Ventilatie in uw woning
Systeem C en Systeem D
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Luchtzuivering

Wat is ventileren?

Isoleren = ventileren

Wist u dat… we gemiddeld zo’n
70% van onze tijd tussen 4 muren
doorbrengen? Dit lijkt misschien veel,
maar reken eens na. Overdag werken
we binnen, ’s avonds leven we in
huis en ’s nachts slapen we tussen
4 muren. Het grootste gedeelte van
ons leven speelt zich dus binnen af.

Tegenwoordig worden woningen
steeds beter geïsoleerd. Een goede
ontwikkeling, zowel voor het milieu
als voor uw portemonnee. Een
nadeel is dat de luchtcirculatie
minder wordt.

Op zich is er niks mis met binnen,
mits we wel goed ventileren. Vocht
(door transpireren, ademen, koken
en douchen) in huis veroorzaakt
niet alleen condens maar ook
schimmelvorming en geurlast. De
kans op gezondheidsklachten zoals
hoofdpijn, allergieën, benauwdheid
en chronische verkoudheid is groter
als er onvoldoende geventileerd
wordt.
Om gezonde lucht in uw woning te
hebben, is het dus belangrijk om
te ventileren. Even een raam open
zetten, heeft een te kort effect. Op
het moment dat je het raam sluit,
is de frisse buitenlucht alweer
verdwenen. Het is dus belangrijk om
24 uur per dag te ventileren.
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Een goed doordacht ventilatie
systeem is dus onontbeerlijk.
In een luchtdichte woning kan geen
verse lucht van buiten naar binnen
stromen. Andersom kan de lucht van
binnen er niet uit. En dat is nou juist
géén gezonde ontwikkeling.
Goede isolatie is belangrijk, maar het
belang van goed ventileren is even
groot! Het is zelfs essentieel voor
een gezond binnenklimaat. Een goed
geïsoleerde nieuwbouwwoning wordt
dan ook altijd uitgevoerd met een
ventilatiesysteem, om de circulatie
van lucht in de woning op een
gecontroleerde manier te regelen.
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Verschillende
ventilatiesystemen

Systeem C
Bij systeem C wordt de verse lucht op natuurlijke wijze aangevoerd
via raamroosters in de leefruimtes en slaapkamers. De vervuilde,
vochtige lucht wordt door middel van een ventilator afgezogen in de
keuken, badkamer, berging en toiletten.

Iedere woning is verschillend
waardoor er elke keer andere eisen
aan het ventilatiesysteem worden
gesteld. De oppervlakte en indeling
van een huis zijn hierbij belangrijke
factoren. Bovendien is er een groot
verschil tussen nieuwbouw of
bestaande huizen. De twee meest
gebruikte ventilatiesystemen zijn:
Systeem C en Systeem D.

  Buitenlucht
 Afvoerlucht
 Retourlucht

Systeem D
Bij systeem D zijn de luchtstromen volledig mechanisch gestuurd en
wordt er continu evenveel verse lucht aangevoerd als vervuilde lucht
afgevoerd, vandaar balansventilatie.
De meerwaarde van systeem D schuilt in de warmterecuperatie.
Via de ingebouwde warmtewisselaar wordt de warmte-energie van
de afvoerlucht uit de natte ruimtes gerecupereerd en overgedragen
op de verse aanvoerlucht naar de droge ruimtes. De voorverwarmde
aanvoerlucht zorgt voor een comfortabel binnenklimaat en een flinke
besparing op de energiefactuur.
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Buitenlucht
Toevoerlucht
Afvoerlucht
Retourlucht
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Systeem C
Ventileren volgens systeem C
betekent dat verse buitenlucht
via raamroosters in de leefruimtes
binnenkomt en vervuilde lucht via
een ventilator uit de natte ruimtes
wordt afgevoerd.
De CMF 14 (T) is zo’n woonhuisventilator (met wisselstroom).
Bediening gebeurt met een
3-standenschakelaar. Hiermee regelt
u zelf de gewenste hoeveelheid
ventilatielucht in.

Systeem D
Klassieke woonhuisventilator
(met wisselstroom)

Ventiel
Bij een systeem D wordt de
luchtaanvoer en -afvoer volledig
mechanisch gestuurd. De aan- en
afgevoerde luchthoeveelheden
zijn steeds in evenwicht, vandaar
balansventilatie.
Het hart van de balansventilatieunit is de warmtewisselaar. Deze
gebruikt de warmte van de warme
afvoerlucht uit de natte ruimtes om
de aanvoerlucht op te warmen. Zo
voorkomt men warmteverliezen en
koude luchtstromen.

CMF 14 (T)

Luchtcirculatie in uw woning
Houd raamroosters altijd
open. Is het buiten koud, sluit
ze maximaal voor de helft.
Voldoende ruimte onder de
binnendeuren is van groot
belang voor luchtdoorvoer in
de woning.
Vraaggestuurde ventilatie =
energiezuiniger ventilatie =
lager E-peil
Met een vraaggestuurd systeem C
hoeft u zelf niets meer te doen. Het
ventilatiedebiet wordt met behulp van
sensoren automatisch afgestemd op
de noden van de bewoners.
ComfoFan S Opti-Air is het
vraaggestuurd systeem C van
Zehnder. Door middel van
aanwezigheid-, vocht- en/of CO2detectie wordt de binnenlucht continu
gemeten. Het systeem stemt het
ventilatiedebiet volledig automatisch
af op de luchtkwaliteit in de woning.
Op die manier ventileert u niet meer
dan nodig en bent u verzekerd van
gezonde binnenlucht tegen de laagste
energiekost.

Bedieningsschakelaars
Principe
warmtewisselaar

Geluid
Luchtvervuiling

CO2 RF uitbreidingssensor
Hygro-Presence RF Sensor

continue gecontroleerde aanvoer

van verse lucht en afvoer van 		
vervuilde lucht
voorverwarmde en gefilterde

aanvoerlucht in de woning
ComfoFan S R 275

warmte uit de afvoerlucht wordt

overgedragen op de aanvoerlucht

Buitenlucht
Vervuilde lucht
Uitgestoten lucht

De Hygro-Presence sensor meet de luchtvochtigheid/aanwezigheid in de natte ruimtes.
De CO2-sensor meet de CO2-concentratie in de droge ruimtes.
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De ComfoD is de balansventilatieunit van Zehnder. De bedieningen
voor de ComfoD balansventilatieunits zijn afgestemd op de gekozen
versie (basis, luxe of RF). Hiermee
kan de gewenste luchthoeveelheid
ingesteld worden.
Elke bediening heeft een
filtervuilmelding die aangeeft
wanneer de filters gereinigd of
vervangen moeten worden.
De ComfoD Luxe versie kan
uitgebreid worden met CO2- en
vochtsensoren. Dankzij deze
sensoren worden de luchtdebieten
automatisch aangepast aan de
gemeten luchtkwaliteit en/of
-vochtigheid.
Voordelen balansventilatie

Het ComfoFan S Opti-Air systeem
kan tot – 16 E-punten opleveren.
Aangeboden in kit, met 1 ComfoFan
S R 275 + 3 hygro-presence RF
sensoren.
Uitbreiding met CO2-sensoren is
mogelijk.

Passiefhuis certificaat

ComfoD 550

Pollen

Temperatuur

Ventilatie-unit met warmterecuperatie

de warmterecuperatie voorkomt

warmteverliezen en garandeert een
lagere energiefactuur

SAI Flash
Basisversie

ComfoSence

RFZ
RF versie

Sensoren voor vraagsturing Luxe versie

CO2-sensor

Hygro-sensor

Extra filtering toevoerlucht
De Filterbox is ideaal voor
woningen waarin extra filtering
van toevoerlucht is vereist
(luchtwegenallergieën). Dankzij
de H10 filter kunnen ultrafijne
stofdeeltjes uit de verse
buitenlucht gefilterd worden.
De Filterbox kan gecombineerd
worden met alle ComfoD
balansventilatie-units van
Zehnder.

Filterbox

sterk verlaagd E-peil door 		

warmterecuperatie.
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Regelmatig onderhoud
van uw ventilatiesysteem

Wat kan u zelf doen?

Regelmatig onderhoud is belangrijk
voor de werking van het systeem
en voor uw gezondheid. Het
advies is daarom één keer per
jaar uw ventilatiesysteem te
laten onderhouden door een
gespecialiseerde ventilatieinstallateur.

Systeem C
Aan de ventilator hoeft u zelf niets
te doen. Wel dient u regelmatig de
ventielen en de raamroosters met
een sopje te reinigen.

Herstellingen en groot onderhoud
van het ventilatiesysteem dienen
door een installateur uitgevoerd te
worden die:
in ventilatie gespecialiseerd is

bekend is met de producten

van Zehnder

Service & Onderhoud Zehnder
Het gespecialiseerde service
team van Zehnder Group Belgium
beschermt uw kostbare investering
en garandeert een maximale
levensduur. Via onze webshop
www.zehndershop.be kan u op een
eenvoudige en snelle manier filters
bestellen en onderhoudscontracten
afsluiten.

Systeem D
Wanneer op het bedieningspaneel
van de unit de tekst “Fil” “tEr”
verschijnt, dient u uw filter te
vervangen.

Filters vervangen en reinigen
Het is belangrijk de filters regelmatig
te vervangen. Ons advies is elk
half jaar de filters te vervangen en
tussendoor te reinigen. Bij een nieuw
huis is het goed om de filters de
eerste tijd regelmatig te reinigen
of te verwisselen, omdat de filters
door het bouwstof sneller vervuilen.
Voor bestellingen van filters:
www.zehndershop.be

Ventielen reinigen
Naast de filters is het ook belangrijk
dat u de ventielen schoon houdt.
De ventielen dienen gereinigd te
worden, wanneer er bij de opening
vuil te zien is. Er zijn verschillende
soorten ventielen. Voor alle ventielen
geldt dat de ventielen bij het reinigen
niet versteld of onderling verwisseld
mogen worden. Plaats het ventiel
altijd terug zoals u het uit de wand of
het plafond heeft gehaald.
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Eerste hulp bij
ventilatieproblemen
Zorg ervoor dat u de instructies op
het apparaat en/of in de handleiding
goed heeft gevolgd. Neem in het
geval van (aanhoudende) problemen
of storingen contact op met de
installateur die het systeem heeft
geplaatst of het onderhoud uitvoert.
Indien u vragen heeft, kan u ons
serviceteam telefonisch bereiken
via het nummer: +32 (0)15 280 530
U krijgt dan een medewerker van de
helpdesk aan de telefoon die u verder
kan helpen. Of stuur een e-mail naar:
service@zehnder.be

Zehnder – alles voor
een comfortabel, gezond
en energie-efficiënt
binnenklimaat
Verwarming, koeling, verse en zuivere
lucht: wat u ook nodig hebt om een
comfortabel, gezond en energie-efficiënt
binnenklimaat te creëren, u vindt het bij
Zehnder.
Met zijn uitgebreid en duidelijk
gestructureerd aanbod heeft
Zehnder de juiste producten voor
elk project, zowel voor privé-,
openbaar als bedrijfsmatig gebruik,
zowel voor nieuwbouw als renovatie.
En ook qua service is Zehnder
“always around you”.

Verwarming

Verwarming biedt Zehnder niet
alleen in de vorm van design
radiatoren aan. Van plafond
stralingspaneel tot warmtepomp
met geïntegreerd ventilatieapparaat,
bij ons bent u aan het juiste adres
voor de meest uiteenlopende
oplossingen.
 Designradiatoren
 Compacte energiecentrale met
geïntegreerde warmtepomp
 Plafondsystemen voor verwarming
en koeling
 Comfortabele woonruimteventilatie
met warmterecuperatie

Zehnder Designradiatoren

Koeling

Ook voor de koeling van ruimtes
heeft Zehnder doordachte
oplossingen. Van koelplafond
systemen tot comfortabele
woonruimteventilatie met
voorgekoelde verseluchttoevoer.
 Plafondsystemen voor verwarming
en koeling
 Compacte energiecentrale
met warmtepomp
en zoutoplossingsleiding
 Comfortabele woonruimteventilatie
met aardwarmtewisselaar
ter voorkoeling van de verse lucht

Zehnder Verwarmings- en Koelplafondsystemen

Ventilatie

Ventilatie – Zehnder voorziet in
energiebesparende ventilatie
oplossingen voor woningen,
appartementen en kleine utiliteit
(nieuwbouw en renovatie).
Met de ventilatiesystemen met
warmterecuperatie bent u verzekerd
van een optimaal binnenklimaat.
 Comfortabele woonruimteventilatie
 Compacte energiecentrale met
geïntegreerd ventilatietoestel

Zehnder Comfosystems

Luchtzuivering

In gebouwen met een bijzondere
stofbelasting zorgt Zehnder Clean Air
Solutions voor zuivere lucht.
Thuis worden schadelijke stoffen
met behulp van de comfortabele
woonruimteventilatie Zehnder
Comfosystems uit de lucht gefilterd.

 Comfortabele woonruimteventilatie
met geïntegreerde verseluchtfilter

Meest innovatieve merk
in de categorie verwarming
en binnenklimaat
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 Compacte energiecentrale met
geïntegreerde verseluchtfilter
 Systemen voor luchtreiniging

Zehnder Clean Air Solutions

Ventilatie in uw woning
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