
Hot Air GENERATOR
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Zoals ook bleek uit alles wat in het vorige hoofdstuk gezegd werd, vormt de eigen ervaring met gelijkaardige 
gevallen de beste garantie voor het bepalen van de te installeren vermogens. Dat neemt echter niet weg dat 
u maar zelden met gelijkaardige situaties geconfronteerd zult worden. Net om die reden geven we u louter ter 
informatie enkele methodes mee om snel de thermische behoeften van een ruimte te kunnen bepalen. 
Ongeacht of het nu gaat om het bepalen van de waarde die voor een verwarmings-, drogings- of andere 
toepassing nodig is, het zal altijd aan de klant zijn om het vereiste thermische vermogen te vragen. De waarde 
M staat voor het vermenigvuldigingscoëfficiënt van het volume van de te verwarmen ruimten in verhouding tot 
minimum 3 buitentemperaturen die op verschillende plaatsen gemeten worden.
Voorbeeld:  M (vermenigvuldigingscoëfficiënt voor het volume) = 20

Volume (oppervlak x hoogte)   = 3000
Resulterend Kcal/h (20x3000)   = 60000

SNELLE RAMING VAN THERMISCHE BEHOEFTEN

TOEPASSINGEN
Verwarming van ruimten met personeel
Verwarming van serres
Verwarming van pluimveebedrijven
Verwarming van garages
Verwarming van laboratoria
Verwarming van montageruimten
Verwarming van opslagplaatsen voor voedingsmiddelen
Verwarming van opslagplaatsen voor drank
Verwarming van winkels
Verwarming van vergaderzalen
Verwarming van woningen
Verwarming van kantoren
Verwarming van kleedruimtes
Verwarming van kerken
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 MLouter ter informatie bedoelde tabel 

met een overzicht van de thermische 
behoeften bij het verwarmen van 
loodsen

Intermitterende werking:
      ∆t = 18 et             ∆t = 23°C

We herhalen hier nogmaals dat 
de M-waarden hier louter ter 
informatie gegeven worden, zodat 
u zich snel een idee zou kunnen 
vormen van het type generator dat u 
nodig hebt. Deze waarde geldt in alle 
gevallen voor gebruik in ommuurde 
of goed geïsoleerde ruimten. 
Hieronder vindt u het schema 
waarmee u de M-waarde kunt 
bepalen in functie van het volume 
en de temperatuur van de ruimte 
bij industrïele loodsen. Deze M-
waarde houdt rekening met een 
intermitterende werking van de 
generatoren.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen zonder voorafgaande bekendmaking  |  NL  HAG 2

S.A. ACCUBEL  |  Industriestrasse 28  |  B-4700 Eupen  |  T +32 (0)87 59 16 50  |  F +32 (0)87 59 16 55  |  E-mail: info@accubel.be  |  Internet: www.accubel.be


