
Frans Rasenberg 
ontwikkelt revolutionaire 
sensor om luchtstromen 
te meten.
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Wetenschapper Frans Rasenberg heeft een sensor 
ontwikkeld, waarmee binnenshuis de snelheid van
stijgende lucht kan worden gemeten. De sensor 
kan luchtsnelheden vanaf 0,1 meter per seconde 
detecteren en is uniek in de wereld. Door exact in 
kaart te brengen hoe snel lucht stijgt onder invloed 
van warmtebronnen, kan de afzuiging van deze 
lucht optimaal worden ingeregeld. Met de sensor 
kunnen dus temperatuurproblemen in het 
binnenklimaat worden opgelost.

Thermiek is het natuurkundige verschijnsel 
dat lucht stijgt onder invloed van warmte. 
Bijvoorbeeld als de zon het aardoppervlak 
verwarmt zal de lucht gaan stijgen. 
Zweefvliegers maken gebruik van deze 
stijgende lucht om te kunnen vliegen. 

Binnenshuis vindt dat verschijnsel van 
thermiek op microniveau ook plaats. Er 
zijn allerlei warmtebronnen, zoals mensen, 
computers, allerlei elektrische apparaten 
en de zon die door het raam naar binnen 
schijnt. Onder invloed van die warmtebronnen 
stijgt de warme lucht en blijft bovenin de 
ruimte hangen. Het gevolg is dat het er 
warm wordt, met allerlei comfortklachten 
tot gevolg.

Doordat er binnenshuis zoveel verschillende 
warmtebronnen zijn, is het lastig om te 
bepalen hoeveel lucht er moet worden 
afgezogen. Daardoor is het inregelen van 
een installatie vaak nattevingerwerk. Met 
als gevolg dat als er te weinig wordt 
afgezogen de temperatuur in de ruimte alsnog 
stijgt. En als er teveel wordt afgezogen kost 
dat teveel energie en zijn er tochtklachten.
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Balans
Met de thermische sensor van 
Frans Rasenberg kan exact 
worden bepaald met welke 
snelheid de lucht onder invloed 
van warmte stijgt. “Bij iedere 
warmtebron in een ruimte kan 
ik meten met welke snelheid de 
lucht stijgt. Door die gegevens 
te analyseren ben je in staat om 
te bepalen hoeveel lucht er moet 
worden afgezogen. Dan ontstaat 
er balans. In een balanssituatie 
wordt er exact voldoende afge-
zogen, vaak aanzienlijk minder 
dan met de standaardinstelling 
van het afzuigsysteem.”

De thermische sensor is in feite 
een miniatuurschoonsteen met 
een grootte van ongeveer tien 
centimeter. Onder invloed van 
warmte ontstaat er trek in het 
schoorsteentje, waarvan de 
luchtsnelheid exact kan worden 
gemeten. De sensor kan onder 
meer worden toegepast om de 
instraling van zonnewarmte te 
bepalen. “Als de zon schijnt 
vindt er instraling plaats door 
de ruiten. Door die instraling 
wordt de lucht warm en die gaat 
stijgen. Met mijn sensor is dit te 
meten. Daardoor is het rende-
ment van het glas te bepalen. 
Als er in die ruimte met hetzelf-
de rendement wordt afgezogen 
blijft de temperatuur gelijk en is 
de situatie in balans.”

CV’s inregelen
Het inregelen van klimaatinstal-
laties gebeurt meestal op basis 
van algemene kengetallen. Met 
de thermische sensor kunnen 
deze systemen beter worden 
afgestemd op de situatie ter 
plekke. Maar ook de CV-branche 
kan baat hebben bij de nieuwe 
sensor. “Radiatoren worden 
geplaatst op basis van kengetal-
len betreffende warmte-afgifte. 
Maar dat wil niet zeggen dat 
die radiatoren efficiënt zijn. Met 
mijn sensor is te meten met 
welke snelheid de warme lucht 
uit de radiator komt. Je kunt dus 
uitrekenen hoelang het duurt 
voordat de ruimte op temper-
atuur is.

‘‘Mijn sensor kan dus 
worden gebruikt om 
de verwarming te 
finetunen.”

Een andere interessante toe-
passing is de bepaling van het 
rendement van installaties voor 
warmte-koude-opslag (WKO). 
Deze installaties zorgen in de 
winter voor verwarming van 
gebouwen en in de zomer 
voor koeling, door overtollige 
warmte in de grond op te slaan. 
In de praktijk komt het regel-
matig voor, dat de hoeveelheid 
warmte die in de zomer wordt 
opgeslagen niet voldoet aan de 
verwachtingen. Met de thermis-
che sensor is te achterhalen wat 
daarvan de oorzaken kunnen 
zijn.

Nieuwe inzichten
Rasenberg denkt dat de nieuwe 
thermische sensor een bijdrage 
gaat leveren aan de 
kwaliteit van allerlei soorten 
klimaatsystemen.

“Trek kan nu in kaart 
worden gebracht. 
Dat was tot dusver 
onmogelijk. Dat is 
interessant voor 
iedereen die zich met 
ventilatie, koeling en 
verwarming bezig
houdt.”


