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TNO: "Zonwering al in bouwontwerp meenemen"
AUTOMATISCHE ZONWERING BESPAART ENERGIE EN VERBETERT
BINNENKLIMAAT
Automatische zonwering kan op kantoor en op school tot 30% energiebesparing
opleveren. Bovendien zorgt het voor een comfortabel binnenklimaat, wat werk-
en leerprestaties verhoogt. De bouwnijverheid zou zonwering, nu vaak nog een
sluitpost, daarom al in de ontwerpfase dienen mee te nemen.

TNO trekt deze conclusies in zijn rapport 'Energiegebruik, comfort en zonwering'. Deze
onderzoeksinstelling heeft in opdracht van Romazo (de vereniging van fabrikanten en
detaillisten in de zonweringsbranche) onderzocht welke invloed automatisch geregelde
buitenzonwering heeft op energiegebruik en comfort. Het onderzoek is uitgevoerd in een
kantoor, een school en een appartement.

Energiebesparing
Automatisch geregelde buitenzonwering levert op kantoor 12 tot 23% meer
energiebesparing op dan handmatig bediende zonwering. Op school varieert dat van 7 tot
25%, in het appartement van 5 tot 14%.
Bij een uitgekiende combinatie van handbediende lichtwering in de winter en
automatische zonwering in de zomer kan nog eens 7 à 8% extra energiebesparing
worden bereikt.

Comfort algemeen
TNO maakt onderscheid tussen twee vormen van comfort: 'visueel comfort' en 'thermisch
comfort'.
In een comfortabel binnenklimaat, wordt aan beide vormen van comfort voldaan. Daar is
het prettig verblijven èn werken. Een slecht binnenklimaat, met hinderlijke schittering
van het licht en waar sprake is van oververhitting, veroorzaakt daarentegen
productiviteitsverlies.
Kantoormedewerkers die zonwering, verlichting en temperatuur zelf kunnen regelen zijn
productiever dan hun collega's die niet aan deze knoppen kunnen zitten. Het is daarom
belangrijk dat gebruikers weten hoe ze een automatisch geregelde zonwering aan hun
eigen wensen kunnen aanpassen ('overrulen').

Visueel comfort
Visueel comfort bestaat uit drie bestanddelen.
Ten eerste moet het licht (dag- en/of kunstlicht) op de juiste sterkte zijn. Uit het
onderzoek blijkt dat bewoners van gebouwen met zonwering vaker kunstlicht gebruiken
anderen. Verder blijkt dat handmatig bediende zonwering tot meer kunstlichtgebruik leidt
dan de automatische versie. Dit komt omdat de handmatig bediende zonwering een
groter deel van de gebruikstijd gesloten is dan automatische zonwering.
Een tweede ingrediënt van visueel comfort is dat er geen hinderlijke schittering of
verblinding door (dag)licht is. Het moge duidelijk zijn dat zonwering juist bedoeld is om
dergelijke vormen van overlast te voorkomen of weg te nemen. Positief gezegd:
zonwering rekent af met overlast door licht.
Het derde bestanddeel van visueel comfort is dat men naar buiten kan kijken. Hierbij valt
op te merken dat sommige types zonwering zoals uitvalschermen en screens het uitzicht
intact laten en dat andere types daarentegen de blik naar buiten belemmeren.



Thermisch comfort (aangename temperatuur)
Door toepassing van zonwering kan oververhitting in een appartement dalen van 30%
naar 7% van de gebruikstijd. Zonwering is dus een goed werkend middel tegen
oververhitting. Automatisch bediende zonwering levert de beste prestaties in dit opzicht.

Op school kan de combinatie van automatische zonwering met binnenzonwering in het
stookseizoen oververhitting veroorzaken. De interne warmte is in scholen al relatief hoog
door het grote aantal leerlingen in een betrekkelijk kleine ruimte, die een schoollokaal nu
eenmaal is. Ook hier blijkt nog eens dat het belangrijk is dat gebruikers weten hoe ze
automatische zonwering aan hun wensen kunnen aanpassen.

Bij de handmatig bediende zonwering is nogal eens sprake van te hoge temperaturen.
Dit komt doordat handmatig bediende zonwering alleen wordt gesloten op basis van
visueelongemak, zoals te sterke lichtinval. Door goed op te letten kan deze vorm van
overlast worden voorkomen.
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Methode
TNO heeft in dit onderzoek voor verschillende gebouwtypen (kantoor, school en
appartement) het energiegebruik uitgerekend en het comfort bij toepassing van
verschillende typen automatische zonwering. Het comfort is bepaald op basis van
verschillende prestatiecriteria.

Onderzochte typen zonwering:
buitenscreens antraciet op de westgevel (kantoor, school)
buitenjaloezieën, waarbij de lamellen onder een hoek van 45 graden staan als de
zonwering neer is (kantoor)
binnenscreens (lichtwering) in combinatie met buitenzonwering: 's winters
worden de binnenscreens gebruikt, 's zomers de zomer de buitenzonwering

Regelstrategie: voor alle gebouw- en zonweringstypen zijn berekeningen uitgevoerd voor
verschillende regelstrategieën :

handbediende zonwering
automatisch (d.w.z. met stralingssensor) geregelde zonwering, schakelcriterium
200 Wm2 op de gevel
automatisch geregelde zonwering, schakelcriterium 350 Wm2 op de gevel

Gebouwen kenmerken
Kantoor
Bouwjaar:
Oriëntatie:
Glas:
Verwarming:
Koeling:
Verlichting:
Ventilatie:

1980-1985
zuid
ZHR (U =1,2 W/m2K; 29% van de gevel)

lucht
airconditioning
TLD (10Wm2

) daglichtafhankelijke regeling (raamzone)
Mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning

School
Bouwjaar:
Oriëntatie:
Glas:
Verwarming:
Koeling:
Verlichting:
Ventilatie:
26°C

1980-1985
zuid
HR ++ (U =1,8 W/m2K; 63% van de gevel)

radiatoren
geen
TLD (10Wm2

) daglichtafhankelijke regeling (raamzone)
Mechanische toe- en afvoer. Raam open bij binnentemperatuur hoger dan

Appartement
Bouwjaar: na 2000
Oriëntatie: zuid/west (hoekappartement)
Glas: HR ++ (U =1,8 W/m2K; 89% van zuidgevel, 19% van westgevel)
Verwarming: radiatoren
Koeling: geen
Verlichting: Voor oriëntatie en decoratie (10Wm2

) opgedeeld in twee zones
Ventilatie: Mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning. Raam open bij

binnentemperatuur hoger dan 26°C en verder open bij 28°C



Definities prestatiecriteria
energie = de energievraag voor verwarmen, koelen en elektrische verlichting
visueel comfort = juiste verdeling van hoeveelheid en verdeling van licht
verlichtingssterkte = maat voor de hoeveelheid licht die op een vlak valt. Voor
kantoorwerk is dat minimaal 500 lux
luminantieverhouding (= helderheidsverhoudingen)
uitzicht (hemel, achtergrond, voorgrond)
thermisch comfort: bepaald door luchttemperatuur, stralingstemperatuur,
relatieve vochtigheid, luchtsnelheid en persoonsgebonden factoren als kleding en
soort activiteit
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5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies energiegebruik

De volgende conclusies zijn geformuleerd op basis van de berekende
voorbeeldcases.

Ten aanzien van het energiegebruik van de beschouwde varianten met
automatisch geregelde zonwering ten opzichte van de beschouwde varianten met
handmatig bediende zonwering kan het volgende worden geconcludeerd:

1. Gebruikers sluiten de zonwering bij hinder door verblinding, maar in de
praktijk blijkt dat ze vaak vergeten om deze weer te openen. De
automatisch geregelde zonwering is daarom vaker geopend dan de
gedefinieerde handmatig bediende zonwering.
Hierdoor komt er bij de bekeken varianten met automatische geregelde
zonwering meer zon binnen en is er dus minder energie nodig voor
verwarming en verlichting en meer voor eventuele koeling ten opzichte van
de varianten met handmatig bediende zonwering.

2. De berekende netto energiebesparing met automatisch geregelde
buitenzonwering ten opzichte van handmatig bediende buitenzonwering is
voor de beschouwde:

a. Kantoren:
b. School:

12 tot 23%
7 tot 25%

c. Appartement: 5 tot 14%
De netto energiebesparing is daarbij de som van de energie voor
verlichting, verwarming en koeling, waarbij alleen bij kantoren koeling is
verondersteld.

3. Automatische zonwering wordt geregeld op basis van stralingsintensiteit op
de gevel. Buitenzonwering houdt relatief veel warmte buiten die in de winter
mogelijk kan bijdragen aan de ruimteverwarming en er minder energie voor
verwarming nodig is. Uchtwering of binnenzonwering laat meer warmte
door. Het toepassen van lichtwering in de winter in combinatie met
buitenzonwering in de zomer zou in die zin een besparing kunnen laten
zien op de energie voor verwarmen ten opzichte van de variant waarbij het
hele jaar buitenzonwering wordt toegepast.
De energiebesparing met lichtwering en buitenzonwering in plaats van
alleen buitenzonwering laat voor zowel het kantoor, de school als het
appartement een wisselend resultaat zien.
Dit komt vooralomdat lichtwering handmatig bediend is verondersteld en
hierdoor vaker is gesloten dan de automatisch geregelde buitenzonwering.
Daarnaast blijkt uit nadere beschouwing van de berekeningen dat in de
veronderstelde winterperiode ook wordt gekoeld en in de veronderstelde
zomer soms verwarmd. Deze combinatie maakt dat veel van de
besparingspotentie niet wordt gerealiseerd.
Voor het verzilveren van de beoogde besparing met de combinatie met
lichtwering is een betere regeling nodig waarbij naast de stralingsintensiteit
ook de binnen- en buitentemperaturen moeten worden meegenomen.
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Ten aanzien van het energiegebruik van de beschouwde varianten met
automatisch geregelde buitenzonwering ten opzichte van de beschouwde
varianten zonder zonwering kan het volgende worden geconcludeerd:

1. Het toepassen van automatische geregelde buitenzonwering kan zorgen
voor een substantieel lagere vraag naar koeling ten opzichte van een
situatie zonder zonwering.

a. Als koeling wordt toegepast (de beschouwde kantoren):
L wordt bespaard op koelenergie;
ii. is er minder koelcapaciteit nodig waardoor een reductie op

de kosten voor de koelinstallatie kan worden verondersteld.

b. Als er geen koeling aanwezig is (de beschouwde school en
appartement):

L kan een substantiële afname van oververhitting worden
gerealiseerd.

2. Met automatisch geregelde zonwering ten opzichte van geen zonwering
neemt in de bekeken varianten het energiegebruik voor verwarmen toe.

3. Met automatisch geregelde zonwering ten opzichte van geen zonwering
neemt in de bekeken varianten het energiegebruik voor verlichting toe.

4. Met automatisch geregelde zonwering ten opzichte van geen zonwering
neemt in de bekeken varianten de totale energievraag meestal toe door de
hogere verlichtingspost. Ook bij het kantoor (waarbij ook koeling is
meegenomen) neemt de energievraag bij een aantal varianten toe.
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5.3 Conclusies comfort

Ten aanzien van comfort kunnen uit de beschouwde varianten de volgende
conclusies worden getrokken:

1. Uit de resultaten blijkt dat de mate van optreden van visueel en thermisch
discomfort sterk afhangt van het type zonwering en het type regeling.

2. Handmatig bediende zonwering levert in dit onderzoek (actieve gebruiker)
het minste visueel discomfort op. Bij niet actieve gebruikers kan meer
visueel discomfort optreden.

3. Met automatisch geregelde zonwering ten opzichte van handmatig
bediende zonwering neemt in de bekeken varianten het visueel discomfort
toe en het thermisch discomfort, afhankelijk van de variant, toe of af. Hierbij
moet worden opgemerkt dat is uitgegaan van een actieve gebruiker. Bij niet
actieve gebruikers kan meer discomfort optreden.

4. Met automatisch geregelde zonwering ten opzichte van geen zonwering
neemt in de bekeken varianten zowel het thermisch als het visueel
discomfort af.

5. Het meenemen van het uitzicht in de beoordeling is erg moeilijk omdat dit
sterk afhangt van het type zonwering (mate van doorzicht).

6. De mogelijkheid om op een logische en begrijpelijke manier in te kunnen
grijpen op een automatisch geregelde zonwering is uiterst belangrijk voor
de totale comfortbeleving van de gebruikers.

5.5 Aandachtspunten bij toepassing automatisch geregelde zonwering

Automatisch regelen van zonwering heeft veel voordelen. Discomfort voor de
gebruikers kan worden gereduceerd doordat de zonwering dicht gaat als de
zonbelasting op de gevel hoog is, vaak ook als men niet aanwezig is, zodat
oververhitting wordt gereduceerd of voorkomen en energie voor koeling kan worden
bespaard. Door automatische regelingen toe te passen wordt de gebruiker
'ontzorgd', de gebruiker hoeft niet bewust bezig te zijn met de regeling van de
zonwering.
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Er zijn echter ook een aantal belangrijke aandachtspunten voor de automatische
regelingen, waarbij het ontwerp van automatisch geregelde zonwering aandacht
aan moet worden besteed (Van den Brink en Spiekman, 2010).
Iedere gebruiker is anders en de behoeften van een gebruiker zijn veranderlijk in de
tijd. Hierdoor kan het op het ene moment gewenst zijn dat de zon in de ruimte
schijnt (gedurende de winter wordt het vaak als prettig ervaren om in de zon te
kunnen zitten), terwijl hierdoor op een ander moment discomfort wordt veroorzaakt.
Huidige automatisch geregelde zonweringen maken echter geen onderscheid
tussen beide situaties. Een aspect dat hiermee samenhangt, is de mogelijkheid
voor de gebruikers om de automatische regeling te kunnen overrulen. Als
gebruikers het gevoel hebben controle uit te kunnen oefenen op de situatie, zullen
zij meer tevreden zijn dan wanneer zij geen controle hebben.
Een mogelijkheid om de automatische regeling te overrulen is echter niet genoeg.
De gebruiker moet daadwerkelijk weten dat hij of zij de mogelijk heeft om in te
grijpen, begrijpen hoe hij of zij in kan grijpen en wat in verschillende situaties het
beste kan worden gedaan en welk effect dit heeft op de situatie. Doordat de
gebruiker gewend is geraakt aan de automatische regeling is deze kennis in veel
gevallen niet (meer) aanwezig.
Tenslotte is het van belang dat de gebruikers begrijpen waarom en waarop het
systeem anticipeert.

5.6 Aanbeveling voor verbeterde regelstrategieën voor automatisch geregelde
zonwering

Er zijn goede mogelijkheden om het energiegebruik en het comfort voor de
gebruikers te optimaliseren door de regelstrategieën van automatisch geregelde
zonwering te verbeteren. Bij afwezigheid van de gebruikers hoeft geen rekening te
worden gehouden met verblinding. De zonwering kan worden geopend als er
warmtevraag is om het energiegebruik voor verwarming te reduceren en worden
gesloten als er koelvraag is om het energiegebruik voor koeling te reduceren en, bij
afwezigheid van koeling of onvoldoende koelcapaciteit, te voorkomen dat het
binnen te warm wordt.

Een regelstrategie op basis van sensoren die aanwezigheid en de binnen- en de
buitentemperatuur meten kan in die zin een substantiële verbetering opleveren ten
opzichte van de op dit moment gebruikelijke regelingen. Deze regelingen kunnen
verder worden verbeterd als rekening kan worden houden met het te verwachten
gebouwgebruik en het te verwachten weer in de komende uren in combinatie met
model gebaseerde regelstrategieën.

Daarnaast is een verdere verbetering te verwachten als de regeling zowel een
binnen- als een buitenzonwering kan aansturen. Hierdoor wordt het mogelijk de
lichttoetreding te beperken zonder de zontoetreding sterk te reduceren waardoor
een energiebesparing op vooral de verwarmingsenergie kan worden gerealiseerd.
Ook na verbetering van de regelstrategieën voor automatisch geregelde zonwering
blijft het echter van belang dat de gebruiker de automatisch geregelde zonwering
handmatig kan overrulen.


