucht) [oC]

Bij toepassing van convectoren wordt hierbij meestal uitgegaan van een aanvoertemperatuur die groter
is dan 70 oC.  Door het toepassen van LTV en convectoren gaat de aanvoertemperatuur omlaag (tot 30
oC). Het ontwerpvermogen kan geschreven worden als functie van de totale lengte van de aanwezige
convector  en het gemiddelde temperatuurverschil van het convectoroppervlak en de luchttemperatuur.
In formule vorm:

n
ontwerp TLKQ ∆⋅⋅= (2)



L: Lengte van de convector  (= 1.8)  [m]
K,n: Constanten (K=5.6, n=1.37)

waarbij K en n door in dit geval met  fabrikantgegevens [10] zijn bepaald.

De koudeval compensatie bij gebruik van een convector
Koudeval is een neerwaartse (koude) stroming die ontstaat doordat de lucht nabij een koud vlak
(bijvoorbeeld enkel glas) afkoelt, waardoor plaatselijk de dichtheid van de lucht hoger wordt t.o.v. de
gemiddelde luchtdichtheid van de ruimte. Deze luchtdichtheidsverschillen zijn de drijvende kracht
achter de stroming die, bij voldoende sterkte, vaak wordt ervaren als tocht. Om de koudeval
compensatie te simuleren is gebruik gemaakt van het eindige elementen pakket FemLab [7]. Dit pakket
is in staat om modellen van 2D stroming t.g.v. van convectie te simuleren.  Hiertoe zijn de Navier-
Stokes vergelijkingen met de Boussinesq benadering gemodelleerd.  Het model is gevalideerd met
gemeten stromingen [8]. Het stromingsprobleem is eigenlijk een 3D probleem. Echter door de
combinatie van een kleine lengteschaal (de afstand tussen de platen van de convector (5.5 mm) en een
grote lengteschaal (de afmetingen van de kamer (5m) is het met de hierboven beschreven software
(nog) niet mogelijk gebleken dit rechtstreeks te simuleren.  De 3D geometrie kan wel benaderd worden
met een 2D geometrie in combinatie met een correctie voor de gehanteerde overtemperatuur. De 3D
stroming van de convector kan 2D worden benaderd met de volgende correctie voor de
overtemperatuur (zie appendix)

DD TT 32 4 ∆⋅≈∆ (3)

Met ∆T3D = werkelijke overtemperatuur gebaseerd op de 3D geometrie
∆T2D = overeenkomstige overtemperatuur gebaseerd op een 2D geometrie

METINGEN

Twee wandconvectoren (fabrikaat Jaga, type Canal – Plus Twin) zijn parallel geplaatst voor de koude
wand in een klimaatkamer.  De afmeting van de klimaatkamer is: lengte x breedte x hoogte = 9.7 x 5.2
x 2.7 m. De externe afmetingen van de wandconvectoren zijn: lengte x breedte x hoogte = 1800 x 130 x
300 mm. De koude wand van de klimaatkamer komt wat temperatuur betreft overeen met de
oppervlaktetemperatuur van glas aan de binnenzijde van een woning. Door middel van een computer
kan de wandtemperatuur van het koude vlak geregeld worden. Tevens wordt de retourtemperatuur van
het water ingesteld. Het water wordt door middel van een elektrische boiler verwarmd. In de ruimte
staan 4 meetzuilen waarin sensoren geplaatst zijn om de luchttemperatuur m.b.v. thermokoppels te
meten en de luchtsnelheid m.b.v. hittedraadanemometers (dantec’s).  Het waterdebiet wordt gemeten
met een flowmeter (Brooks). De meetdata worden opgeslagen met loggers.

Voor de metingen aan de putconvector is vrijwel dezelfde meetopstelling gebruikt als die voor de
wandconvector. Om het inbouwen van een putconvector in de klimaatkamer mogelijk te maken, is de
vloer met een 0.5 meter verhoogd. De afmetingen van de klimaatkamer zijn in dit geval: lengte x
breedte x hoogte = 9.70 x 5.2 x 2.2 m.   In figuur 1 is zijn de meetopstellingen weergegeven:
Figuur 1 De meetopstellingen met wand
convectoren (links) en de putconvectoren (rechts)



Elke meting heeft een aantal intervallen (verschillende overtemperaturen). In een interval is een
stabiele toestand bereikt. Deze zijn duidelijk zichtbaar in de grafieken. In de onderstaande figuren zijn
diverse gemeten grootheden weergegeven als functie van de tijd:
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Figuur 2 Gemeten tijdreeksen van lucht- en wandtemperaturen (links boven), aanvoer- en
retourtemperaturen en overtemperatuur (rechts boven), het afgegeven vermogen (links onder) en
de hieruit bepaalde power law (rechts onder).

Verder zijn nog  luchtsnelheden op diverse lokaties als functie van de tijd gemeten. Tijdens sommige
experimenten zijn infrarood opnamen gemaakt om inzicht te verkrijgen in de
oppervlaktetemperatuurverdeling van de convector.



Tijdens de experimenten zijn rookproeven gedaan ter visualisering van de luchtstroming rondom de
convector [6].  Met behulp van deze proeven en het temperatuurverloop boven de convector als functie
van de hoogte,  kan bepaald worden of de koudeval al dan niet wordt gecompenseerd.

a)

a)

b)

Figuur 3 a): Voorbeeld van koudeval compensatie: de warmere lucht uit de convector beweegt
zich richting koude wand, in combinatie met een stijging van de luchttemperatuur vanaf de
bovenkant van de convector. b): Voorbeeld van afwezigheid van koudeval compensatie: de
warmere lucht uit de convector beweegt zich niet richting koude wand, in combinatie met een
daling van de luchttemperatuur vanaf de bovenkant van de convector.

De rookproef van figuur 3a laat zien dat de luchtstroom vanuit de convector gericht is naar de koude
wand. In combinatie met een stijging van de luchttemperatuur vanaf de bovenkant van de convector,
betekent dit dat de koudeval wel gecompenseerd wordt.
De rookproef van fuguur 3b laat duidelijk zien dat de luchtstroom uit de convector niet gericht is naar
de koude wand, in combinatie met een daling van de luchttemperatuur vanaf de bovenkant van de
convector,  betekent dit, dat de koudeval niet gecompenseerd wordt.

Voor de wand- en putconvectoropstelling zijn twee situaties doorgemeten: één waarbij de convector
tegen de wand is gepositioneerd en één waarbij de convector 10 cm vanaf de (koude) wand is geplaatst.



MEETRESULTATEN

In figuur 4 zijn de afgegeven vermogens van de wandconvector als functie van de overtemperatuur
gegeven van alle gemeten varianten

Figuur 4 De afgegeven vermogens van de w
als functie van de overtemperatuur.

Uit bovenstaande figuur volgt dat de power law geldi

De volgende tabel geeft aan of de koudeval wel (
convector in de situatie van de beschreven meetopste

WANDCONVECTOR
Twand
[oC]

locatie: tegen wand
           Tover [oC]
30 20 15 10 5

  12 ja ja ja ja nee
  16 ja ja ja ja ja
  18 ja ja ja ja ja
PUTCONVECTOR
Twand
[oC]

locatie: midden in de put
           Tover [oC]
30 20 15 10 5

  12 ja ja ja ja nee
  16 ja ja ja ja nee
  18 ja ja ja ja ja

Tabel  II. Wel of geen koudevalcompensatie 
diverse varianten

Glastype Oppervlakte temperatuur
[oC]

Gem
over
wan

dubbel glas  11.5  10
hr glas  15.7  5
hr ++ glas  18.5  <5

Tabel  III. Wel of geen koudevalcompensat
de diverse varianten
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SIMULATIE RESULTATEN

wandconvector
Met CFD (femlab) is de luchtstroming van een koude wand (12 oC) en een wandconvector
gesimuleerd. De oppervlaktemperatuur (Topp=T2D) van de convector en de daarbij horende equivalente
overtemperatuur  (Tover_equivalent (= ∆T3D)) zijn in stappen verhoogd. Deze resultaten zijn in de
onderstaande figuren gegeven:

Figuur 5. Simulatie van de koudeval compensatie (temperatuurverdeling in [K]) bij een
equivalente overtemperatuur van 0 oC (links boven), 2.5 oC (rechts boven), 5 oC (links onder)
en 7.5 oC (rechtsonder)

De simulatie laat zien dat bij een equivalente overtemperatuur van 7.5 oC de koudeval wordt
gecompenseerd. Dit komt overeen met de resultaten van meetserie variant: Twand=12 oC, lokatie van
convector:  tegen de wand, uit tabel II Hierbij is gemeten dat  bij een overtemperatuur van 5 oC geen
koudeval compensatie optreedt en vanaf 10 oC wel.



putconvector
Met CFD (femlab) is de luchtstroming van een koude wand (12 oC) en een putconvector gesimuleerd.
De oppervlaktemperatuur (Topp=T2D) van de convector en de daarbij horende equivalente
overtemperatuur  (Tover_equivalent = ∆T3D) zijn in stappen verhoogd. Deze resultaten zijn in de
onderstaande figuren gegeven:

Figuur 6 Simulatie van de koudeval com
equivalente overtemperatuur van 0 oC (links boven), 
(rechtsonder)

De simulatie laat zien dat vanaf een equivalente 
gecompenseerd. Dit komt overeen met de resultaten
convector:  tegen de wand, uit tabel II. Hierbij is ge
koudeval compensatie optreedt en bij 10 oC wel.
pensatie (temperatuurverdeling in [K]) bij een
5 oC (rechts boven), 10 oC (links onder) en 17.5 oC

overtemperatuur van 10 oC de koudeval wordt
 van meetserie variant: Twand=12 oC, lokatie van
meten dat  bij een overtemperatuur van 5 oC geen



CONCLUSIES

Het onderzoek behelst convectieve luchtstroming waarvan bekend is dat deze sterk afhankelijk zijn van
de geometrie (afmetingen van de ruimte en afmetingen en positie van de convector) en
randvoorwaarden (koude wandtemperatuur en convectortemperatuur). De resultaten die in dit rapport
vermeldt staan, zijn altijd gebaseerd op een bepaalde geometrie en randvoorwaarden en mogen dus niet
zonder meer worden geëxtrapoleerd naar andere situaties.

Geldigheid van de power law
De warmteafgifte van een convector wordt beschreven door een machtswet (power law).  Vanaf een
overtemperatuur van 5 oC is de warmteafgifte voldoende nauwkeurig te meten met de gebruikte
opstelling. In al deze gevallen is gebleken dat de machtswet geldig is.

Gemeten koudeval compensatie
Voor de specifieke opstelling met de wandconvector en de putconvector zijn de  overtemperaturen
gemeten waarbij de koudeval net wel gecompenseerd wordt.

Simulaties
De stroming rond de wand- en putconvector met een koude wand temperaturen van ongeveer 12 oC,
zijn gesimuleerd m.b.v. CFD software (MatLab/FemLab). De gesimuleerde benodigde
overtemperaturen komen overeen met de hierboven gegeven waarden met een marge van 2.5 oC.  De
software met bijbehorend model is geschikt als gereedschap voor het voorspellen van koudeval
compensatie bij de in dit rapport beschreven geometriën en randvoorwaarden.
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APPENDIX

Vergelijking (3) is als volgt tot stand gekomen: het werkelijke afgegeven vermogen van de convector
bedraagt:

37.1
33 6.5 DD TLQ ∆⋅⋅=  (4)

M.b.v. [9] kan een formule worden afgeleid voor het  afgegeven vermogen voor stroming langs platen:

3.1
22

3.0
222 )22(6.1 DDDDD TLThbLTTAQ ∆⋅=∆⋅+⋅⋅∆⋅≈∆⋅⋅= α (5)

met b = breedte van de plaat (=0.1m) en h = hoogte van de plaat (=0.1m). Per strekkende meter moeten
deze vermogens aan elkaar gelijk zijn:



L
Q

L
Q DD 23 = (6)

Uit (4), (5) en (6) volgt:

37.1
3

3.1
2 6.5 DD TT ∆⋅=∆ (7)

Uit bovenstaande relatie volgt (3).
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