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IN DEZE EDITIE:

LUCHTVERDEELSLANGEN EN -KANALEN 
VOOR IEDERE TOEPASSING

MADE-TO-ORDER LUCHTVERDELING 
VOOR TIVOLIVREDENBURG

CFD-SIMULATIES: EEN UNIEKE 
PROJECTAANPAK

In de ontwerpfase van een gebouw, en de daarbij behorende installaties, wordt er traditioneel 
veel gevraagd van het inlevingsvermogen van de W-adviseur en architect. De keuze van het 
luchtinblaassysteem kan met behulp van de technische productbladen van de roosters worden 
bepaald. Bij complexere projecten biedt Interland Techniek de mogelijkheid om een CFD-
simulatie (Computational Fluid Dynamics) uit te voeren. Met behulp van CFD-simulatie is het 
onder andere mogelijk luchtstromen te simuleren en met name ook te visualiseren. Daarnaast  
kunnen we gedetailleerd inzicht geven in de te verwachten luchtverdeling, luchtsnelheden en 
temperaturen. Deze techniek wordt ingezet indien de data vanuit de technische documentatie 
niet voldoende inzicht geeft in het gewenste resultaat maar ook om een made-to-order 
oplossing te toetsen.

THEATER AMARE - DEN HAAG
Op basis van het programma van eisen en de esthetische 
wensen van de architect heeft Interland Techniek specifiek 
voor deze ruimten hoogwaardige combi-inblaasroosters 
ontwikkeld. Van de 4 betreffende zalen zijn uitgebreide CFD- 
studies gemaakt om het complexe luchtverdeelvraagstuk op 
te lossen. In de concertzaal betreft het een toevoerplenum 
waarin diverse inblaastechnieken zijn verwerkt om zowel 
de gewenste indringdiepte te creëren als een hoge 
inductiewerking. De roosters worden volledig geïntegreerd 
in de bouwkundige constructie van het eerste balkon.

SCHIETBANEN
Interland Techniek heeft door de jaren heen tientallen 
overdekte schietbanen voor diverse overheidsinstanties 
mogen voorzien van luchtverdeelsystemen. Het ontwerp 
van de schietbaanroosters op deze projecten is mede tot 
stand gebracht door middel van CFD-simulatie. CFD geeft 
inzicht in de laminaire luchtstroom over de totale lengte van 
de baan. De roosterwand van Interland Techniek voldoet 
aan zowel de vereiste luchtsnelheden als de geluidseisen. 
Per project wordt deze wand uitgewerkt.

RIVM - UTRECHT
Door middel van een CFD-simulatie heeft Interland Techniek, 
in opdracht van Strukton ten behoeven van de 330 
laboratoria, aan kunnen tonen dat werd voldaan aan de 
gestelde eisen. Er is een hooginducerend rooster toegepast 
welke voldoet voor hoge tot zeer hoge circulatievoud (20 tot 
50X). Na een uitgebreid positief CFD onderzoek is er ook 
nog een volledige testruimte ingericht bij onze collega’s van 
Barcol-Air om de luchtsnelheden en temperaturen over de 
gehele ruimte te toetsen.
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CFD-SIMULATIES - EEN UNIEKE PROJECTAANPAK

PROJECTVOORBEELDEN
CFD-simulatie grote zaal TivoliVredenburg
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EEN BREED ASSORTIMENT VOOR ONEINDIGE FLEXIBILITEIT
Ieder project is anders. Dit betekent dat bij de keuze voor de juiste luchtverdeeloplossing niet altijd dezelfde optie mogelijk of wenselijk is. 
Interland Techniek biedt daarom voor stalen en textiele luchtverdeelkanalen diverse mogelijkheden aan. Deze maatwerk inblaasoplossing 
maakt het mogelijk om geconditioneerde ventilatielucht tochtvrij in te blazen in de meest uiteenlopende toepassingen. 

Interland Techniek beschikt over 3 verschillende typen luchtverdeelkanalen met ieder hun eigen materiaalsoort, specifieke 
toepassingsgebieden en inblaaseigenschappen:
• TEXXVENT - textiele luchtverdeelslangen 
• ACTIVENT - stalen luchtverdeelkanalen voorzien van hooginducerende uitblaasnozzles
• FLEXXVENT | NIEUW | - stalen luchtverdeelkanalen voorzien van hooginducerende instelbare uitblaasnozzles 

DUURZAAM GEBOUWDE SPAAIHOEVE 
VOORZIEN VAN VEX WTW-UNITS
Duurzaamheid en gezondheid zijn belangrijke aspecten bij de 
realisatie van hedendaagse schoolgebouwen. Dit was ook het 
geval bij de bouw van het speelleercentrum ‘De Spaaihoeve’ 
in Eindhoven. Zo werd er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van 
een hoofdconstructie van hout voor een lagere milieulast. Het 
ontwerp voor De Spaaihoeve is onconventioneel. Een open, 
vrij indeelbare onderwijsvloer, zonder gangen en traditionele 
lokalen om toekomstgericht onderwijs te kunnen geven. Leerlingen 
ontdekken spelenderwijs en leren actief, niet klassikaal, maar in 
clusters. Deze onderwijsvisie vraagt om een gebouw met grote, 
vrij indeelbare open ruimten.

Voor het kinderdagverblijf van De Spaaihoeve aan de Cluselaan 
heeft Inatherm in samenwerking met Van den Hoff Installatiebedrijf 
8 VEX300-units mogen leveren, welke op het dak gepositioneerd 
zijn. Deze zeer compacte WTW-units zijn voorzien van een hoog 
rendement tegenstroomwisselaar en energiezuinige EC-motoren, 
waardoor ze perfect passen in een duurzaam en energiezuinig 
ventilatiesysteem.  

MADE-TO-ORDER LUCHTVERDELING VOOR 
THEATERZAAL TIVOLIVREDENBURG 

Interland Techniek heeft in samenwerking met adviesbureau De 
Installatieadviseur uit Zeist een studie uitgevoerd om het klimaat 
in de grote zaal van TivoliVredenburg sterk te verbeteren. In deze 
zeer complexe en unieke theaterzaal is het onmogelijk om vanuit 
een standaard roosterselectie een inblaasrooster te selecteren. 

Door middel van gedetailleerde data, verstrekt door de 
adviseur, heeft Interland Techniek een uitgebreide CFD-simulatie 
gemaakt. Het doel was om de oorzaak te bestuderen van de 
veel te hoge luchtsnelheden in de zaal. Het verhogen van het 
ventilatie-aandeel zou met de bestaande inblaasroosters leiden 
tot nog meer klachten. Voor dit project werd een made-to-order 
inblaasrooster ontwikkeld en middels CFD-simulatie getoetst. Ook 
is er uitgebreide studie verricht naar de geluidspecificaties van dit 
inblaasplenum. Inatherm heeft op basis van de geluidspecificaties 
geluiddempers en ventilatoren ontworpen en geleverd. De totale 
luchthoeveelheid die wordt ingeblazen is max. 70.000 m³/h.
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MEER WETEN OVER DEZE 
OPLOSSING? 

Scan de QR-code voor uitgebreide 
informatie over onze VEX300 serie 
WTW-units.

MEER WETEN OVER 
DEZE OPLOSSINGEN? 

Scan de QR-code voor 
uitgebreide informatie over 
onze luchtverdeelkanalen.

MEER WETEN OVER DEZE 
REFERENTIE? 

Scan de QR-code voor een   
uitgebreide referentie over  
TivoliVredenburg.

TOEPASSINGENSCHOLEN THEATERS

Made-to-order rooster voor theaterzaal TivoliVredenburg.

‘De Spaaihoeve’ 
Cluselaan in Eindhoven

TEXXVENT

ACTIVENT FLEXXVENT
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