
 

Doc.nr. PCD 105 

Versie 1 

Datum  

Adres:  Opsteller  

Betreft:  Projectnummer.  

Item: Ruimtetemperatuur en relatief vocht Pagina 1 van 2  

 

1 DOELSTELLING 
 
Deze procedure omschrijft de verificatie of de temperatuur en relatieve vochtigheid van de geclassificeerde 
ruimten voldoen aan de gestelde eisen. 
 

2 TEST APPARATUUR 
 
Temperatuur- en relatieve vochtigheidsmeter. 
 

3 PROCEDURE 
 
Controleer of de HVAC-installatie compleet is en automatisch functioneert en dat de luchthoeveelheden 
voldoen aan de ontwerpcriteria. 
Controleer of er geen andere personen aanwezig zijn. 
Het aantal meetlocaties wordt bepaald volgens paragraaf 4. 
De temperatuur wordt gemeten op …. m boven de vloer. 
De relatieve vochtigheid wordt gemeten op …. m boven de vloer. 
Noteer de resultaten van de metingen in het testprotocol. 
De buitenomstandigheden op de dag 
 

4 MEETLOKATIES 
 
Het aantal en de posities van de meetlocaties wordt bepaald door onderstaande tabellen. 
 

Tabel 1: Aantal meetlocaties 
Afmetingen ruimte 

A = oppervlak in m2 
Aantal meetlocaties Positie meetlocatie * 

A<=10 1 1 

10 < A <= 50 2 2, 3 

50 < A <= 300 3 1, 2, 3 

A > 300 5 1, 4, 5, 6, 7 

* Onderstreepte meetlocaties hebben de voorkeur. 
 

Tabel 2: Positie meetlocaties 

 
  4         5 
 
  2           1                    3 
 
  6         7 
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5 ACCEPTATIE CRITERIA 
 
De gemiddelde ruimte temperatuur en relatieve vochtigheid dient te voldoen aan de criteria zoals hieronder 
aangegeven ruimte condities en die opgenomen zijn in de tabel op het testprotocol volgens de functioneel 
bestek van < gebouw, adres, datum > . 
 
RUIMTECONDITIES 
Operatieve temperaturen. 
 Zomer: …. °C 
 Winter: …. °C 
 
Individueel instelbare ruimte temperatuur +/- °C 
 Retour temp Lucht …. °C (winter) 
 Retour temp Lucht …. °C (zomer) 
 
Luchtvochtigheid. 
De luchtvochtigheid dient minimaal ….% en maximaal …% te bedragen. 
 
 

6 GERELATEERDE DOCUMENTEN 
 
Testprotocol PTC 105. 
Plattegrond met meetlocaties. 
 


