Wilt u weten hoe het met het binnenklimaat in uw kerk gesteld is?
Wilt u geld besparen door uw kerkgebouw efficiënter te verwarmen?
Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

@physibuild

www.facebook.com/physibuild

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikelen met betrekking tot het
binnenklimaat van monumentale kerken? Lees meer op het blog van PhysiBuild en
meld u aan voor de nieuwsbrief via www.physibuild.nl.
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Hoge energiekosten en toch nog een koude kerk?
Schade aan het historische interieur door droge lucht?

PhysiBuild

voor het verlagen van kosten en het verhogen van comfort!

Hoge energiekosten en toch
nog een koude kerk?

Schade aan het historische
interieur door droge lucht?

Wat nu?

PhysiBuild kan daarbij helpen!

Het aantal kerkdiensten is sterk verminderd.
Gevolg is dat kerken minder vaak opgewarmd
worden en het binnenklimaat verre van
optimaal is. Om te zorgen dat kerkbezoekers
toch van een aangename temperatuur
kunnen genieten, begint men vaak al uren of
soms zelfs een hele dag voor aanvang van een
dienst met het verwarmen van de kerk. Door
het grote luchtvolume van het gebouw kost dit
veel energie.
Warme lucht stijgt op en verzamelt zich
boven in de kerk, terwijl de bezoekers in
de kerkbanken nog steeds in de kou zitten.
Daarnaast reageren muren en wanden veel
trager op het verwarmen en zorgen daardoor
voor een extra onaangename koudestraling.
Bovendien leidt het snel opwarmen van de
lucht tot een luchtstroming waardoor er tocht
ontstaat.

Aan de andere kant veroorzaakt de warme,
droge lucht bovenin de kerk schade aan de
fragiele houten delen van het orgel. Door
krimp en scheuren klinkt een orgel steeds
valser en is het op den duur onbespeelbaar.
Rekeningen voor restauratie en herstel
kunnen behoorlijk oplopen. Een veilig binnenklimaat is niet alleen van cruciaal belang voor
het behoud van een orgel, maar ook voor het
mooi houden van het historische interieur
zoals schilderingen en houtsnijwerk.

De eisen die kerkbezoekers stellen aan het
binnenklimaat zijn niet dezelfde als die gesteld
zouden moeten worden ter behoud van het
kerkgebouw en het interieur. Het is belangrijk
om deze eisen helder te krijgen en de meest
optimale verwarmingsstrategie na te streven,
voor zowel de bezoekers als voor het gebouw
en het interieur.
Een veilig binnenklimaat veroorzaakt veel
minder schade en resulteert in een flinke
kostenbesparing. Bovendien verbetert het
comfort van de kerkbezoekers, terwijl de
energiekosten dalen.

PhysiBuild, het adviesbureau voor bouwfysica
en akoestiek, helpt bij het optimaliseren van het
binnenklimaat, voor zowel monumentale kerken
als voor de bezoekers daarvan.
Alle aanwezige objecten en materialen worden
geïnventariseerd, inclusief de eisen die deze
materialen stellen aan het klimaat. Ook zal de
werking van het huidige verwarmingssysteem
grondig onderzocht worden. Op basis van die
uitkomsten worden aanbevelingen gedaan om
het binnenklimaat te verbeteren.
Door het samenwerken met installatieadviseurs,
gespecialiseerd in het verwarmen van kerken,
kan er bovendien concreet aangegeven worden
welke technische aanpassingen er eventueel
nodig zijn.
Resultaat: lagere restauratiekosten, lager
energieverbruik en meer comfort voor de
bezoekers.

