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Huizen in de wijk ‘de Hoeven’

• Gebouwd tussen 1980 en 1985
• 2 x halfsteens muren met spouw
• Veel kieren (natuurlijke ventilatie) 
• De weersomstandigheden bepalen de mate van ventilatie 
• Daken lekken, niet naadloos
• Ongecontroleerde ventilatie 

• Onnodig energiegebruik
• Tochtproblemen 
• Discomfort

• Geen mechanische ventilatie 
• Afzuigkap 
• Badkamerventilator
• Voordeur ‘leeft’



Als je huis kierdicht is stik je en risico op schimmel
• Tot 1985:        - Geen centraal ventilatiesysteem 

- geen mogelijkheid om alsnog in te bouwen
- kierdicht en geen goede ventilatie = ongezond
- wel geschikt voor decentraal ventilatiesysteem
- decentraal ventilatiesysteem regelt één ruimte

• Vanaf 1985 :   - Centraal ventilatiesysteem met 3 standen
- beter geïsoleerd
- geschikt voor ‘Nul op de meter’

• Optie voor alle woningtypen: Decentrale ventilatiesysteem



Zo maar wat leveranciers decentrale ventilatiesystemen



Voorbeeld van een decentraal ventilatiesysteem (wtw)
• Ons huis (gebouwd in 1986) in wijk ‘de Velden’ met Jaga Briza Fresh
• Matig geïsoleerd en centrale mechanische ventilatie



Jaga Briza Fresh
ClimaRad WTW en een Jaga Briza voor actieve koeling 

Eén systeem, zes functies:

•  Decentrale warmteterugwinning (WTW) 
•  Verwarmen / koelen 
•  Ventileren 
•  Regeling binnenluchtkwaliteit (gezondheid)
•  Filteren buitenlucht (gegarandeerde luchtkwaliteit)
•  Nachtkoeling

ÉÉN OPLOSSING VOOR VERWARMEN, KOELEN EN VENTILEREN



Ingebouwde warmteterugwinning 
• zorgt voor forse energiebesparing 
• voorverwarmde aangevoerde buitenlucht

Ingebouwde sensoren 
• meten van binnen-en buitentemperatuur 
• meten van CO2 
• meten van relatieve vochtigheid 

eenvoudig toepasbaar 
• in nieuwbouw en renovatie 
• geen kanalenstelsel meer 
• decentrale toevoer en afvoer



Woonkamer:   - kierdicht
- decentraal ventilatiesysteem
- CO2 gestuurd

Alternatieve oplossing:

Badkamer:      - centrale mechanische ventilatie
- conventionele radiator

Zolder:            - centrale mechanische ventilatie
- conventionele radiator

Toilet: - centrale mechanische ventilatie

Slaapkamers:  - conventionele radiatoren



Denk aan:

• Mechanische ventilatie ontregelt decentraal ventilatiesysteem 
Oplossing: Het rooster in de woonkamer dichtgemaakt om ontregeling tegen te gaan

• Afzuigkap is open verbinding naar buiten
Oplossing: Terugslagklep met afdichtingsrubber voor een 100% luchtdichte verbinding.               
De klep heeft aluminium lamellen die openen wanneer er luchtverplaatsing is.                               
De lamellen worden dichtgehouden door lichte veren wanneer de ventilator uit staat



o Decentraal mechanische - en centraal mechanische ventilatie
o Energie efficiënt
o Gezond binnenklimaat
o Gebruiksgemak
o Toepasbaarheid in bestaande bouw 
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