Winter 2013

A. Kloppenburg

Zonneverwarming in het huis
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Een zonneverwarmingselement om ervoor te zorgen dat de cv in
het huis niet al te hard hoeft te werken om de woonkamer warm
te krijgen. Dit is gedaan om de kosten te drukken van de energie
maatschappijen

Solarheating4you.nl
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PRIJSLIJST
bus zwarte verf

€ 2,--

rol aluminium plakband

€ 0.89

stuk cv-pijp

€ 5,69

bierblikjes

€0

hout

oude pallets
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ZONNEVERWARMING BUITEN HET HUIS

INLEIDING
De gedachte om gebruik te maken van de zon is ontstaan doordat de energiekosten hoog
werden. Elk jaar gaat het gas ong. 6-8% omhoog
De zonneverwarming buiten het huis bestaat uit de volgende elementen
-

Een kast waarin de verwarmingselementen worden geplaatst
Een glasplaat of ander doorzichtig materiaal om deze kast dicht te maken
Blikjes (hele series) die in kolomen worden geplaatst
Ventilator die de lucht door de blikjes heen stuwt
Slangen voor de aanvoer van de lucht en de afvoer naar het huis

Het principe berust op het feit dat de zon de temperatuur in de kast verwarmt en hierdoor de
temperatuur in de blikjes opwarmt. Deze opwarming kan flink oplopen.
De zon is onze gratis energie-leverancier waar ik gebruik van wil gaan maken.

HET DOEL
Het doel hiervan is dat ik door middel van dit systeem een verwarming ga maken die mij geen
energiekosten kost en die toch als luchtverwarming een deel van de stookkosten van de CV voor
zijn rekening kan nemen.
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UITLEG VAN VERSCHILL ENDE PUNTEN
DE KAST
De kast waarin de blikjes (verwarmingselementen) worden geplaatst is een houten
kast/behuizing die van binnen wordt geïsoleerd.
Dit isoleren wordt gedaan met gebruikt isolatie materiaal wat goedkoop te verkrijgen moet zijn.
De kant die naar de blikjes toe zit moet met een laag aluminium bedekt zijn, anders moet deze
worden beplakt met aluminium plakband (te koop bij de action)

EEN GLASPLAAT
De glasplaat of iets wat doorzichtig is, moet voor de kast worden geplaatst. Dit is om de warmte
die in de kast wordt gegenereerd vast te houden.

BLIKJES
Dit zijn normale blikjes zoals bierblikjes, frisdrank blikjes enzovoorts. Deze blikjes vormen de
basis van de verwarming. Hier wordt de koude lucht doorheen geblazen. De blikjes zijn (als er
zon is) door de zon opgewarmd, zodat de lucht die er doorheen wordt geblazen ook wordt
verwarmd.
De blikjes worden allemaal aangepast. De bovenkant met het lipje wordt verwijderd (door
middel van een blikopener en de onderkant wordt doorgeboord.
Op de volgende pagina is te zien hoe dat eruit ziet
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DE VENTILATOR
De ventilator is een oude computer ventilator die op 12V werkt. Dit is makkelijk te genereren
met een oude transformator of misschien wel via een zonnecel.
De ventilator zorgt er voor dat de koude lucht wordt aangezogen en in de bak wordt geblazen.
De ventilator zit onderin de bak zodat de koude lucht ook onderin de bak wordt geblazen. Door
de zonnewarmte wordt deze lucht dan verwarmt en weer retour in huis geblazen.

DE SLANGEN
De slangen zullen waarschijnlijk een diameter van 10 cm krijgen. Dit om zoveel mogelijk lucht in
eens te kunnen verplaatsen van en naar het huis.
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DE EERSTE TEST
Voor de eerste test heb ik de gereed gemaakte blikjes gebruikt.
Allereerst heb ik een staander gemaakt waar de blikjes in op kunnen worden gestapeld

Deze standaard heeft de hoogte die ik wil gaan gebruiken en er passen 12 blikjes in.
Nadat ik als test de blikjes erin had geplaatst heb ik deze zwart gespoten zodat ze makkelijk de
zonnewarmte opnemen.
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Doordat de zon erop schijnt worden de blikjes warm en wordt de lucht die door de blikjes gaat
ook verwarmt.
Doordat de bovenkanten open zijn kan de lucht er doorheen stromen, maar zo snel als de lucht
door een blikje heen is gegaan, komen de blikjes in aanraken met een bodem van het volgende
blikje, waarin gaten zitten. Dus de lucht wordt gedwongen om door deze gaten heen te gaan.

Doordat de lucht door deze gaten wordt gestuwd, komt de lucht in aanraking met het metaal van
de blikjes en wordt de warmte af gegeven aan de lucht. Dit gebeurt door de hele kolom.
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DE OPSTELLING
De opstelling die ik heb gemaakt is als volgt:
Onderop ligt een computer ventilator die wordt aangedreven door een computer voeding.
Boven op deze ventilator worden 12 blikjes geplaatst die zwart zijn gespoten (om de
zonnewarmte op te vangen)
De koude lucht wordt vanaf onder in de blikjes geblazen en zo door de kolom heen gestuwd

Op de ventilator staat een thermometer die de temperatuur van de lucht die de blikjes in wordt
geblazen meet
Boven op de kolom staat ook een thermometer die de temperatuur van de uitgang van de kolom
meet
De metingen zijn de volgende gegevens
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MEETGEGEVENS VAN DE TEST
De tijd dat er werd gemeten is 15:35 uur geweest
Aan de onderkant (bij de ventilator):

5,5 C

Bovenkant kolom:

8,5 C

Er zit dus een verwarming in de kolom van 38,5 – 15,5 = 2 C

Ondersteunende foto’s

5,5 C onderkant kolom bij ventilator
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’
8,5 C bovenkant kolom (na verwarming door de blikjes)

Op het warmste moment werden er 7 blikjes verwarmd door de zon.
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Het was een erg zonnige dag

CONCLUSIE UIT DEZE EERSTE TEST
De conclusie is een beetje moeilijk te stellen.
Als eerste kan er worden geconcludeerd, dat deze methode wel werkt.
Een punt waar rekening mee moet worden gehouden, is dat dit een uitermate zonnige dag was
(24 okt 2013). Dit is dus een ideale dag om warmte op deze manier op te wekken.
Een ander punt is dat de metingen niet helemaal zuiver zijn omdat
1. De blikjes zijn op elkaar gestapeld en niet met elkaar verbonden door kit (warmte
bestendig)
2. De blikjes zijn niet afgedekt onder een glasplaat, hierdoor onstaan de volgende
onzuiverheden:
a. De blikjes koelen snel af door omgevingstemperatuur
b. De blikjes koelen snel af door langs waaiende wind
Eerlijk gezegd, moet ik toch aangeven dat mijn het resultaat heeft verbaasd.

Pagina 12 van 66

16 graden in
Een warmtewinst van 23 graden!!!

38 graden uit.
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NIEUWE GEDACHTENGANG
Als het mogelijk is om lucht te verwarmen zoals hiervoor in dit document al is aangetoond, is het
misschien ook wel mogelijk om water te verwarmen. Als dit gaat lukken, dan houdt dit in, dat het
verwarmingselement het hele jaar kan worden gebruikt. Als eerste in de winter om het huis te
verwarmen en in de zomer om het zwembad te verwarmen.
Alleen moet in de herfst als het zwembad is opgeruimd, en in de lente als het zwembad wordt
opgebouwd dit verwarmingselement worden verhangen.
Voor de waterleiding wordt gebruik gemaakt van cv-pijp van 15 mm rond buiten diameter. Deze
leiding is niet al te duur, voor m is het € 5,70. Ik maak gebruik van cv-pijp omdat door deze
pijp water gaat stromen uit het zwembad. Dit is water met chloor er in en koperpijp heeft de
volgende nadelen
1. Duurder waardoor het project duurder zal uitvallen
2. Koper en chloor gaan met elkaar reageren, wat het zwembad water niet ten goede gaat
komen.
Ik ben aan het denken geweest hoe ik dit het beste zou kunnen aanpassen zonder de blikjes die
ik nu heb gemaakt kwijt te raken (weg te moeten gooien).
Er zijn (min.) twee mogelijkheden:
1. Naast de blikjes een waterleiding te leggen en deze met de blikjes te verbinden
2. Door de blikjes nog een extra watergat maken
Beide mogelijkheden hebben voor en nadelen

NAAST DE BLIKJES EEN WATERLEIDING LEGGEN
Door de blikjes naast de waterleiding te leggen, is er waarschijnlijk goed contact met het metaal
van de blikjes

BLIKJES SAMEN MET WATERLEIDING
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Hierdoor zal de temperatuur van de blikjes worden overgenomen in de waterleiding, maar de
warme / hete lucht die door de blikjes stroomt zal niet langs de waterleiding stromen.
Waarschijnlijk gaat hierdoor veel warmte niet in het water zitten.

WATERLEIDING DÓÓR DE BLIKJES LATEN GAAN
Door de waterleiding dóór de blikjes te laten gaan, komt ook de waterleiding in contact met de
warme lucht die door de blikjes stroomt. Waarschijnlijk zal hierdoor de temperatuur van het
water beter stijgen en zo een warmere waterdoorvoer krijgen.
Alle blikjes dienen hiervoor dan wel weer te worden aangepast
Dit houdt in dat er in de bodem van de blikjes een gat van 14 moet worden gemaakt om de
waterleiding er strak doorheen te laten gaan (de waterleiding is 15 mm rond buitendiameter)

IN HET MIDDEN EEN GAT VAN 14MM MET EEN VLINDERBOOR
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STUKJE PIJP IN BLIKJE GEPLAATST

Een klein stukje pijp in het blikje geplaatst. De pijp is 15mm rond en het gat is 14 mm rond.
Hierdoor krijg je een strakke aansluiting van het blikje op de waterleiding.
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BEVESTIGEN VAN DE BLIKJES AAN ELKAAR
Voor het aan elkaar bevestigen van de blikjes wil ik gebruik gaan maken van de twee seconden
lijm van de action. Deze is goedkoop € 0, 9 per tube, terwijl hittebestendige kit € 8 – 12 kost.
Ik wil de blikjes vast maken aan elkaar door een x aantal druppeltjes te gebruiken en als dat
droog is, daar omheen aluminium-huishoud-folie te wikkelen, zodat er ook een goede warmte
doorvoer bij de blikjes plaats vindt.

SECONDENLIJM EN ALUMINIUMFOLIE

De vraag is natuurlijk of dit allemaal blijft zitten, hiervoor zal ik eerst de secondenlijm moeten
kopen en dan testen.
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Een andere optie die ik kan gebruiken is door gebruik te maken van aluminium plakband. 1 rol
van 50 m kost 90 cent

BEREKENING HOEVEEL ROLLEN NODIG VOOR 1 BEHUIZING
Per koppeling is er ongeveer 25 cm nodig.
Dit houdt dus in dat ik 50 m = 5000 cm / 25 cm = ongeveer 200 verbindingen kan maken. Per
kolom heb ik 11 verbindingen nodig wat dus weer in houdt, dat ik 18 kolomen in elkaar kan
plakken.
Gezien het feit dat ik de box (behuizing) ongeveer 1 m breed wil maken en de blikjes 8 cm
doorsnede zijn volgt hier uit dat ik 100 cm / 8 cm = 12,5 zeg maar 13 kolomen ga maken.
Uit deze hele berekening volgt dus dat ik uit 1 volle rol alle blikjes aan elkaar kan maken.

Nog even de berekeningen:

BEREKENINGEN AANTAL KOPPELINGEN
1 rol aluminium plakband 50 m = 5000 cm
Per koppeling nodig 25 cm
5000 / 25 = 200 koppelingen

BENODIGD AANTAL KOPPELINGEN
Twee blikjes hebben 1 koppeling =>
12 blikjes hebben 11 koppelingen
AANTAL KOLOMEN
Aantal kolomen in de behuizing:
Behuizing 1 m breed = 100 cm
Doorsnede blikje = 8 cm
100 / 8 = 12,5 dus 13 kolomen
Totaal aantal koppelingen die aanwezig zijn in de behuizing
13 kolomen x 11 koppelingen / kolom = 143 koppelingen
Uit 1 rol zijn 200 koppelingen te halen (mits er max 25 cm wordt gebruikt per
koppeling), dus is er maar 1 rol nodig voor het koppelen van alle blikjes aan elkaar
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De gekoppelde blikjes komen er als volgt uit te zien:

IDEE 1

IDEE 2

Beide ideeën naast elkaar

Bij het idee 2 met het aluminiumfolie is er nog extra aluminium folie nodig naast de
secondenlijm van de action.
Bij idee 1 is het aluminium folie als plakband al aangebracht.
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EERSTE KOLOM GEREED
De eerste kolom is nu redelijk gereed. De blikjes hebben nog een extra gat gekregen om er een
cv-pijp doorheen te kunnen voeren. Zie hiervoor de uitleg in ‘NIEUWE GEDACHTENGANG’.
De cv-pijp is door de blikjes geschoven, dus de blikjes zitten om de cv-pijp heen. Misschien dat ik
dit in de toekomst toch nog van koperpijp ga maken, maar ik weet niet hoe zich dit gaat houden
met de cv-pijp.
De blikjes zijn aan elkaar gemaakt door middel van aluminium-tape.

Hierdoor wordt een goede verbinding gemaakt tussen de blikjes onderling
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Tot nu toe zijn er 12 blikjes in deze ene kolom gezet. Dit lijkt wel de juiste maat. Hoeveel
kolomen er nodig zijn schat ik zoals hiervoor beschreven op 13 stuks, maar daar ben ik nog niet
helemaal uit. Misschien wordt hij nog wel breder of smaller.
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De gespoten kolom ziet er als volgt uit:

De lengte van de kolom is nu 193 cm. Dus een blikje is 16 cm groot. Misschien dat hij nog hoger
wordt, maar dat zal ik nog moeten uitzoeken. Ik heb namelijk ook nog aan de boven en de
onderkant van de bak een luchtkanaal nodig. Dus waarschijnlijk blijft het op 12 blikjes steken.
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Een detail opname van de blikjes met het plakband ertussen, voor de koppeling. De blikjes zijn al
gespoten met zwarte verf van de action.
Dit is MATTE verf. Glansverf stoot zonlicht weer af, dus moet het mat zijn omdat dit nog beter
het zonnelicht opneemt.
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DE EERSTE TEST IN EEN BAK
Ik ben bezig geweest om een bak in elkaar te zetten.
Deze bak moet aan de volgende eisen voldoen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Van binnen reflecterend
Van binnen geisoleerd
De kolom moet erin passen
Onderin een luchtkamer
Bovenin een luchtkamer
Onderin een ventilator
Bovenin een ventilator

Doordat de bak van binnen geisoleerd is en reflecteerd, kan er geen warme lucht ontsnappen en
wordt het zonlicht weerkaatst naar de kolom toe. Hierdoor wordt het maximale zonlicht op de
kolom verspreid.
De luchtkamers onder en bovenin zijn ervoor om ventilatoren te plaatsen zodat de lucht onderin
in de verschillende kolommen kan worden geblazen.

Zoals te zien is op de tekening zitten boven en onderaan ventilatoren. Het middelste gedeelte is
voor de zonne-collector (de blikjes)

Pagina 24 van 66

DE BOUW
De bouw is als volgt uitgevoerd.
Als eerste is er een kast in elkaar gezet die daarna bekleed is met aluminium folie

Dit aluminium folie is ingespoten met spuitlijm van de action om het zo voor elkaar te krijgen
om dit folie geplakt te krijgen aan het hout.
Door deze folie heeft de bak te plakken wordt er een reflecterend effect gemaakt zodat het
zonlicht niet in het hout trekt, maar wordt weerkaatst naar de kolom
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De bak is nu ook aan de voorkant dicht gemaakt met huishoudfolie. Dit is niet het beste, maar om
te proberen leek me dat toch wel een optie

Zoals te zien is, zit onderaan de ventilator ingebouwd. Deze ventilator stuwt de lucht vanaf de
onderkant in de bak om deze zo te laten verwarmen door de kolom. Aan de bovenkant komt het
er weer uit.
Doordat de bak nu is bekleed met huishoud folie, zal er ook geen koude wind meer in de bak
waaien zodat er geen afkoelende lucht meer aanwezig is (dit is nog relatief, er is nog niets
afgekit!!!)
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De totale kolom/bak afgeplakt met aluminium folie, huishoudfolie, ventilator er in en aan de
bovenkant een uitloop van de warme lucht.
De metingen ga ik 30-10-2013 doen omdat er dan goed weer is voorspeld. 90% zon!!
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TEMPERATUUR OPNAMES 30-10-2013
Nadat de bak gereed was gemaakt en er op 29-10-2013 een slechte dag was (veel wolken en bijna geen zon) heb ik op 30-10-2013 besloten om een
dag-meting te gaan doen.
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Temperatuur metingen 30-10-13
T bak

T buiten ventilator

verschil

Kolom1

45,0
41,0

40,0

37,2

38,1

38,7

37,6

38,1

39,8 39,9

39,0

38,8
37,4

36,6 36,7

36,0

34,5

35,0

35,0 35,5

34,6
33,0

31,2

27,0

27,8

28,5

27,6

27,9

28,7

30,0
28,6 28,7

26,6 26,6

29,8

27,5
24,7

24,4

25,0

31,6 32,0

31,6

30,2 30,6

30,0

24,5

25,7
23,7 24,0

25,3

23,0

21,2

21,2
19,3 19,8

19,6

20,0

17,7

15,0
10,0 10,1 10,2 10,3 10,2 10,0 10,0 10,1 10,2 10,3

10,8

11,8 12,0
11,2 11,2 11,2 11,3 11,3 11,3 11,5 11,6 11,7

17,6

13,3
12,3 12,3 12,2 12,2 12,0

10,0
5,0

17:10

17:00

16:50

16:40

16:30

16:20

16:10

16:00

15:50

15:40

15:30

15:20

15:10

15:00

14:50

14:40

14:30

14:20

14:10

14:00

13:50

13:40

13:00

12:50

12:40

12:30

12:20

12:12

12:04

11:50

11:41

11:22

11:12

11:03

10:55

10:40

10:22

10:18

10:10

9:50

0,0
9:34

Temperatuur

41,8

Pagina 29 van 66
Om 11:50 heb ik de thermometer binnen in de bak geplaatst. Dit is de thermometer die in invoer
temperatuur weer geeft. Deze is om deze tijd achter de ventilator geplaatst omdat de inkomende
lucht aan de voorkant –vóór- de ventilator anders kan zijn dan de temperatuur achter de ventilator
Om 12:20 is de voorkant van de bak weer richting de zon verplaatst. Dit om een volledige inval van
de zon te krijgen. De zon is ook achter sluierbewolking verdwenen, wat de daling in
uitgangstemperatuur verklaard. Dit is
Tbak
Dit houdt wel in, dat als de bak aan de muur hangt, dit niet meer kan, maar dan zitten er meerdere
kolommen in dus zal de opbrengst ook hoger zijn.

Niet echt een bewolkte dag in het oosten van het land, maar toch hangt er wat sluierbewolking. Dit
beïnvloed wel de temperaturen.
Nog een infrarood beeld
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Om en nabij 14:05 is wordt de lucht uit de serre weg gezogen. Dit gebeurt ongeveer 30 cm vanaf de
grond.
De temperatuur op de die hoogte ( 0 cm) is …
De temperatuur die binnen komt bij de ventilator wordt langzaam aan hoger. Dit is ook te zien in de
tabellen.
Het nadeel hiervan is, dat de module nu op een vaste plek staat dus zal het zonlicht op den duur ook
ophouden.
Na 14 uur is de inval van het zonlicht slechter geworden door (sluier-)bewolking. Hierdoor heb je
minder resultaat van het verwarmings-element.
Doordat er met een slang van 32 mm wordt gewerkt, zal de doorvoer van de lucht ook slecht zijn.
Hierdoor zal er ook niet meer zoveel lucht meer door de kolom gaan stromen. Dit is nadelig voor
het terug voeren van de warme lucht. Ook is deze slang niet geisoleerd, zodat er onderweg ook veel
warmte verloren gaat. Hierdoor is de test ook niet helemaal goed te doen.

De slang die uit de serre komt.
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Zoals te zien is, is de koppeling erg provisorisch gemaakt, waarschijnlijk gaat hierdoor ook veel
warmte verloren die uit de serre komt.
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CONCLUSIE VAN DE TESTDAG
Om te beginnen was het in de morgen goed testen. De zon scheen goed zodat de kolom goed werd
verwarmt.
Hierdoor zijn de grafieken van de morgen goed uit gevallen. Met een top temperatuur van 41.8
graden. Helaas is in de middag de zon regelmatig verdwenen achter de wolken zodat de
temperaturen minder waren.
In de middag heb ik ook de binnen temperatuur gekoppeld aan de ventilator. Er zit wel zuiging in
de slang maar waarschijnlijk niet voldoende. Er komt bij de ventilator ongeveer 12.3 graden
binnen. Dit is niet echt veel meer dan de temperatuur die van buiten komt. Ook de koppeling tussen
de slang en de ventilator is in elkaar geprutst.
Al met al lijkt de test goed te gaan, maar nog niet zoals ik had verwacht

Temperatuur metingen 30-10-13
T buiten ventilator
41,0
37,2

38,1 38,7 37,6

36,6 36,7

38,1

verschil

Kolom1

41,8

39,0

39,8 39,9

38,8
36,0

34,5

37,4
35,0 35,5 34,6
33,0

31,2
28,7
27,9
27,8 28,5 27,6
27,0
26,6 26,6

30,2 30,6

28,6 28,7

31,6 32,0

31,6
30,0

29,8

27,5
24,7

24,4

25,7

25,3

23,7 24,0 23,0

21,2

21,2

19,3 19,8

19,6
17,7

17,6

14:50

14:30

14:10

13:50

13:00

12:40

12:20

12:04

11:41

11:12

10:55

10:22

13,3
11,6 11,7 11,8 12,0 12,3 12,3 12,2 12,2 12,0
10,8 11,2 11,2 11,2 11,3 11,3 11,3 11,5
10,0 10,1 10,2 10,3 10,2 10,0 10,0 10,1 10,2 10,3

10:10

45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

9:34

Temperatuur

T bak

Zoals te zien is, is de hoogst gemeten temperatuur 41.8 graden. Dit
is gemeten om 11:50 uur. Toen was de zon het felst. In de middag is
het afgezwakt.
De gekleurde kolom is de kolom die de verschillen tussen de
aanzuig-temperatuur en de temperatuur aan de uitgang weer geeft.
Dit is om 11:50 het grootst geweest met 30.6 graden. De
gemiddelde verschil-temperatuur over de gehele gemeten periode
is een verschil van 24,5 graden.
Voor een betere grafiek, kijk enkele pagina´s terug.
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NIEUWE TESTDAG 31-10-2013
Vandaag heb ik toch besloten om een nieuwe testdag te gaan doen. De voorspellingen waren de
hele dag bijna regen, maar vannacht werd er toch weer een betere voorspelling doorgegeven via
weerplaza.
Op dit moment is het als volgt

Zoals te zien is, ziet het er voor vanmiddag ook nog redelijk uit, hoewel er niet echt veel zon meer is.
Dat zal ook aan de temperatuur merkbaar zijn.
Doordat de om 11:15 de kist is gevallen door de wind, zullen de temperaturen ook niet de hoogte
bereiken die uit de vorige test zijn gebleken.
Hoewel ik wel enkele aanpassingen weer heb gedaan zodat de warme lucht beter binnen blijft.
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Zoals te zien is, is nu de ventilator beter gemonteerd, zodat er weinig valse lucht in kan komen. Ook
is de hele bedekking nu uit een lang stuk huishoud folie gemaakt. Hierdoor is de plastic laag die
over de bak een zit (de bedekking) gladder en kan het zonlicht er makkelijker doorheen.
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Temperatuur grafiek 31-10-2013
35,0

Temperaturen

30,0
25,0
20,0

Tin

15,0

Tuit

10,0

Tdiff

5,0
0,0

Licht bewolkte dag
De eerste meting is niet helemaal goed, dit komt omdat de thermometer bovenaan van binnen kwam.
Om 11:15 is de kist om gevallen. Dit heeft wat schade veroorzaakt en moest eerst worden verholpen. Hierdoor zijn de temperaturen van 11:15 11:45 laag uitgevallen.
De tabel die hiernaast staat is de zonkracht op 31-10-2013. Hierin is ook te zien hoe de temperatuur zich
verhoud ten op zichte van de zonkracht. Hoe meer kracht er is, hoe hoger de temperaruur.
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De zonkracht op 14:24 uur

De oranje lijn in de grafiek geeft aan dat er bijna geen zonkracht meer is. De zonkracht is ongeveer
0.7. Dit houdt in dat de metingen op dit moment geen nut meer hebben omdat de temperatuur hard
naar beneden gaat.

07:45 116,2°1,8°
08:00 119,2°3,9°
08:15 122,3°5,8°
08:30 125,4°7,7°
08:45 128,6°9,6°
(Gouden Uur Einde)
08:48 129,3°10,0°
09:00 131,8°11,3°
09:15 135,1°13,0°
09:30 138,5°14,6°
09:45 141,9°16,0°
10:00 145,5°17,4°
10:15 149,0°18,6°
10:30 152,7°19,7°
10:45 156,4°20,7°
11:00 160,2°21,6°
11:15 164,1°22,3°
11:30 168,0°22,8°
11:45 171,9°23,2°
12:00 175,8°23,5°
12:15 179,8°23,5°

31,3 : 1
14,8 : 1
9,8 : 1
7,4 : 1
5,9 : 1
5,7 : 1
5:1
4,3 : 1
3,8 : 1
3,5 : 1
3,2 : 1
3:1
2,8 : 1
2,6 : 1
2,5 : 1
2,4 : 1
2,4 : 1
2,3 : 1
2,3 : 1
2,3 : 1

(Middag zon)
12:15 179,9°23,5°
12:30 183,8°23,5°
12:45 187,7°23,2°
13:00 191,6°22,8°
13:15 195,5°22,3°
13:30 199,4°21,6°
13:45 203,2°20,8°
14:00 206,9°19,8°
14:15 210,6°18,7°
14:30 214,2°17,5°
14:45 217,7°16,1°
15:00 221,1°14,6°
15:15 224,5°13,1°
15:30 227,8°11,4°
(Gouden Uur)
15:42 230,5°10,0°
15:45 231,1°9,7°
16:00 234,3°7,8°
16:15 237,4°5,9°
16:30 240,4°4,0°
16:45 243,5°1,9°

2,3 : 1
2,3 : 1
2,3 : 1
2,4 : 1
2,4 : 1
2,5 : 1
2,6 : 1
2,8 : 1
3:1
3,2 : 1
3,5 : 1
3,8 : 1
4,3 : 1
5:1
5,7 : 1
5,9 : 1
7,3 : 1
9,6 : 1
14,4 : 1
29,6 : 1

Om en nabij 14:30 was de zon hier bijna achter de huizen verdwenen. Er is dan nog wel wat
zonnekracht, maar dit had geen nut meer.
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CONCLUSIE 31-10-2013
Deels is de test mislukt omdat de kast is gevallen, maar uit de resultaten die wel zijn verkregen is er
ook nu weer te concluderen, dat de kast wel werkt.
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30,0

25,0

20,0

Tventilator
15,0

Tuit
Tverschil

10,0

5,0

0,0
10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

Tuit is de waarde die in het huis wordt geblazen
Tverschil is de waarde die tussen Tventilator en Tuit zit.

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30
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Zoals te zien is, is het vandaag half bewolkt, maar dit houdt in dat er na 12 uur geen zon meer is.

De temperaturen hierboven en hieronder geven aan dat het niet echt warm gaat worden. Ongeveer
8 graden. Dit is ook te zien aan Tventilator
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Vandaag is dus niet echt een dag om metingen te verrichten. Het verschil tussen Tventilator en Tuit
is om en na bij 12:30 nog maar 6 graden. Ik heb toen ook de metingen maar gestopt. Dit omdat het
eigenlijk verder geen zin had.
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DE BOUW VAN HET ELEM ENT
Afgelopen periode het element in elkaar gebouwd.
Allereerst is de start gemaakt door een achterplaat te maken Deze achterplaat is gemaakt van
hardboard en bestaat uit twee delen. Dit komt omdat ik oud materiaal heb genomen.
Op de achterplaat zijn aan de zijkanten planken gemonteerd die ik ook nog had liggen (dit zijn oude
vloerplanken) Deze planken heb ik op 11cm gezaagd waarna ik deze heb gemonteerd op de
achterplaat. De planken heb ik na het vastzetten met siliconenkit helemaal lucht dicht bevestigd,
dit om te voorkomen dat er (warme) lucht uit de bak gaat ontsnappen en er koude licht er in komt.
Nadat deze planken waren vast gezet, heb ik het isolatiemateriaal (in dit geval roofmate – dat kon ik
vrij goedkoop inkopen) dunner gemaakt door dit door te zagen. Dit omdat de roofmate van zichzelf
al 6 cm was en hier bovenop de blikjes zou een hoogte maken van meer dan 11 cm.
De platen heb ik verdund tot 3 cm. Hierdoor had ik een dubbel aantal platen. De platen heb ik op
maat gezaagd en in de bak geplaatst

In beide foto’s hierboven zijn de kitranden al aangebracht en is de isolatie er ook al in verwerkt
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Om de isolatie goed vast te maken zijn de platen geplakt met bruislijm van de action. Nadat de
isolatie op de achterplaat was gemaakt, is de isolatie verzwaart met gewichten.

Ook zijn er planken gemaakt waartussen alle blikjes worden geplaatst. Deze hebben een gat wat
iets kleiner is dan een blikje. Hierdoor zullen de blikjes niet naar beneden kunnen zakken.
Alles is geisoleerd met siliconenkit en goed vast gemaakt zodat het niet kan wijzigen van plaats.
De zijkanten zijn ook geisoleerd om te voorkomen dat de warme lucht via de zijkant weg zou
stromen.

Na al deze acties met de isolatie, is het aluminium folie aangebracht op de isolatie. Dit is ingespoten
met spuitlijm van de action, misschien niet de beste lijm, maar tot nu toe houdt het.
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Tijdens het drogen heb ik de kolomen gemaakt die voor de warmte gaan zorgen.
De blikjes heb ik eerst met terpentine afgewassen zodat de verf goede hechting er op had.
Ongewassen heeft de verf namelijk geen hechting.
Alle bovenkanten zijn de open gaten van de blikken en alle onderkanten zijn de doorgeboorde
zijdes van de blikjes

Zoals te zien is, is de bak klaar, alleen moet er nog een afdekking op. Hiervoor heb ik gekozen voor
een golfplaat van Aquaplan. Deze zijn transparant en hebben verder geen blauwe kleur of zo, dus
het zonlicht zal ongehinderd hier door heen gaan en zo de (blik)kolommen opwarmen.
Om dit luchtdicht te maken moeten er nog golfplaat-isolatoren worden gehaald. Deze plak je op de
randen zodat er geen lucht meer doorheen kan gaan
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Ook is er nog isolatieband nodig voor de randen. De rand van de bak moet worden bevestigd aan de
rand van de golfplaat. Hiervoor zullen er ook nog schroefjes oid moeten komen om alles te zekeren
zodat niet deze winter de golfplaat er af valt doordat deze niet vast zit.
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GEREED MAKEN VAN DE MEET APPARATUUR
De meetapparatuur wordt gevormd door een computer waarvoor ik een programma heb
geschreven die de temperaturen in de gaten houdt.
De temperaturen worden gemeten door twee NTC’s van 0k die zijn aangesloten op de K8055 van
velleman.
De sensoren zijn op de onderstaande manier aangesloten.

Door dit systeem kan er worden bepaald of de ventilator aan moet gaan of niet. De ventilator komt
aan de bovenkant van het verwarmingselement te zitten zodat hij de lucht die verwarmd is het huis
in blaast. De lucht die nodig is om te verwarmen wordt door een gat aan de onderkant aangezogen.
Hiervoor is geen ventilator nodig.
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De ventilator wordt via de computer en een relais aan en uit geschakeld. Hierdoor kan de 12V
worden geschakeld die nodig is om de ventilator aan te sturen.
Dit zal via het volgende schema worden aangesloten.
Het hele deel van schakelen op bepaalde temperaturen moet nog worden geprogrammeerd dus dit
wordt nog een uitdaging.
O1-O8 zijn de digitale outputs van de K8055 die kunnen worden gebruikt om een relais te
schakelen. Er komt namelijk geen 12V van de K8055. Dus deze moet worden toegevoerd via een
externe bron. Hiervoor wil ik een oude computer-voeding gaan gebruiken.

Waarschijnlijk in de toekomst wordt de ventilator gestuurd met een temperatuur sensor die 12V
kan schakelen en komt de 12V van zonnecellen, maar dat is nog in de toekomst kijken.
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GEBRUIK VAN EEN COMPUTERVOEDING ZONDER MOEDERBORD
Om een computervoeding te kunnen gebruiken zonder moederboard moet er wat gebeuren. Zo snel
namelijk als een pc-voeding wordt ingeschakeld zonder een moederboard er aan zal deze niet gaan
werken.
Om dit voor elkaar te krijgen moet het volgende gebeuren
Het Power-good signaal (groene ader) moet worden doorgekoppeld aan een massa draad (zwart)

Van een computervoeding zijn de volgende spanningen af te halen:
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5V, 7V, 10V, 12V en 17V, maar ook -5V en -12V. Er is dus een hele range aan spanningen van deze
voedingen af te halen.
Om dit te doen verwijs ik naar http://www.wikihow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supplyto-a-Lab-Power-Supply
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TESTEN VAN HET HELE PANEEL
Nadat gisteren het hele paneel redelijk gereed was, heb ik vannacht besloten om de golfplaat in te
wisselen voor een gladde plaat. Dit is een doorzichtige plaat, maar ik heb de beschermlaag er nog
even op laten zitten voor het geval hij misschien terug moet.

Als eerste heb ik een bepaald waar de lucht uitvoer moet komen. Deze komt aan de bovenkant van
het element. Hier moet dus een gat voor de ventilator. Dit gat is gemaakt met een gatenboor van 9,5
cm. De ventilator is ongeveer 10 cm dus hij is makkelijk te bevestigen. Voor deze test is hij even met
plakband vast gemaakt aan de bak.
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DE TEMPERATUURSENSOR

De temperatuur sensor die de waardes van de bovenkant van de bak doorgeeft, is rechtop
gemonteerd in de bak, zodat deze vol in de luchtstroom zit. De lucht die wordt aangezogen wordt
nu ook nog gemeten, maar deze gaat naar alle waarschijnlijkheid het woonhuis in om daar de
temperatuur te meten.
Hierdoor kan er een verschil worden bepaald tussen het woonhuis en het verwarmingselement
zodat het programma kan bepalen of de ventilator wel of niet aan moet.
De plaat die is gekocht is aan de randen vast gezet met pvc hoekprofielen. Dit om te voorkomen dat
er valse lucht in het element gaat stromen. Deze hoekprofielen zitten nu voor de test nog even vast
met plakband, maar zullen later in de kit worden gezet zodat alle verbindingen luchtdicht worden
afgesloten.
De plaat zelf is nog ongeveer 6 cm te breed (100 cm en moet 94 cm zijn) deze zal dus nog moeten
worden afgesneden of iets in die geest.
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Zoals te zien is, is de plaat te boren en kunnen er schoefjes in worden gezet. Dit gaat ook gebeuren,
maar voordat dit gebeurt, is het de bedoeling om de houten rand waarop de plaat komt te liggen
eerst helemaal wordt ingekit. Op deze kit komt dan de plaat te zitten, die weer met schroefjes wordt
vast gemaakt en waar overheen voor de afdekking de hoekprofielen komen.

Zoals te zien is op de tekening hiernaast, wordt elke rand in
de kit gezet.
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DE EERSTE METINGEN VAN HET PANEEL
De eerste metingen van het paneel verlopen goed. Het is een goede zonnige dag en de temperaturen
liggen op een goede hoogte

De getallen aan de zijkant geven de temperaturen aan
De blauwe lijn is de temperatuur gemeten aan de bovenkant van de bak
De groene lijn zijn de temperaturen die gemeten zijn als aanvoer temperatuur
De rode lijn is de 0-lijn.

Zoals te zien is, is er een verloop in de blauwe lijn. Bijna aan het einde valt hij naar beneden tot
ongeveer 40 graden.
Dit klopt omdat de waardes die werden gebruikt om de temperaturen te meten niet goed waren.
Deze waren ongeveer een keer zoveel als in werkelijkheid.
Hierdoor sloeg de test wel heeel goed uit. Maar na metingen te hebben verricht met een normale
thermometer zijn deze waarden allemaal aangepast en loopt hierna de blauwe lijn mee met de
werkelijkheid.
De piek die halverwege de grafiek is ontstaan (in de blauwe lijn) is gekomen doordat het element
een poosje buiten heeft gestaan in de volle zon, zonder dat de ventilator liep. Hierdoor liep de
temperatuur snel op.

TEMPO VAN DE VENTILATOR
De ventilator liep op 12V. Hierdoor had hij een erg hoog tempo. Dit tempo zorgde er ook voor dat
de opwarming niet helemaal lekker verliep. De lucht werd erg snel uit het verwarmingselement
gezogen.
Het tempo van de ventilator is nu aangepast door niet 12V maar ongeveer 8V op de ventilator te
zetten. Hierdoor draait hij op 75% van zijn kunnen.
Dit heb ik gerealiseerd door gebruik te maken van een spanningsdeler
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U is hier de 12V die van de computer-voeding
af komt.
U1 is de spanning waarop de ventilator zit
U2 is de spanning die over weerstand R2
loopt.
Omdat de weerstand van de ventilator 22
ohm is, kan de R2 als volgt worden berekend

U = 12V
U1 = 8V
U2 = 4V (12-8)

Hieruit volgt dat U1 is ¾ van U
De weerstand R2 zal dus ¼ deel van de totale weerstand moeten zijn
De weerstanden kunnen worden opgeteld voor de totale weerstand
Rtotaal = R1+R2
Rtotaal = 22 + R2
Utotaal = U1 + U2
12V = 8V + 4V
22ohm staat tot 8V als R2 staat tot 4V
Met kruislings vermenigvuldigen komt het volgende eruit
22 : 8
R2 : 4
22 x 4 / 8 = 11
Dus de weerstand R2 die moet worden toegevoegd in de voedingsdraad van de ventilator is 11 ohm
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De weerstand is op de volgende manier aangesloten. De 12V is de uitgang van de computervoeding. Hiervan loopt vanaf de gele draad een draad naar de weerstand van 11 ohm en vanaf deze
weerstand gaat er een draad naar de ventilator.
De andere draad van de ventilator gaat in de zwarte draad van de computer voeding.
De ventilator loopt nu zoals hiervoor al verteld 75% van de maximale snelheid, zodat de lucht met
een minder hoge snelheid door de kolomen wordt gezogen. Dit zorgt voor een betere opwarming
van de lucht.
Waarschijnlijk zal een volgende proef met twee weerstanden van 11 ohm worden gewerkt om een
andere spanningsdeler te maken
Dan wordt er namelijk op de ventilator maar 6V geplaatst. Helaas is dit niet rechtstreeks op de pcvoeding aan te sluiten omdat deze geen 6V maar 5V geeft en daar loopt deze ventilator niet op.
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TEGENSLAG
Nadat alles gereed is gebracht om te testen krijg ik mot met de buren omdat ze zo’n ding in hun
zicht niet accepteren.
Nu is het natuurlijk de vraag of hun mogen eisen dat de verwarmingskast weg gaat. Volgens mij
staat hij op mijn terrein en hebben hun daar niets over te zeggen.
Maar goed.
Eerst even wat over de vorderingen die ik toch wel heb gemaakt

VERSCHILLENDE SOORTEN KOPPELINGEN
Om de verschillende koppelingen te maken, moeten erkopelstukken worden gemaakt.
Deze koppelstukken bestaan uit uit- c.q. ingangen en bochten

Koppelstuk als in- cq uitgang

MAKEN IN- UITGANG KOPPELING
Om een in- uitgang te maken wordt er 1 blikje gebruikt.
Dit blikje wordt ontdaan van de bodem, zodat er een makkelijk te knippen deel ontstaat
Hier is de onderkant al verwijderd. De bovenkant zit er nog aan,
tenminste de schuine rand.
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De maat wordt aangestreept op het blikje en er wordt
vanaf onder ingeknipt.

Nadat alle randjes zijn ingeknipt, worden deze
omgevouwen en wordt er zo een vlak deel gecreëerd.
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Nadat de cirkel is afgetekend, wordt deze uitgeknipt en om het blikje heen gelegd. Hierna wordt
deze plaat met het gat vast geniet aan de flapjes die zijn uitgeknipt. Na het bijknippen op maat is de
koppeling (in-uitvoer) gereed.
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HAAKSE BOCHTEN MAKEN
Haakse bochten worden gemaakt uit twee blikjes. Deze blikjes worden op een dusdanige manier
ingeknipt en aan elkaar gemaakt dat hierdoor een haakse hoek ontstaat.
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UITGEBREIDE TESTDAG EN AANSLUIT PERIKELE N
Vandaag is de uitgebreide testdag uit gevoerd.
Als eerste heb ik ontdekt, dat er een probleem zit in de lucht afvoer.
Ook moest alles worden aangesloten op de computer. Hiervoor is beschreven dat ik gebruik wilde
maken van een pc-voeding. Dit werkt wel, maar dan moet er weer een extra voeding mee lopen. Dit
houdt waarschijnlijk in dat, wat ik win aan warmte ik het er weer aan stroom verlies. Dus had dit
hele project niet gehoeven.

PROBLEEM IN DE LUCHTAANVOER
De lucht in de bak is ongeveer 38 graden en de temperatuur van de lucht die het huis in wordt
geblazen is 12 graden.
Dit geeft dus een verval van 26 graden. Toch wel een beeeetje veel
De afvoerpijp bestaat nu uit kale blikjes die zijn zwart gespoten. Dit gaat dus niet werken ondanks
dat de zon erop staat.
De blikjes moeten worden geïsoleerd of iets dergelijks
Mijn plan is als volgt:
Een pijp van blikjes met daarin kartonnen pijp waartussen purschuim zit
het oranje deel is purschuim de buitenste cirkel zijn de blikjes en de
binnenste cirkel is de kartonnen pijp waardoor de lucht stroomt.

ISOLERENDE WERKING VAN VERSCHILLENDE BOUWMATERIALEN
Materiaal

Soortelijk gewicht Lambda droog W/m.K ( Lambda vochtig Toeslag
Kg/m³
droog)
in % (a)

Lambda reken
W/m.K

ANDERE ANORGANISCHE
MATERIALEN
Gipskartonplaat

800-1400

0,21-0,46

40-30

0,29-0,6

Cellulair glas

105-165

0,036-0,060

0

0,036-0,06

15-21

0,036-0,041

5

0,038-0,043

Minerale wol (dekens)
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Minerale wol (platen)

16-250

0,034-0,036

5

1200

0,2

0

920-950

0,2

0

Polymethylacrylaat (PMMA,
plexiglas

1200

0,2

0

Polypropoeen

900

0,2

0

ABS polymeren

1100

0,2

0

Polycarbonaat(PC, lexan)

1200

0,2

0

Polystyreenschuim geëxpandeerd
(EPS)

15-40

0,035

0

Polystyreenschuim geëxtrudeerd
(XPS)

35-40

0,027

0

Polyurethaan (PUR)

30-60

0,026-0,035

0

Polyisocyanuraatschuim (PIR)

30-60

0,026-0,035

0

Polyvinylchlorideschuin (PVCschuim)

25-50

0,035

0

Resolschuim

38-50

0,015-0,018

0

0,036-0,038

Harde kunststoffen
Polysterplaat (glasvezel versterkt)
Polyetheen

KUNSTSTOFSCHUIMEN

LAMBDAWAARDEN VAN DIVERSE BOUWMATERIALEN.
INDIEN IN DE KOLOMMEN 'MATERIALEN' EN 'SOORTELIJK GEWICHT KG/M³' EEN SCHUINE STREEP
(/) IS OPGENOMEN DAN IS DE DAARMEE CORRESPONDERENDE LAMBDAWAARDE VOOR OF NA DE
STREEP (/) VAN TOEPASSING. INDIEN IN DE KOLOM
'SOORTELIJK GEWICHT KG/M³' EEN LIGGENDE STREEP (-) IS OPGENOMEN DAN DIENT DE
LAMBDAWAARDE VIA RECHTLIJNIGE INTERPOLATIE TE WORDEN BEPAALD AFHANKELIJK VAN HET
GEWICHT.

Hoe groter de lambda waarde hoe hoger de isolerende werking
Er is voor pur gekozen omdat dit een isolerende werking van 0,026-0,035 heeft. Er zijn betere isolatoren,
maar die zijn moeilijk te verwerken of een stuk duurder.
De buitenwand is dus van blikjes, dit zorgt er voor dat er geen vocht bij komt. Dit heeft GEEN isolerende
werking
Hierna komt een laag PUR wat wel een isolerende werking heeft en hierna komt nog een laag karton.
Ook karton heeft een isolerende werking.
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PC-VOEDING UIT HET CIRCUIT WERKEN
De pc-voeding neemt ook stroom. Dit houdt in dat wat ik waarschijnlijk win aan stookkosten ik het
kwijt ben aan stroom . Hiervoor moest een oplossing worden gevonden.
Deze oplossing is als volgt. De computer wordt gevoed met een 18V voeding. Hierdoor heb ik dus
nog een keer 12V tot mijn beschikking.
Deze 12V is te bereiken door een spanningsdeler toe te passen.

Ik voer op U 18V in, en U1 moet 12V
worden. Dit is namelijk de aanstuur
spanning van de ventilator
Deze 12V bereik ik door een R1 van 22 ohm
en een R2 van 4 x 47 ohm in parallel.
Het vermogen wordt door de 4 weerstanden
van 47 ohm namelijk verdeeld.
Stel er wordt 2W getrokken. Helaas zijn de
weerstanden maar 1W of zelfs 0,5W. De
weerstanden zullen dus gaan koken en
kapot gaan. Dit is niet de bedoeling. Door nu
een parallel schakeling van weerstanden te
gebruiken wordt het vermogen over deze
weerstanden verdeeld.
Dit houdt dus in dat er per weerstand in dit voorbeeld max 0,5W moet worden verstouwd.
Hierdoor worden de weerstanden niet warm
De weerstand die wordt bereikt door de 4 in parallel geschakelde weerstanden is
1/(1/47+1/47+1/47+1/47)
Dit komt uit op 12,4 ohm. Dit is net niet de 11 ohm die nodig zou zijn, maar dan loopt de ventilator
iets langzamer.
Nog even doorgerekend
U = 18V
U1 = 12V
U2 = 6V
R1:R2 als 12:6 = 2:1
Als R1 (ventilator weerstand) = 22 ohm dan volgt uit de gegevens hierboven dat R2 = 11 ohm
Die 11 ohm wordt bereikt door de 4 weerstanden van 47 ohm parallel te schakelen.
Dus de totale weerstand over de 18 V is 33 ohm
Dit is opgedeeld in een weerstand van 22 ohm en een weerstand van 11 ohm
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Over de weerstand van 22 ohm valt ongeveer 12V en over de andere weerstand (de 4 parallel
geschakelde weerstanden) valt ongeveer 6V
Hierdoor kan de ventilator op de juiste spanning werken.

AANSTUREN VAN DE VENTILATOR DOOR DE COMPUTER
Daar de K8055 geen ingang van 12V kan hebben, moet er een relais worden mee geschakeld. Dit
relais is ooit eens in China besteld.
Het is een printje waarop twee relais zitten die apart worden aangestuurd.

Om het relais aan te sturen wordt het bovenstaande schema gebruikt. Op het relais zitten de
volgende aansluitingen:




Vcc (de voedingsspanning van het relais)
Gnd (de ground van de K8055)
CH1 en CH2 voor het aansturen van het relais. Eén van deze aansluitingen is aangesloten op
de O8. Dit is een digitale uitgang die wordt gestuurd door het programma.

Om nu de ventilator aan te sturen moeten de NC, C en NO worden aangesloten.
De + van de ventilator komt op de C (deze staat niet op het relais aangegeven)
De - van de ventilator wordt samen met de GND van de K8055 aangesloten op NC
En de + van de voeding (die de hiervoor beschreven weerstanden bevat) wordt aangesloten op de
NO.
Hierdoor kan de computer met een simpel commando (SetDigitalChannel 8 en ClearDigitalChannel
8) worden gestuurd.
Het programma controleert hoe de temperaturen in de kamer en in de bak zich tot elkaar
verhouden en bepaald aan de hand van deze gegevens of er een SetDigitalChannel (aanzetten) of
een ClearDigitalChannel (uitzetten) moet worden gestuurd.
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Hierdoor wordt de ventilator gestuurd en zal de computer bepalen hoe het hele spul zich zal
moeten gedragen.

STROOMVERBRUIK
Doordat de extra voeding is uitgeschakeld is het stroomverbruik al minder geworden, maar om
toch nog een extra winst te creëren op het stroom verbruik.
Dit probeer ik door de computer in de slaapstand te zetten en hierna weer wakker te laten worden.
Helaas gaat dit niet op afstand lukken en het is ook niet mogelijk om de pc uit zichzelf te laten
opstarten.
Ook via de netwerk kaart gaat dit niet lukken hoewel ik in windows dit wel kan aangeven ?!?!
Op zich is dit wel weer een tegenvaller. Ik kan natuurlijk ’s avonds wel de computer in slaap laten
vallen, maar ’s morgens wordt hij niet weer wakker
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TESTEN MET VERRASSEN DE RESULTATEN (21-11-2013)
Vandaag weer aan het testen geweest, maar er komen verrassende resultaten uit de bak.
De bak heeft nu om 12:27 een temperatuur van 52.8 graden.
Dit is meer dan ik ooit had verwacht in een winter periode

De temperaturen hierboven kloppen niet helemaal.
Maar al met al, mag ik toch spreken van een geslaagd project.
Nu ben ik bezig om de afvoerpijp naar het huis toe te isoleren.
Ik heb eerst het langste deel ingepurt zoals hiervoor is beschreven. Dit is lastiger dan ik had
verwacht, maar goed, niet alles gaat van een leien dakje
Aan de buitenkant van de pijp is niets meer te zien. De binnenkant heeft nu PUR als isolatie en een
rol karton waardoor de lucht gaat stromen.
Vandaag wil ik de eerste test gaan doen en kijken wat de temperatuur is die dan binnen komt.

Pagina 65 van 66
Zoals hieronder wel te zien is(weeronline.nl), hebben we vandaag een licht bewolkte dag

Op het punt van de pijl is ongeveer de ventilator aangezet. Hier is alles aangesloten met de
geïsoleerde pijp
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De ventilator draait trouwens weer op 12V. Schijnbaar gaat doordat deze weer op een hoog tempo
draait de temperatuur doorvoer en verhitting ook beter.
De bovenstaande tabel geeft het temperatuurverschil aan wat er in de box bevindt en wat er binnen
komt. Dit komt waarschijnlijk toch nog door de isolatie van de pijp.
Om 13:50 is er een nieuwe database in gebruik genomen. Dit om een juiste waarde te krijgen
waarop de computer moet gaan reageren.
De temperaturen die het huis in komen zijn nog niet echt positief. Ik wil toch gaan proberen om de
leidingen meer te gaan isoleren zodat ik meer rendement van de kast krijg, want zoals het er nu
uitziet, is dit niet genoeg om de temperatuur in het huis te verhogen .

