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Probleem
Het hitte eiland effect zorgt meer warmte in de stad.
Afgelopen jaren zijn huizen beter geïsoleerd en luchtdicht gemaakt.
Veel woningen worden gerenoveerd, waarbij isolatie wordt aangebracht.
Isolatie en luchtdichtheid zorgt ervoor dat warmte in de winter in het huis blijft en kou
in de zomer.
Gevolg:
Woningen worden extreem warm in de zomer enerzijds door de optimalisatie in de
isolatie van de woningen (zowel nieuw als renovatie) en anderzijds door de opwarming
van de stad.
De zoninstraling zorgt dat de huizen worden opgewarmd. ‘S nachts duurt het te lang
voordat de warmte wordt afgegeven aan de omgeving.
Heat island effect/ hitte eiland effect is het fenomeen dat het in de steden vaak vele
graden warmer is dan in het omliggende gebied. Het verschil is vaak 2 - 5 graden
celcius. Het stedelijk hitte-eiland effect is het sterkst ‘s nachts. Het zorgt ervoor dat de
luchttemperatuur ‘s nachts onvoldoende daalt.
In combinatie met verdere verstedelijking geven die juist in de stad meer hitte stress.
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Casus en toelichting

Technische omschrijving

In de stad van de toekomst wonen mensen steeds dichter op elkaar en is het
kwijtraken van warmte in woningen tijdens en direct na een warme periode
een steeds groter probleem. Installaties die hierin kunnen bijdragen zijn vaak
kostbaar bij grootschalige toepassing (WKO), gehoorig, inefficiënt etc. Toch wil
men de warmte zo snel mogelijk uit de woning krijgen.

VariTherm kent twee modus operandi:
1. Automatisch; een AI kan met behulp van temperatuursensoren (binnen en buiten), weersverwachtingen,
aanwezigheidsdetectie en een ingesteld gebruikersprofiel de optimale instelling van de gevelisolatie regelen;
2. Handmatig; de gebruiker kan altijd zelf het systeem aansturen en hiermee naar eigen behoefte de
gevelisolatie regelen.

VariTherm biedt hierin de mogelijkheid om de woning ‘open te stellen’ voor
sneller warmteverlies vanuit de woningen naar buiten.
De isolatie in traditionele bouw en in houtskeletbouw is statisch, het wordt eenmalig
aangebracht. Wij zijn ervan overtuigd dat variabele isolatie beter aansluit op de
klimaatomstandigheden van de toekomst en daarmee op het wooncomfort van de
bewoner.
VariTherm is een oplossing die zowel in traditionele bouw als in HSB kan worden
toegepast.
Tijdens de warme zomerdagen zijn overdag de ramen dicht en wordt zonwering
toegepast om zo min mogelijk zoninstraling en dus warmte in huis te krijgen. Als de
zon onder is wil men het huis zoveel mogelijk koelen door de ramen open te zetten.
VariTherm wordt per woning toegepast en geregeld. Het ideale woon- en leefklimaat
verschilt namelijk per persoon!

VariTherm bestaat uit op maat geprepareerde verticale isolatiesegmenten, welke mechanisch worden
aangestuurd. Elk isolatiesegment is voorzien van verticale pennen, welke aan de boven- en onderkant
kunnen verplaatsen langs een groef in de ophanging. Deze kunnen door middel van motorisch aangedreven
tandwielen verplaatst en in de gewenste stand gebracht worden.
De segmenten zijn op dusdanig wijze gevormd, dat ondanks de aanwezige kieren en naden, er geen
energielekken ontstaan in gesloten toestand. Dit wordt gerealiseerd middels vertandingen in de aansluiting.

Kansen

Positieve punten
+ indivdueel systeem
+ kan afhankelijk zijn van factoren van buiten, onder andere; luchtvochtigheid, temperatuur,
luchtkwaliteit, windsnelheid
+ spouwventilatie neemt in open toestand toe, wanneer gewenst
+ sensoren gebruiken voor optimalisatie van het systeem, tevens kan de gebruiker zelf de instellingen
bedienen
+ minder geluidsoverlast dan conventionele (installatietechnische) oplossingen
+ verkoelingsmogelheid zonder het openen van ramen, waardoor minder last van bijvoorbeeld muggen en
geluid
Integratiemogelijkheid:
- actief ventileren in huis, met buitenlucht. Buitenlucht is in 2100 zeer schoon, de lucht kan goed gebruikt
worden om de huizen te ventileren.
- mogelheid tot combinatie met (al dan niet mechanische) ventilatievoorziening van de woning

