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lichtopgroen

Energie is duur, ener-
giebesparing interes-
sant voor beurs en
milieu. Soms kunnen
eenvoudige ingrepen
een gebouw verduur-
zamen en veraange-
namen. Aflevering
6: ventilatie met
warmteterugwin-
ning. Hoe werkt de-
ze en waar moet je
op letten?

Sinds de jaren tachtig is het
isoleren van woningen in
zwang. Weg koude en vochtige
muren, weg kieren. Zelfs in
extreem energiezuinige huizen
worden alle lekken en kieren
luchtdicht afgedekt na controle
met een luchtpomp. Die ontwik-
keling heeft een keerzijde. In
slecht ventilerende woningen
hoopt zich vocht op (gauw 10 tot
15 liter per dag), rookgassen van
het gasstel, geiser en de open
haard; kooldioxide, die we uit-
ademen en het radioactieve gas
radon uit de muren en uit de
grond. Met deze omstandighe-
den zijn schimmels, mijt en
bacteriën heel blij. Voor de mens
zijn ze ziekmakend. Eczeem en
astma komen vaker voor in
vochtige dan in droge wonin-
gen, maar ook geïrriteerde ogen,
vermoeidheid en hoofdpijn.
Bovendien kost het opwarmen
van vochtige woningen extra
energie. Radon leidt jaarlijks tot
een paar honderd gevallen van
longkanker in ons land. Is er te
weinig zuurstof (uit frisse lucht)
beschikbaar, dan ontstaat bij
open verbranding (geiser, ka-
chel, haard) het reukloze kool-
monoxide. Koolmonoxide leidt
nog steeds tot dodelijke slachtof-
fers. De remedie in alle gevallen
is: goed ventileren. 24 uur per
dag, zegt onze rijksoverheid.

Bij ventilatie vervangen we
vervuilde en te vochtige lucht
door schone lucht. Zonder
technische ingrepen laten we
vooral in het stookseizoen war-
me lucht ontsnappen en zuigen
we veelal droge, koude lucht
naar binnen. Het kost de nodige
energie om die koude lucht op
kamertemperatuur te krijgen.
Maar het kan anders. In de bouw
zijn twee warmte-terug-win-
systemen (WTW) heel gangbaar
waarbij de uitgaande warme
lucht wordt benut om de koude
lucht op te warmen: de platen-
wisselaar voor woningen, het
warmtewiel voor kantoren. In
nieuwe woningen is het beno-
digde buizensysteem nog netjes
weg te werken. Voor bestaande
woningen en bij voorbeeld klas-
lokalen zijn combinaties van
ventilatiesystemen en radiato-
ren mogelijk. Deze betrekken de
lucht rechtstreeks door de gevel,
waardoor een uitgebreid sys-
teem van luchtkanalen wordt
vermeden.

De platenwisselaar is een in-
stallatieonderdeel in het ventila-
tiesysteem waarbij uitgaande
lucht zijn warmte via een metaal
of glas afstaat aan de binnenko-
mende koude lucht. Door de
scheiding komen de vuile en
schone lucht niet met elkaar in
aanraking. Het systeem is sim-
pel en onderhoudsarm, maar
neemt wel enige ruimte in be-
slag. Een optimaal rendement
(tot 90 procent) wordt toege-
dicht aan een balanssysteem
met WTW: dat laat evenveel
lucht binnen als er naar buiten
gaat waarbij de uitgaande lucht
warmte afgeeft aan de binnen-
komende lucht. In de zomer kan
het nuttig zijn de platenwisse-
laar uit te schakelen. Dan zijn
veel huizenbezitters juist blij dat
er ’s nachts koele lucht door het
huis stroomt. Dat scheelt over-
dag in het gebruik van de airco.

Voor grote gebouwen zoals
kantoren en andere grote gebou-
wen komt het warmtewiel in
beeld. In dit apparaat met een
doorsnee tot 5 meter gaat de
warmte in de rotor over op een
fijnmazig metalen netwerk. Die
warmte staat het systeem even
later af als de rotor de buis met
koude lucht passeert. Het sys-
teem kan uitgebreid worden
met een vochtregulator. Die
haalt waterdamp uit de warme
lucht en verhoogt zonodig de
luchtvochtigheid van de instro-
mende koude lucht. De ideale
relatieve luchtvochtigheid, (de
hoeveelheid waterdamp in de
lucht ten opzichte van met
vocht verzadigde lucht), is circa
50 tot 60 procent. Te droog is
niet gezond (geïrriteerde ogen,
neus luchtwegen) maar te voch-
tig is ook zeker niet aan te raden
(schimmels).

De overheid stimuleert 24 uur
ventileren op een dag. Dat kan
met een constante hoeveelheid,
maar je kunt ook vraag gestuurd
ventileren. Er zijn installaties die
werken met een kooldioxideme-
ter. De ventilator past zijn activi-
teiten aan bepaalde grenswaar-
den. Ditzelfde geldt voor het
vochtpercentage. Het is een
antwoord op het Sick Building
Syndroom (hoofdpijn, concen-
tratieproblemen, vermoeidheid
en prestatieverlaging) door een
combinatie van een te hoge
binnentemperatuur en een te
hoge concentratie van kooldi-
oxide. Helaas zijn de sensoren
die radon kunnen meten nog
erg kostbaar, zodat de ventilatie
hierop niet kan worden afge-
stemd. Daarom zal het ventila-
tiesysteem altijd in kleine hoe-
veelheden blijven ventileren,
ook al is het CO2-gehalte en de
luchtvochtigheid in orde.

Deze serie is een coproductie van LC
(Dick Offringa), TechnologieCentrum
Noord-Nederland (Leo van der Burg
en Monique Sluiman), NHL Hoge-
school (Siebren Baars en Reinier
Visser), Idiomorf Infographics (An-
dries Hof), Virtueel Kenniscentrum
Duurzame Energie, Duurzaam Bou-
wen en Comfort en www.nend.eu.

Warmtewiel: http://www.youtu-
be.com/watch?v=0iOeUhO6j98
Platenwisselaar: http://www.youtu-
be.com/watch?v=DuBsnnKZ1eQ

Rond hedendaagse ventilatiesys-
temen doen de nodige klachten
de ronde. Ze zijn te lawaaiig of
veroorzaken gezondheidsklach-
ten. Vaak blijken de oorzaken te
liggen bij verkeerde uitvoering,
gebrekkig -of zelfs geen- onder-
houd en foute bediening door
onbekendheid met het systeem.
Uit een onderzoek van het minis-
terie van VROM in 2011 blijkt geen
direct verband tussen de ventila-
tiesystemen en gemelde ziekte-
verschijnselen. Wel heeft het
geleid tot een aantal adviezen aan
de bewoners en de bouwers. Zo
mag de schone lucht niet worden
vervuild door de uitgeblazen
lucht. Het is altijd verstandig
slaapkamers ’s nachts extra te
ventileren met behulp van kiepra-
men. Met aangepaste bouwadvie-
zen, waaronder het beperken van
bochten, kan de lawaaioverlast
worden beperkt. Een van de be-
langrijkste adviezen in de bouw is
nu: vervang tijdig de filters, min-
stens eens per half jaar. Filters
zijn broeinesten van schimmels
en bacteriën. Oude filters leiden
tot het tegenovergestelde doel
van ventilatie: ze verzieken letter-
lijk het binnenmilieu. Binnen
verkeert de lucht dan in alarmfa-
se rood.

buitenlucht

naar binnen

binnenlucht

naar buiten

buitenlucht

naar binnen

binnenlucht

naar buiten

binnenlucht

naar buiten

buitenlucht

naar binnen

aandrijving

binnenlucht

naar buiten

buitenlucht

naar binnen

aandrijving

buiten

naar

binn

naar

buitenlucht

naar binnen

binnenlucht

naar buiten

luchtafvoerkanaal

luchtaanvoerkanaal

vertrek met afgezogen

en aangevoerde lucht

vertrek met

aangevoerde lucht

vertrek met

afgezogen lucht

enlucht

ar binnen

nnenlucht

ar buiten

http://www.youtu-be
http://www.youtu-be

