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81. TEUE117025 - Schoolventilatie met koeling en lage druk filtering (SchoolVent) 

 

Aanleiding 

Nederland streeft naar een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook scholen moeten 

hierbij aan bijdragen. Bij de huidige energetische renovatie van scholen treedt echter een probleem 

op: toename van oververhitting. Dit probleem is door de PO raad ook gesignaleerd en in verband 

gebracht met Deens onderzoek dat één graad temperatuurverhoging tot 3,5% prestatieverlies leidt. 

Dit vraagt om ontwikkeling van energiezuinige koeltechnieken die bij renovatie toepasbaar zijn en 

niet of nauwelijks tot meer kosten leiden. Naast koeling is filtering van de lucht met name van 

belang voor scholen nabij drukke wegen, zogenaamde gevoelige bestemmingen. Conventionele 

filters hebben een hoge luchtweerstand en consumeren hierdoor veel energie en veroorzaken veel 

geluid. Derde verbeterpunt in scholen is dat momenteel veel geld wordt besteed aan 

opleveringsmetingen en monitoring van luchtbehandelingssystemen. 

 

Doel van het project  

Het doel van het project is de ontwikkeling en de praktijktest van een ventilatiesysteem geschikt 

voor renovatie van scholen en kinderdagverblijven met 80% lagere energiekosten voor koeling en 

filtering. Smart Sensoring is in het systeem ingebouwd om afwijkingen van een klasse A 

binnenklimaat te rapporteren. De te ontwikkelen koel- en filtertechnieken leveren een belangrijke 

bijdrage aan de reductie van de benodigde koel- en ventilatie energie in gebouwen en maken 

hiermee energieneutrale of energieleverende gebouwen mogelijk. Naast scholen en 

kinderdagverblijven wordt voor de langere termijn de grootste markt voorzien bij kantoren. De 

energiebesparing door energiezuinige koeling en lage druk filtering bedraagt in 2030 0,25 Peta 

Joules per jaar. 

 

Korte omschrijving van de activiteiten 

o WP1 definiëren Programma van Eisen in consultatie met eindgebruikers. 

o WP2 Concept ontwikkeling: Lucam en TNO ontwikkelen dauwpuntkoeling in een tegenstroom 

warmtewisselaar. Van belang hierbij is het koelrendement te verhogen zonder dat het 

warmteterugwin (WTW) rendement in de winter vermindert. VFA en TNO werken aan de 

ontwikkeling van een elektrostatisch filter die als standaard filtratiesectie in 

luchtbehandelingskasten kan worden toegepast. Gezamenlijk zal Smart Sensoring worden 

ontwikkeld die zorgdraagt voor automatische rapportage van het gerealiseerde binnenklimaat. 

o WP 3 Laboratorium onderzoek: TNO samen met de partners beproeven en optimaliseren de 

ontwikkelde concepten in het MEC laboratorium. 

o WP 4 Praktijkbeproeving in een bestaande school in Den Haag 

 

Resultaat 

o Dauwpuntkoeling in combinatie met warmteterugwinning in tegenstroomwarmtewisselaar; 

o Elektrostatische filtermodule voor 10.000 m3/uur toepasbaar in luchtbehandelingskasten; 

o Smart sensor systeem: automatische rapportage van  CO2, temperatuur, vochtigheid en PM2,5 

fijnstof; 

o Energiezuinig lage druk schoolventilatiesysteem getest in een bestaande school. 
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