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Wat is comfort?

• Thermisch comfort

• Binnenluchtkwaliteit

• Akoestisch comfort

• Visueel comfort• Visueel comfort
…
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Thermisch comfort hangt af 
van vele factorenvan vele factoren

Thermisch comfort is een relatief begrip,
H i fh k lijkHet is o.m. afhankelijk van:

- Persoon tot persoon:
- kouwelijk type
- warmbloedig type

- situatie tot situatie:
- moment van de dag
- seizoen
- activiteit
- luchtvochtigheid
...
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Wat heet lekker warm?

• Gemiddelde van lucht –en stralingstemperatuur 
moet tussen 20 en 26 °C liggen

• Luchtsnelheid: tochtverschijnselen moetenLuchtsnelheid: tochtverschijnselen moeten 
voorkomen worden

• Geen koude wanden• Geen koude wanden 

• Temperatuursverschillen tussen koude en warme 
wanden mogen niet te groot zijnwanden mogen niet te groot zijn

• Vloeroppervlaktetemperatuur tussen 19 en 26°C

• Relatieve vochtigheid tussen 35% en 60%
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Energiebalans voor verwarming

5

Energieverbruik tijdens de
winter: winsten en verliezenwinter: winsten en verliezen

In een goed geïsoleerde woning is het ventilatieverlies 30% tot 
50% van het totale warmteverlies
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Energieverbruik beperken

Om het energieverbruik voor de verwarming tijdens deOm het energieverbruik voor de verwarming tijdens de 
winter zo klein mogelijk te houden komt het erop aan 
om:om:

– De transmissieverliezen zoveel mogelijk te beperken 
(Isoleren)(Isoleren)

– De ventilatieverliezen zoveel mogelijk te beperken 
(Luchtdichte schil en gecontroleerd ventileren)(Luchtdichte schil en gecontroleerd ventileren)

– De zonnewinsten optimaal te benutten
( i )(captatie)
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Belang van gecontroleerd 
ventilerenventileren
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Goed isoleren heeft enkel maar 
voordelenvoordelen

H t i b ik i dt b kt• Het energieverbruik voor verwarming wordt beperkt
– Daling van de jaarlijkse energiekost

Daling uitstoot CO2– Daling uitstoot CO2

• VerwarmingsInstallatie wordt kleiner en dus 
goedkopergoedkoper

• Binnenoppervlaktetemperatuur van de geïsoleerde 
wanden neemt toe thermisch comfort stijgtwanden neemt toe thermisch comfort stijgt

• Minder risico op oververhitting in de zomer
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Zonnewinsten beperken in de 
zomer - ZOMERCOMFORTzomer ZOMERCOMFORT

•Voldoende beschaduwing van grote glaspartijen 
met zonwering van buitenafmet zonwering van buitenaf

•Thermische massa die de warmte / koelte kan opslaan
•Zo weinig mogelijk interne warmtelasten•Zo weinig mogelijk interne warmtelasten

Vermijd energieverslindende koeling!!
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Ventileren is noodzakelijk

•Mensen gebruiken zuurstof en produceren CO2 Onvoldoende•Mensen gebruiken zuurstof en produceren CO2. Onvoldoende 
zuurstoftoevoer zorgt voor een muf binnenklimaat. Voldoende
toevoer van zuurstof is belangrijk voor de gezondheid van de   g j g
mens.

Elk gezin produceert per dag 10 à 20 liter woonvocht door te•Elk gezin produceert per dag 10 à 20 liter woonvocht door te  
ademen, te koken, te wassen, te douchen, … 
Ventileren vermindert de kans op geurhinder, allergieën en het p g , g
vermijdt condensatieproblemen en kans op schimmelvorming.

Z l hi d lijk l h d lijk t ff k i h i t•Zowel hinderlijke als schadelijke stoffen kunnen zich niet
ophopen in de woning.

12



Schimmelvorming door 
ontbrekende ventilatieontbrekende ventilatie

Goeie isolatie + luchtdichtheid is goed.
Slechte verluchting: bouwschade doorSlechte verluchting: bouwschade door 
condensvorming; schimmelvorming
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Schimmelvorming
Voorwaarden:

1. Voedingsbodem niet te vermijden 

2. Vochtigheid (Condensvorming) Te vermijden 

3. geringe luchtbeweging niet te vermijden

4. Temperatuur niet te vermijden

Optimale omstandigheden:

Mijt:              25 °C, RV > 60 %
Schimmelvorming:  21 °C, RV > 70 %

24°C20°C

Oorzaken: Koudebruggen; vochtige 
warme lucht slaat 

neer op koud oppervlak door slecht 
geïsoleerde onderdelen of

23°C 23°C17°C

geïsoleerde onderdelen of 
rechtstreeks contact met 
buitenlucht.

Werking: oppervlakteT is lager dan 
d

22°C15°C

dauwpunttemperatuur: 
Gevolg: Schimmelvorming
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Vergelijking RV

A) Vensterverluchting B) Gecontroleerde ventilatieA) Vensterverluchting B) Gecontroleerde ventilatie
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Vergelijking CO2

A) Vensterverluchting B) Gecontroleerde ventilatieA) Vensterverluchting B) Gecontroleerde ventilatie
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Vensterverluchting
niet toereikendniet toereikend

• Ongecontroleerde doorstromingg g
• Onregelmatig

• Geluidsbelasting
• Enkel kortstondig goeie luchtkwaliteit
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De juiste strategie om te 
ventilerenventileren
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4 ventilatiesystemen

A: natuurlijke toe- en afvoer B: mechanische toevoer en
natuurlijke afvoer

D h i h t fC & C+: natuurlijke toevoer en 
mechanische afvoer

D: mechanische toe- en afvoer
mét warmterecuperatie
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Correcte dimensionering
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Praktisch voorbeeld
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Praktisch voorbeeld
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bouw zo luchtdicht mogelijk

• Om verliezen door in –en exfiltratie te verminderen
• Voor de goede werking van het ventilatiesysteem
• Om tochtproblemen te vermijdenOm tochtproblemen te vermijden
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Aanbevolen luchtdichtheid
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Luchtlekken in gebouwen
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Luchtlekken in gebouwen
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Luchtlekken in gebouwen
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kanalen
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De ventilatie-installatie: 
kwaliteit loontkwaliteit loont
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Geruisloos ventileren
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Systeem C+

• vraaggestuurde ventilatie
• automatische regeling
• steeds minimale verluchting
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Systeem C+

• raamroosters

• centrale afvoerunit• centrale afvoerunit

• zuinige EC motorg

• aftakking naar elke    
‘natte’ ruimtenatte  ruimte

• zelfmodulerende 
afvoerroosters
vocht / CO2 / temp
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Systeem C+

+ -

• Zuiniger dan systeem C • Geen warmterecuperatie

• Beperkte plaatsinname • weersafhankelijk

• Gering onderhoud

• Kostprijs

• Extra sensoren (kost)

• Kostprijs
(€2500 à €5000) • Raamroosters (kost / lawaai)

• tochtrisico
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De beste oplossing:

Goeie verluchting Slechte verluchtingGoeie verluchting
Hoge stookkosten

Slechte verluchting
Lage stookkosten

D b l i G d ilDe beste oplossing: Goed ventileren en 
verwarmingskosten besparen
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Systeem D met warmterecuperatie: 
energiezuinig én comfortabel

•70 à 80 % minder ventilatieverlies.
bl d d k•Geen problemen met over –en onderdruk

•Verse lucht aan comfortabele temperaturen
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Verschillende warmte-
wisselaarswisselaars
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WTW-unit op zolder
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Ventilatiesysteem in de 
Woning met AWWWoning met AWW
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Verhoging comfort door AWW
winter - zomerwinter zomer
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Wasemkap

Recirculatie:

• Vetfilter (ontvetten)

• Actieve kool filter (ontgeuren)

• vochtinbreng• vochtinbreng
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Droogkasten

- evacuatie

- condensatie 

- droogrekje

- vochtinbreng- vochtinbreng
- energiezuiniger
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Cv en kachels

- CV-opstelling in gescheiden ruimte met 
ht t k l httrechtstreekse luchttoevoer

- kachels met 
rechtstreekse 
luchttoevoer

- Open haard is    p
uit den boze
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Systeem D

+ -+

• zuiniger dan systeem C+

-

• plaatsinname

• warmterecuperatie !

p

• Installatiekost

• geen lawaai van buiten
(€5000 à €8500)

• weersonafhankelijk:
gecontroleerd én

• onderhoud

gecontroleerd én 
gegarandeerd
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De installatie (C+ & D): 
stapen en planningstapen en planning

Voorontwerp: tekening, debietbepaling, 
diameterselectie, geluidsdemping

Aftekenen doorboringen; 
montage buizen onder dakgebintemontage buizen onder dakgebinte

Montage buizennetwerkMontage buizennetwerk

Installatie toestel +Installatie toestel +
inregeling
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Praktijkvoorbeelden:
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Dank voor uwDank voor uw 
aandacht !
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