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Op dit moment wellicht het meest indrukwekkende architectonische ontwerp in Oman

is het nieuwe Convention Centre in Muscat. Deze bijzondere locatie is als een van de

eerste in Oman gebouwd volgens de strenge LEED- certificering van de US Green

Building Council. Het functionele en flexibele ontwerp zorgt voor een breed scala aan

vergader- en tentoonstellingsruimtes met de allernieuwste communicatie en audio -

visuele technologie die aan de wensen van de meest veeleisende mondiale

evenementorganisatoren voldoen.

OC Waterloo heeft in de entreeruimte van het indrukwekkende Convention Centre in Oman 110

instelbare wervelroosters geleverd met een aansluitdiameter van 800 mm. Via

speciale plenumbakken van één vierkante meter wordt de lucht opgevangen en gelijkmatig door

de roosters het gebouw in geblazen.  De uitdaging lag hierbij in het feit dat er lucht vanaf twaalf

meter hoogte werd ingeblazen. Door de extreem hoge temperaturen in Oman in combinatie met

een groot glas oppervlakte in de entreehal wordt er met extreem lage temperaturen veel lucht

ingeblazen, 3200 m3/h per wervelrooster. Eis is hierbij dat er in de leefzone altijd een maximale

luchtstroming van 0,15 m/s wordt bereikt. 

Hiervoor heeft OC Waterloo veel theoretische berekeningen en CFD modellen gemaakt over de

optimale stand van de schoepen van de wervelroosters. Uiteindelijk heeft OC Waterloo besloten

om de theoretische berekeningen te toetsen door middel van praktische testen in het

eigen laboratorium in Holten en aanvullend onderzoek bij een extern onderzoekscentrum waar

een 12 meter hoge testkamer aanwezig was.

Nadat vastgesteld was dat de theorie en de praktijk perfect op elkaar aansloten zijn de
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gedetailleerde testrapporten goedgekeurd door de klant en investeerder.  Uiteraard volgde

daarna nog de bemonstering voor esthetische goedkeuring door de architect en investeerder.

 Nadat die verkregen was kon OC Waterloo overgaan tot het produceren van de roosters en

plenumbakken, waarna de complete zending in 4 zeecontainers naar Oman is verscheept.

Een uitdagende klus, zoals we die graag uitvoeren!
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