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Techniek & Technologie
Thema: Procesoptimalisatie & Energiebesparing

Een luchtgordijn heeft als primaire taak 
klimaatscheiding tussen twee omgevin-
gen die via een opening met elkaar in 
verbinding staan. Het gaat dan vaak om 
een scheiding tussen binnen en buiten of 
tussen een koelcel en productieruimte. 
Er zal via een luchtgordijn altijd een 
bepaalde hoeveelheid koude lucht bin-

nenstromen. De tweede taak is dan ook 
het opwarmen van deze infiltratielucht 
om daarmee het comfort in de omgeving 
van de deur te verbeteren.

Adequate klimaatscheiding
Om een klimaatscheiding te realiseren 
moet een luchtgordijn een bepaalde 
kracht hebben. Is de luchtstraal van het 
gordijn te zwak, dan wordt deze door 
dwarskrachten opzij geduwd en stroomt 
er lucht in of uit, ongeacht de stromings-
richting van het gordijn. De dikte en 
snelheid van de straal zijn de belangrijk-
ste factoren om een bepaalde kracht te 
realiseren. De keuze is voor een relatief 
dikke straal met lage snelheid of juist een 
dunne straal met hogere snelheid. Deze 
laatste uitvoering wordt ook wel lucht-
wand genoemd.
Zowel luchtgordijn als luchtwand reali-
seren een adequate klimaatscheiding, 
onder de voorwaarde dat de componen-
ten juist zijn geselecteerd en het geheel 
correct is geïnstalleerd. Juist daar gaat 
het in de praktijk nog wel eens mis. Om 
het energieverlies tot een minimum te 
beperken, is het belangrijk de luchtsnel-
heid en turbulentie van de straal zo laag 
mogelijk te houden. De hoeveelheid kou-
de buitenlucht die door de straal wordt 
‘meegesleurd’ is dan minimaal.

Tochtbestrijding
Hoe goed het luchtgordijn ook werkt, 
er zal altijd een bepaalde hoeveelheid 
koude buitenlucht naar binnen komen. 
Ieder luchtgordijn waar mensen achter 
werken moet de koude infiltratielucht 
daarom opwarmen zodat de binnen-
komende lucht niet meer als hinderlijk 
wordt ervaren.
De warmte die in het luchtgordijn wordt 
gebruikt, is geen extra verlies maar 
warmte die op een andere plaats wordt 
ingebracht en het comfort lokaal verbe-
tert. Wordt de infiltratielucht namelijk 
niet in het luchtgordijn opgewarmd, dan 
moet het al aanwezige ruimteverwar-
mingssysteem extra warmte leveren. Een 
luchtgordijn met verwarming kan zelfs 
energie besparen.

De benodigde verwarmingscapaciteit 
in een luchtgordijn wordt bepaald door 
de uitvoering, maar ook door externe 
factoren zoals de hoeveelheid mechani-

sche afzuiging en windeffecten. In het 
kader worden de verschillen tussen een 
luchtgordijn met smalle spleet en hoge 
uitblaassnelheid en een luchtgordijn met 
brede spleet en lagere uitblaassnelheid 
aan de hand van een voorbeeld toege-
licht.

Conclusies
De conclusies zijn dat het luchtgordijn: 
– met dikke straal veel minder energie 

kost, zowel voor de ventilatoren als 
voor verwarming. 

– met dunne straal niet voldoende ver-
warmingscapaciteit kan leveren om 
zijn eigen warmteverlies te compense-
ren.

– de dikke straal naast zijn eigen verlies, 
nog extra verwarmingscapaciteit kan 
leveren.

Samenvattend kan een luchtgordijn met 
brede uitblaasspleet waar een luchtstraal 
met relatief lage snelheid en weinig tur-
bulentie uitkomt, het warmteverlies van 
een open deur sterk reduceren.

Er gaat niets boven een 

gesloten deur. Toch kan 

een goed luchtgordijn het 

warmteverlies van een open 

deur tot 80% reduceren. Welk 

ontwerp en welke uitvoering 

zorgen voor een goed 

resultaat?

Juiste luchtgordijn 
bespaart energie

Tabel Rekenvoorbeeld luchtgordijnen

Type luchtgordijn ‘Dikke 
straal’

‘Dunne 
straal’

Uitblaasrichting verticaal, 
van boven

horizon-
taal, van 2 
zijden

Uitblaasspleet m 0,14 0,01

Lengte spleet m 5 8

Uitblaassnelheid m/s 8 24

Luchthoeveel-
heid

m3/h 20400 7000

Impuls per m 
spleet

N/m 11 7

Totale impuls N 55 55

Max. verwar-
mingscapaciteit

kW 170 58

Besparing t.o.v. 
open deur

80% 40%

Warmteverlies kW 48 143

Pel ventilatoren kW 3 7

Ron Houtenbos
R.J. Houtenbos, Imtech Special Market Solutions, afdeling 

Technology Solutions, Den Haag, ron.houtenbos@imtech.nl

Uitgangspunten rekenvoorbeeld:
– Deurbreedte: 5 m, deurhoogte: 4 m
– Inblaastemperatuur maximaal: 25 ºC boven ruimte-

temperatuur
– Geen over- of onderdruk 
– Warmteverlies open deur: 240 kW

‘Het warmteverlies wordt  
door een luchtgordijn 
tot 80% gereduceerd’
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