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Ventilatie info

Studies wijzen uit dat het binnenklimaat tot 70 keer meer verontreinigd kan zijn dan de buitenlucht!
Volgens de Nationale Engelse bond van luchtkanaalreinigers verzamelt een gemiddeld huis 20 kilo aan stof en vuil
in een jaar. Dit is uitermate verontrustend omdat dit 'vuil' omgerekend 40.000 huismijten bevat tezamen met talloze
ziekmakers als bacteriën en schimmels.
We besteden gemiddeld tussen de 90- en 95%
van onze tijd binnen.
We ademen lucht die behandeld worden door
koelsystemen, verwarmingssystemen en
ventilatiesystemen.
De mate van vervuiling waar we aan blootgesteld
worden kan 70 x meer vervuild zijn dan de buitenlucht.
Dit is zeker zo wanneer luchtkanalen slecht of
helemaal niet onderhouden worden.

Binnenklimaat

Binnenklimaat
Sommige mensen zijn gevoeliger voor stofdeeltjes dan anderen.
Vooral kinderen, ouderen en mensen die lijden aan astma hebben
meer kans om te worden beïnvloed door deze vervuilde lucht.
Als er iemand in uw familie lijdt aan astma of allergieën dan is het
raadzaam uw luchtkanalen dan ook jaarlijks of 2-jaarlijks te
onderhouden en te laten reinigen.
U zult zien dat uw huis langer bevrijdt is van schadelijke
allergenen wat resulteert in beduidend minder klachten.

Ventilatieprobleem in woning
Er zijn diverse zaken die kunnen wijzen op een
ventilatieprobleem in de woning. Zo kan condens op de
ramen, schimmelgroei op muren en plafonds en een muffe,
bedompte of chemische geur in huis wijzen op een
ventilatieprobleem. Voor deze problemen zijn van geval tot
geval verschillende oorzaken aan te wijzen.
Veel voorkomende oorzaken zijn het onjuist gebruik van de
ventilatievoorzieningen en onvoldoende kwaliteit van de
ventilatievoorzieningen of het ontbreken ervan.

Gebruiksaanwijzing t.b.v. de mechanische ventilatie en wtw-systeem

Verbetert de systeemprestatie
De meeste huiseigenaren laten alleen hun
ventilatiebox onderhouden.
Bij plotselinge problemen denkt men dan al vaak dat het
aan de ventilatiebox ligt. Vaak blijkt dat dat niet alleen het
probleem was, maar dat de vervuiling in de luchtkanalen
en slijtage van de ventilatiemotor door gebrekkig
onderhoud het probleem was.
En dat na reiniging van de kanalen en het verbeteren van
de ventilatiesysteem de problemen ook verdwenen waren.
Luchtkanalen reinigen heeft dus grote voordelen.

Gebruiksaanwijzing 3 standen schakelaar / RFZ - zender
Stand 1 = de nachtstand & afwezigheidsstand.
Stand 2 = de dagstand en nachtstand.
Stand 3 = hoogste stand, gebruikt u tijdens het koken of douchen.
Stand 4 = bij een Buva systeem hoogste stand,voor koken of douchen.
Let op !! tegenwoordig in woningen vanaf bouwjaar 2013 is het
bij een gezinshuishouden vanaf 2 personen vaak noodzakelijk
om het ventilatiesysteem 's nachts op stand 2 te zetten.
Of op de middenstand.
Gebruiksaanwijzing 2 standen lichtschakelaar
Stand laag = voor overdag en ‘s avonds.
Stand hoog = gebruikt u tijdens het koken of douchen.
Ventilatieroosters
De ventilatieroosters oftewel de afzuigventielen en
(toevoerventielen bij een wtw systeem)
zijn afgesteld op de juiste waarde.
Mocht u de ventilatieroosters schoon willen maken,
let er dan op dat deze op de juiste stand wordt terug geplaatst.
Vochtsensor
Heeft u een mechanische ventilatie of een wtw systeem met een vochtsensor,
dan voldoet u simpel en snel aan de nieuwe wet- en regelgeving 1 januari 2018.
De sensor zorgt er automatisch voor dat er meer geventileerd wordt als er vocht ontstaat in de woning.
Het ventilatiesysteem bepaald hierdoor zelf de gewenste afzuigstand.
Let op!! u dient altijd zelf gebruik te blijven maken van het ventilatiesysteem
doormiddel van de 3 standen schakelaar of draadloze bedieningspaneel.

Ventilatie advies

Raamroosters
De mechanische ventilatie werkt pas optimaal als
u ook goed gebruik maakt van de raamroosters.
Zorg altijd dat er minimaal één raamrooster
openstaat op elke verdieping in uw woning
zodat verse luchttoevoer in de woning mogelijk is.
Raamroosters reinigen
Ook is het een noodzaak om de raamroosters
periodiek te laten reinigen.

Gaat u uw huis verbouwen ?
Bij verbouwingen in uw woning zoals verven, schuren, stucen, etc
trekt u dan de stekker van de ventilatiebox of wtw systeem uit het stopcontact,
om te voorkomen dat het systeem ernstig vervuild raakt.
Wilt u zonnepanelen laten plaatsen ?
Wilt u zonnepanelen laten plaatsen, let dan op dat de monteurs geen kabels door de
ventilatiekanalen heen trekken, dit is voor hun de makkelijkste manier om de
zonnepanelen aan te sluiten, maar slecht voor het ventilatiesysteem.
Omdat het ventilatiesysteem dan niet meer gereinigd kan worden
en niet meer 100 procent functioneert.
WTW filters
Wanneer u gebruik maakt van een warmteterugwinsysteem in uw
woning, is het belangrijk de filters elke maand uit te zuigen en deze
elke 6 maanden te vervangen.
Hierdoor bent u verzekerd van een goed werkend ventilatiesysteem
en een gezond binnenklimaat.

Voor al uw wtw filters kunt u terecht bij
www.deonlineventilatiewinkel.nl

Contactgegevens

Heeft u een storing of wilt u een onderhoudsafspraak plannen?
Dan zijn wij telefonisch bereikbaar op werkdagen van :
9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00
Of maak gebruik van het contactformulier op de website.
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Ventilatie Flevoland-Hoofdvestiging
Xenonstraat 80 1362 GH Almere
Tel : 085-4835220
E-mail : info@ventilatieflevoland.nl
Website : www.ventilatieflevoland.nl
Website : www.ventilatieutrecht.nl
Website : www.ventilatienoordholland.nl

