
Dynamische klimaatbeheersing

voor duurzaam erfgoedbehoud



Aanleiding Objectbehoud

[Kramer, 2017]



Aanleiding Evolutie in de 20ste eeuw
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Steeds striktere klimaatbeheersing richting de gouden standaard ‘21˚C / 50% RV’

De techniek maakte het mogelijk!



Aanleiding Consequenties

＞ Zeer hoge energievraag

[Mecklenburg 1995]
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＞ Microklimaten



Paradigmaverschuiving

• RCE (NL)

• GCI (VS)

• ICOM

Mondiale discussie: Verduurzamen door minder strikt conditioneren



• sinds 1994  RV 52% ± 3%

• vanaf 2014  RV 50% ± 10%

• RV 50% ± 5% met seizoensadaptatie

Paradigmaverschuiving



Aanleiding Wetenschappelijk onderzoek

• Promotieonderzoek door Marco Martens (2005 – 2010)

 Klimaat in zwaar geklimatiseerde musea niet per definitie beter dan  

in beperkt geklimatiseerde musea



Aanleiding Wetenschappelijk onderzoek

• Promotieonderzoek door Rick Kramer (2012 – 2017)

 Forse besparing mogelijk door gecontroleerde variaties:

Robuust collectiebehoud én comfort bij minimale energievraag



Van concept naar oplossing

En nu?



Ontwikkeltraject

Wetenschappelijk onderzoek gecombineerd met industriële ontwikkeling

INDUSTRIE

Oplossing



Dynamische klimaatbeheersing van temperatuur én RV o.b.v. innovatieve algoritmes

• lange termijn data-analyse van collectierisico’s

• realtime setpointadaptatie van T & RV

Klimaatbeheersing van de 21ste eeuwOplossing



Optimale balans

Balans tussen collectiebehoud, gebouwbehoud en thermisch comfort met minimale energievraag

Oplossing



Voordelen op een rij

Optimaal
collectiebehoud

Verbeterd comfort
Aanzienlijke kosten-
en energiereductie

Verbeterd gebouwbehoud

Verminderde belasting
klimaatinstallatie

Verminderde milieubelasting

Oplossing



Casus Hermitage Amsterdam

Monitoring 2014 - 2017:

＞ Klimaatmonitoring

＞ Energiemonitoring

＞ Comfortmonitoring

＞ Klimaatinterventies

[Kramer, 2017]



Geteste klimaatklassen:

＞ Referentie:  50% RV/21°C

＞ ASHRAE Klasse AA:  

45 – 55% RV

19 - 24°C met seizoensadaptatie

＞ ASHRAE Klasse A:

40 – 60% RV

19 - 24°C met seizoensadaptatie

Casus Hermitage Amsterdam

[Kramer, 2017]



Oplossing Add-on regelmodule en cloud service

Gebouwbeheer (GBS)

＞ Zelf-adaptieve dynamische klimaatbeheersing

＞ Automatisch T en RV conform richtlijnen voor 

collectiebehoud én comfort

＞ Uniek algoritme: invloeden van gebouw, bezoekers en 

buitenklimaat worden impliciet meegenomen

＞ Naadloze integratie met gangbare systemen
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