
 



 

 
 
 

1. Thermisch actieve bouwlaag systemen (TABS) 
Moderne gebouwen vereisen efficiënte koelsystemen. Een oplossing om de temperatuur te 
verlagen is door de bouwlagen te koelen, wat het mogelijk maakt om de ruimte te koelen door 
middel van het plafond – met andere woorden het gebruik van een thermisch geactiveerde 
bouwlaag systemen in (TABS). Een voordeel van deze oplossing is dat de bouwlaag de 
beschikbare koude lucht kan opslaan gedurende de nacht, een ander voordeel is dat de koeling 
zonder enige luchtstroming kan plaatsvinden, wat anders een luchttrek en een onbehaaglijk gevoel 
kan veroorzaken. 
  
Een uitdaging doet zich voor wanneer dit systeem gecombineerd moet worden met een 
eisenpakket voor een goede akoestiek. De traditionele oplossing – een volledig, klasse A 
akoestisch plafond – werkt niet, omdat het koeleffect wordt weggenomen door een beschermlaag 
van het plafond. Een oplossing is het gebruik van vrijhangende plafonds, die de akoestiek 
verbeteren zonder de effectieve koeling aan te tasten. 
  
Ecophon heeft testen uitgevoerd op basis van de Europese standaard EN 14240:2004 om te 
onderzoeken wat de invloed is van vrijhangende eilanden op het effect van koelen. Deze test is 
gecombineerd met vergelijkbare testrapporten van overige partijen in een algemene grafiek. De 
resultaten tonen aan dat een groot gedeelte van de koeling wordt geproduceerd door een 
natuurlijke convectie en dat het belangrijk is dat deze luchtstromen niet belemmerd worden rondom 
de plafondeilanden. 
  
Ecophon beveelt dan ook vrijhangende eilanden aan in combinatie met andere producten om een 
optimalel geluidsomgeving met TABS te bereiken. Aanvullend kunnen Ecophon Wall Panels 
worden geïnstalleerd op plaatsen waar dit mogelijk is. 
 
 
Verklaring woordenlijst 
 

TABS Thermisch actieve bouwlaag systemen. Het systeem kan 
actief of passief zijn. 

Warmtestraling 
Warmte overdracht door elektromagnetische warmte- 
straling door een verschillende temperatuur tussen 
verschillende elementen (massa en bouwlaag). 

Convectie 
Warmte overdracht die afhankelijk is van een 
luchtstroom. De luchtstroom ontstaat door massa’s met 
een verschillende temperatuur. 

Koelefficiëntie  Het resterend koeling effect van het koelsysteem in 
percentage na een akoestische aanpassing. 

Plafond bedekkingsgraad Oppervlak van vrijhangende plafonds verdeelt over het 
totale plafond oppervlak.  
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2. Warmte afgifte en koelsystemen algemeen 
De twee hoofdprincipes om een ruimte te voorzien van comfort cooling zijn de ruimte te voorzien 
van gekoelde lucht of de temperatuur te verminderen van een of enkele van de ruimte begrenzende 
oppervlakken, bijv. plafond en wand. In het eerste geval wordt de koeling door een gedwongen 
convectie opgewekt en in het tweede geval door een stralingsuitwisseling met de warmere 
oppervlakken in de ruimte in aanvulling op natuurlijke convectie. 
Natuurlijke convectie ontstaat als er een concentratieverschil is tussen de zwaardere gekoelde lucht 
en de omgevende warme lucht. 
 
 

 
Warmte afgifte door straling 

 
Warmte afgifte door natuurlijke convectie 

 
Actuele warmte afgifte omvat straling en convectie 

 

Koel systemen door een geforceerde convectie 
Met een geforceerde convectie beweegt een ventilator de warme lucht richting een gekoeld 
oppervlak die de lucht laat afkoelen. Gekoelde lucht kan door een koelplafond unit worden   
geleverd, die tevens als luchtinlaat apparaat voor ventilatie kan fungeren. 
De lucht wordt gekoeld bij het passeren van water gekoelde lamellen voordat het in de ruimte wordt 
verspreid. Koelplafond units kunnen inkomende verse lucht koelen, maar tevens lucht al aanwezig 
in de ruimte.  De geventileerde lucht kan ook worden gekoeld door het gebruik van centraal 
geplaatste koelelementen. Indien er geen centrale ventilatie aanwezig is kan de ruimte worden 
gekoeld met plaatselijk geplaatste koelapparaten (ventilator convectors). 
 
Een aantal voordelen van geforceerde convectiekoeling zijn snelle ruimte temperatuurregulatie en 
dat de zichtbare installatie  - de luchtinlaat apparaten – beperkt kunnen worden in smalle ruimtes. 
Dit is voornamelijk het geval bij centraal geplaatste koe apparaten. Koelplafond units zijn groter en 
nemen een relatief groot gedeelte van het plafond in. Nadelen van lucht koeling/ convectie zijn het 
risico van trek en dat ze ook storende geluiden kunnen maken. Echter, door een correcte 
maatvoering en een effectief controlesysteem kunnen deze problemen worden geminimaliseerd of 
helemaal worden opgelost. 
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3. Actieve en passieve systemen 
In het geval van koeling met behulp van ruimte gekoelde oppervlakken, wordt de temperatuur van 
het plafondoppervlak meestal gereduceerd. Er is een verschil tussen passieve en actieve 
systemen. 
We hebben het over een passief systeem indien het betonnen geraamte van het gebouw wordt 
afgekoeld gedurende de nacht bij een verlaging van de buitentemperatuur. Koelen wordt meestal 
bereikt door de ramen voldoende open te laten om koude lucht te laten binnenstromen. 
Het principe is gebaseerd op het grote volume en de massa van het beton met een grote 
warmtecapaciteit waardoor de temperatuurverschillen kunnen worden genivelleerd gedurende de 
dag en nacht. Het grote nadeel is dat passieve systemen moeilijk te regelen zijn. 
 
 

 

 
Passief systeem gedurende de nacht 

 

 

 
Passief systeem gedurende de dag 

 

 
Actief systeem 

 
 
 
In grote, moderne gebouwen worden actieve systemen veelvuldig gebruikt. Een systeem van 
buizen transporteert koud water dat het plafondoppervlak koelt.  
Een voordeel van dit systeem is dat een divers aantal koelbronnen kan worden toegepast zoals 
koud grondwater, zeewater etc. Een beperkende factor voor de koelcapaciteit van een actief 
systeem is dat het koeloppervlak niet te koud mag zijn. Bij overmatig lage temperaturen bestaat er 
het risico van condensatievorming op de zichtoppervlakken van de ruimte en het verschil tussen de 
temperatuur van het koeloppervlak en de rest van de ruimte, wat niet prettig is voor de aanwezige 
mensen.  
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4. Metingen met Ecophon Solo™ en Ecophon Master™ Ba ffle 
Al verscheidene jaren heeft Ecophon informatie verzameld over de installatietechnieken van TABS 
naast onze eigen metingen en externe technische rapporten. 
Een gemeenschappelijk feit uit zowel laboratorium als veldtesten is dat het verlies van 
koelefficiëntie laag is in relatie tot het percentage plafondbedekking. Dit ontstaat omdat het 
natuurlijke convectie percentage van de warmteoverdracht toeneemt en het verlies van 
stralingswarmte gecompenseerd wordt bij het plaatsen van vrijhangende eilanden. 
 
De getoonde waardes zijn van berekeningen zonder ventilatie in een ruimte. In de werkelijke 
situatie zal het koelefficiëntie effect hoger zijn vanwege de luchtstromingen veroorzaakt door 
ventilatie en activiteit in de ruimte. 
 
 

Impact on cooling efficiency by Ecophon Solo
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De grafiek toont Ecophon Solo wanneer de minimale afstand tussen de absorbers 200 mm 
bedraagt en de afstand tussen absorbers en wand groter is dan 200 mm. De koelefficiëntie 
verandert niet wanneer een andere afmeting of vorm van Solo wordt gebruikt. Het wordt 
aanbevolen dat de absorbers gelijkmatig in de ruimte worden verdeeld. Het is mogelijk om de 
grafiek voor zowel een actief als een passief systeem te gebruiken.  
 
Indien verschillende panelen geïnstalleerd worden op verschillende niveaus moet de gemiddelde 
afstand tussen absorber en beton worden gebruikt. Indien een systeem wordt geïnstalleerd met 
overlappende panelen moet een kolomsponning van tenminste 200 mm worden gebruikt  om een 
accuraat resultaat met betrekking tot straling en convectie. 
 

Master Baffle 
Ecophon heeft twee berekeningen gemaakt met baffles conform EN 14240:2004. De baffles zijn 
geïnstalleerd in rijen met twee verschillende ruimtes tussen de rijen. De baffles zijn geïnstalleerd op 
het bouwkundig plafond en niet aan hangers. 
 
Produkt Bedekkingsgraad A.o.p Koel 

efficiëntie 

16 x 3 st Master Baffle 1200x300 200 mm ruimte tussen baffles 
Directe 
installatie 

84% 

9 x 3 st Master Baffle 1200x300 400 mm ruimte tussen baffles 
Directe 
installatie 

88% 

Plafond dekking (%) 

Invloed op de koelefficiëntie door Ecophon Solo™ 
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5. Aanbevelingen 
Het is gunstig om oplossingen te gebruiken die een luchtstroom toestaan tussen de 
geluidsabsorber en het betonoppervlak. In een actuele situatie, is er aanmerkelijk meer 
luchtstroming vanwege de ventilatie, open ramen en activiteit in de ruimte dan getoond in de 
testresultaten. Deze luchtstroom draagt verder bij aan het verminderen van het effect bij 
vrijhangende plafonds op het koel systeem. Het basisprincipe om een goede ruimte akoestiek te 
bereiken is door voldoende absorptie in de ruimte te plaatsen. 
Met betrekking tot TABS, betekent dit dat vrijhangende eilanden aangevuld moeten worden met  
Wall Panels waar mogelijk, en die gedeelten van het plafond die geen koelfunctie hebben moeten 
worden voorzien van geluidsabsorptie. Zichtbare ventilatiebuizen kunnen afgewerkt worden met 
Focus Fixiform. 
 

 
 

  
 

Ecophon Solo gecombineerd met Wall panels en Focus Fixiform 
 

 
 
Geluidsabsorptie moet, zo veel als mogelijk, worden geïnstalleerd op vaste interieurstructuren om 
een langdurige bevredigende geluidsomgeving te verzekeren. 
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