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Waarom ventileren?1
       

1.1 - Vocht 

Vocht is afkomstig van regendoorslag, vanuit de grond 

of via ons dagdagelijks leven in huis. Zelf produceren we 

tussen de 10 à 15 liter vocht per dag (gemiddeld gezin 

van vier personen) en dit door te koken, te ademen, te 

wassen, te zweten, … . Het vermijden van teveel vocht in 

de woning kunnen we realiseren via een degelijke ven-

tilatie. Voldoende ventileren is een noodzaak voor onze 

gezondheid, maar ook voor onze woning en ons eigen 

comfort.
       

1.2 - SchimmelS 

Vocht dat niet wordt afgevoerd zal neerslaan/conden-

seren op de koudste oppervlakken van de bouwschil. In 

oudere woningen waren dit veelal de ramen, maar door 

de evolutie in de dubbele beglazing krijgen we steeds 

meer te kampen met condens- en vochtproblemen op 

de muren, waar schimmels het rechtstreekse gevolg van 

kunnen zijn. 

1.3 - Schadelijke Stoffen 

Schadelijke bouwstoffen, formaldehyde uit meubels, 

radon en dergelijke zijn slechts enkele schadelijke stoffen 

die geminimaliseerd kunnen worden door een goede 

ventilatie. 
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1.4 - Geuren 

Naast vocht produceren we bij het ademen ook nog 

CO2 wat bij hogere concentraties kan leiden tot ver-

moeidheid, hoofdpijn, … . Ook bij het koken, wassen, 

plassen, … zorgen we voor de aanmaak van een aantal 

geuren binnen de woning die we meestal liever kwijt dan 

rijk zijn. 

Ook hiervoor kan een ventilatiesysteem 
een oplossing bieden.

Hoe ventileren?2
Minimaal en gecontroleerd ventileren is meer dan 

vensters en deuren openzetten. Een gecontroleerde 

ventilatie zorgt voor het evenwicht tussen voldoende 

en niet overmatig ventileren. Dit is belangrijk om het 

energieverlies van een woning te beperken. Het prin-

cipe van een goede basisventilatie is gebaseerd op:

•	 de	toevoer	van	verse	lucht

•	 de	doorstroming	van	lucht	in	de	woning	

•	 de	afvoer	van	vervuilde	lucht	

Verse lucht wordt toegekend via droge 

(bezettings)ruimtes (woonkamer, slaapka-

mers, bureau, …). Deze verse lucht moet 

via de tussenruimtes (gang, trappenhal, ...) 

kunnen doorstromen naar de vochtige ruim-

tes (keuken, badkamer, toilet, wasruimte, 

doucheruimte, ... ). Vanuit de vochtige ruimtes 

wordt de vochtige/vervuilde lucht afgevoerd.

handleiding_ventiline_Finaal.indd   2 17/10/2012   11:26:14



droGe ruimteS 
•	woonkamer:	eet-	en	zitruimte
•	slaapkamer
•	studeerkamer
•	eetkamer
•	speelkamer
•	fitnessruimte
•	...

VochtiGe ruimteS 
•	open/gesloten	keuken
•	badkamer
•	wasplaats
•	toilet

afvOer

TOevOer

3

       

2.1.1 BerekeninG toeVoer (pulSie) 

Toevoerruimtes zijn ruimtes met lage vochtproductie en in het alge-
meen ruimten met langdurige bezetting.       

2.1.2 BerekeninG afVoer (extractie) 

Afvoerruimtes zijn ruimtes met een hoge vochtproductie of geuren.

      2.1 - Ventileren VolGenS norm nBn50-001
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2.1.3  doorStrominG 

Voor de doorstroming van de lucht van de droge ruimte naar de vochtige ruimte zijn onderstaande 

richtlijnen voorzien: 

	 •	minstens	70cm²	netto	doorlaat	voor	een	doorstroming	van	25m³/h	

	 •	minstens	140cm²	netto	doorlaat	voor	een	doorstroming	van	50m³/h	

Andere doorstroomopeningen kunnen bepaald worden, rekening houdend met een snelheid van 1m/s 

doorheen de opening.

RuIMTE
Nominaal debiet Debiet mag 

beperkt 
worden tot

Vrije toevoer
(A, C)

maximaalAlgemene regel Minimaal debiet

TOEVOER

woonkamer

3,6m³/h	per	m²

75m³/h 150m³/h

2 x nominaal
slaapkamer

25m³/h 72m³/hstudeerkamer

speelkamer

AFVOER

gesloten keuken

3,6m³/h	per	m²
50m³/h 75m³/h

badkamer

wasplaats

analoge ruimtes

open keuken 75m³/h /

WC / 25m³/h /

Niet	geldig	voor	utiliteit	(Bijlage	6).		Specifieke	normen	hieromtrent	op	aanvraag.

       

2.1.2 BerekeninG afVoer (extractie) 

Afvoerruimtes zijn ruimtes met een hoge vochtproductie of geuren.
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Verschillende 
ventilatiesystemen3

       

VerSchillende SyStemen 

De verschillende systemen worden onderverdeeld in:

De grote nadelen van dit systeem zijn dat men geen 

controle heeft over de hoeveelheid toegevoerde 

en afgevoerde lucht, en het implementeren van de 

luchtkanalen in de woning is door de “grote” diameters 

niet simpel. Men blijft ook steeds onderhevig aan de 

buitentemperatuur die zowel ’s zomers als ’s winters 

kan zorgen voor de respectievelijke opwarming of 

afkoeling van de verluchte ruimtes.

Natuurlijke afvoer Natuurlijke toevoer Mechanische afvoer Mechanische toevoer

A X X

B X X

C X X

D X X

       3.1. SySteem a 

(Natuurlijke toevoer & natuurlijke afvoer)

Bij dit systeem wordt de ventilatie voorzien door:

 

	 •	de	natuurlijke	warmtecirculatie	van	de	lucht

	 •	de	drukverschillen	tussen	binnen	en	buiten

Eén en ander via toevoeropeningen in het raam (raam-

roosters) en afvoeren via het dak. Het grote voordeel 

van dit systeem is dat er een goede inductie ontstaat tus-

sen de verse aanvoerlucht en de verontreinigde binnen-

lucht. Ook zijn er niet veel bijkomende benodigdheden 

nodig om dit systeem te realiseren.
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Helaas gaat het afvoeren van de vochtige vervuilde 

lucht ook gepaard met energieverlies. De afgevoerde 

lucht wordt vervangen door buitenlucht die qua tem-

peratuur in de zomer en in de winter sterk kan af-

wijken van de binnentemperatuur.

6

       3.2. SySteem B 

(Mechanische toevoer & natuurlijke afvoer)

In tegenstelling tot systeem A wordt hier de verse bui-

tenlucht mechanisch door middel van een ventilator naar 

binnen gestuurd (geen raamroosters meer nodig). De in-

vloed van de omstandigheden buiten op onze vertrekken 

blijft echter niet controleerbaar.

       3.3. SySteem c 

(Natuurlijke toevoer & mechanische afvoer)

Er is een natuurlijke verse luchttoevoer via regelbare 

toevoeropeningen (meestal via raamroosters). De 

doorstroming van de lucht verloopt via roosters in 

binnenwanden of –deuren of langs spleten onder de 

binnendeuren. Afvoer van vervuilde lucht in vochtige 

ruimtes gebeurt mechanisch door middel van een 

ventilator. Eén enkele ventilator voert de vochtige 

vervuilde lucht uit de vochtige ruimtes naar buiten 

af en zorgt voor een onderdruk in de woning die 

gecompenseerd wordt via de toevoer van verse 

buitenlucht in de droge ruimtes (raamroosters). 
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       3.4. SySteem d 

(Mechanische toevoer & mechanische afvoer)

Zowel de verse luchttoevoer als de vochtige luchtafvoer 

verloopt via mechanische weg. 

De doorstroming van de lucht verloopt via roosters in 

binnenwanden of –deuren of langs spleten onder de 

binnendeuren.

Twee ventilatoren zorgen voor de gecontroleerde toe- 

en afvoer van de lucht en doen dit met een minimum 

aan warmteverlies. De warmte uit de afgevoerde lucht 

wordt namelijk via een ingebouwde warmtewisselaar 

gerecupereerd en doorgegeven aan de verse toevoer-

lucht, in een overigens gesloten systeem. 

Kies bij voorkeur een gelijkstroomventilator, deze verbruikt de helft minder stroom dan een wisselstroomventilator. 

Laat een warmte terugwin unit plaatsen om de ingeblazen lucht op te warmen. De balansventilatie hergebruikt dan de 

warmte	van	de	uitgeblazen	lucht	en	dat	bespaart	±	200m³	gas	per	jaar	aan	verwarmingskosten	voor	een	standaard	

woning.

Een bypass is dan weer handig in de warme zomerdagen. De bypass voorkomt dat ’s avonds de koelere buitenlucht wordt 

voorverwarmd door de warmte van de afvoerlucht uit de woning.

Optioneel kunnen deze toestellen ook uitgerust worden 

met	 een	 pollenfilter	 om	 de	 luchtkwaliteit	 nog	 te	

verhogen. De aanschaf van dergelijke systemen (warmte 

terugwin units) lijkt veel duurder maar hiervoor zijn geen 

raamroosters nodig. Dit systeem “verdient” door het 

kleine warmteverlies zichzelf op langere termijn “terug”. 

Een eenvoudig en goedkoop onderhoud aan het toestel 

en	 aan	 de	 filters	 zorgt	 voor	 een	 optimaal	 werkende	

installatie.

Verschillende 
ventilatiesystemen3

Energieverbruik4
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Systemen C C+

C+EVO
(aanwezigheids-
detectie in bad-

kamer)
fDC = 0,72

C+EVO
(aanwezigheids-

detectie in 
badkamer + 

toiletten)
fDC = 0,67

RTO’s
afzuigmonden in-
geregeld debiet 

< 120% eis
E-peilpunten E-peilpunten E-peilpunten E-peilpunten

P0 81
P1 81
P2 80
P3 79
P4 77
P3 74
P4 73
P3 ja 70
P3 neen 72
P4 ja 69
P4 neen 72
P3 ja 69
P3 neen 71
P4 ja 68
P4 neen 71

4.1. VerGelijkinG e-peil punten tuSSen SySteem c & d 

De onderstaande E-peilberekeningen werden gemaakt met de veronderstelling dat de ventilator een 

gelijkstroommotor heeft. Voor het ventilatorvermogen werd de waarde bij ontstentenis ingegeven. Als 

startpunt werden volgende waarden gebruikt: RTO (Regelbare Toevoer Opening, raamroosters), P0 (klasse 

voor zelfregelbaarheid), wisselstroommotor, exclusief inregeling. Daardoor ontstaat bij berekening een 

E-peil van 83. Er volgt uiteindelijk een maximale winst van 15 E-peil punten t.o.v. het startpunt.
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4.2. VerGelijkinG d-SySteem 

Voor dezelfde woning is het E-peil berekend m.b.v. het gebruik van een D-systeem. 

Hieruit blijkt een maximale winst van 27 E-peil punten.

De E-peilberekening op pagina 8, (zowel C- als D-systeem) werd gemaakt met de volgende uitgangspunten: 

gelijkstroomventilatoren, warmteterugwinning van 90% (indien D-systeem), K-peil = 40

Systeem Gelijkstroom WTW
Toevoer / af-

voer in balans
Bypass

Continue meting zodat het toevoer - en 

afvoerdebiet nooit meer afwijken dan  

5% van de ingestelde waarde

E-peil

D Nee 89,8% Nee / / 88

D Nee 89,8% Ja / / 75

D Nee 89,8% Ja geen neen 67

D Nee 89,8% Ja geen ja 65

D Nee 89,8% Ja neen 67

D Nee 89,8% Ja ja 65

D Nee 89,8% Ja volledig neen 67

D Nee 89,8% Ja volledig ja 65

D Ja 89,8% Nee / / 84

D Ja 89,8% Ja / / 71

D Ja 89,8% Ja geen neen 64

D Ja 89,8% Ja geen ja 61

D Ja 89,8% Ja neen 64

D Ja 89,8% Ja ja 61

D Ja 89,8% Ja volledig neen 64

D ja 89,8% Ja volledig ja 61
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Transporteren van lucht5
Er bestaan verschillende soorten leidingen die elk hun 

voor- en nadelen hebben.

SpiraalGefelSte kanalen 

Zo zijn er onder andere de spiraalgefelste kanalen 

die vrij goedkoop zijn, maar dikwijls een meerprijs 

naar afwerking met zich meebrengen. Niet iedereen is 

bereid om te werken met valse plafonds en een aan-

tal omkastingen in zijn woning. Het grote voordeel van 

deze kanalen is dat ze een gering drukverlies hebben. 
       

flexiBele leidinGen 

Flexibele	leidingen	zijn ook een oplossing maar daar 

moeten de afstanden en vooral de bochten beperkt wor-

den om niet al teveel drukverlies op te bouwen. Hierdoor 

krijgen we ook vaak een wirwar van leidingen die vaak 

moeilijker weg te werken is.

inStortkanalen 

Instortkanalen die in de chapelaag of in het beton 

worden gestort zijn een eenvoudige oplossing en bieden 

bij juist gebruik en ontwerp vaak een ideale oplossing 

voor het wegwerken van het leidingsysteem.
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Met een goed ontworpen combinatie van rechthoekige metalen instortkanalen 

en	flexibele	PE	leidingen	is	het	mogelijk,	om	zonder	teveel	compromissen	te	moeten	

sluiten met andere technieken, het gehele ventilatiesysteem verantwoord weg te 

werken in de woning. 
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Het VEnTIcHapE systeem vindt zijn oorsprong in de 

praktijk en werd uit nood aan een eenvoudig, snel en 

degelijk systeem ontwikkeld. De instortkanalen worden 

behandeld met een KTL (Kathodische TauchLackierung 

of elektrostatische dompellak) laklaag om te weerstaan 

aan de zuurtegraad van de chape en het beton. 

Er wordt gewerkt met metalen kanalen omdat deze de 

“brutale kracht” van een werf probleemloos overleven 

daar waar kunststof kanalen vaak beschadigd of ver-

nield worden.

De	flexibele	 leidingen	zijn	 speciaal	vervaardigd	uit	PE	

(PolyEthyleen).	Deze	flexibele	kanalen	zijn	antistatisch	en	

antibacterieel behandeld en hebben daardoor geen ne-

faste invloed op de kwaliteit van de lucht. 

Daarnaast	bieden	de	flexibele	 kanalen	ook	een	extra		

geluidsdemping die het geluid absorberen dat gepro-

duceerd wordt door de luchtstroom en de ventilator.

perfect
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       6.1.1 hoofdcollector Vchc5041  

De hoofdcollector zorgt via de aansluiting met een 

rechthoekig kanaal (200x60mm) voor een centrale en 

vlotte	 verdeling	 van	de	flexibele	 leidingen	 (15xØ50mm)	

naar de verschillende verdeelpunten. Aansluiting op een 

rechthoekig kanaal gebeurt via een (luchtdichte) mof en 

de	aansluiting	van	elke	flexibele	leiding	gebeurt	via	een	

push-in koppeling. Deze hoofdcollector is voorzien van een 

interne	 versteviging	 (Z-profiel)	 om	 het	doorbuigen	 tegen	

te gaan.

6.1 SySteem 50

Ventichape	-	 systeem	50	 is	een	centraal	 instortleidingsysteem	voor	woonhuisventilatie	met	flexibele	PE	 lei-

dingen, hoofd- en subcollectoren met luchtgeleiders. Het systeem kan gebruikt worden voor zowel pulsie als 

voor extractie. De verse lucht vanuit het ventilatietoestel komt binnen via de bijcollector. Via de bijcollector, die 

rechtstreeks of via hulpstukken op de hoofdcollector aangesloten wordt, stroomt de lucht via vijftien mogelijke 

koppelingen	(push-in	koppelingen)	in	de	hoofdcollector	door	de	flexibele	leidingen	naar	de	subcollectoren.	De	

subcollectoren maken een hoek van 90° met de vloer of het plafond waarin de pulsie- of extractieventielen 

gemonteerd worden.

handleiding_ventiline_Finaal.indd   14 17/10/2012   11:27:17
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       6.1.2 Bijcollector VcBc5169 en VcBc5172   

Deze bijcollectoren zorgen respectievelijk voor de overgang van een verticaal spiraalgefelst kanaal (Ø125mm 

of Ø150mm) naar het horizontaal rechthoekig kanaal van 200x60mm. Ze zijn uitgerust met een luchtgeleider 

om de weerstand zo laag mogelijk te houden. Binnenin zijn ze verlijmd om lekkages tegen te gaan.

6.1.3  rechthoekiG kanaal Vcko5032   

Dit rechthoekig kanaal van 200x60x2400mm is quasi het 

equivalent van een spiraalgefelst kanaal van Ø125mm en kan 

dus	 debieten	 aan	 tot	 150m³/h.	 (snelheid	 van	 ±	 3,5m/s).	 Het	

kanaal bestaat uit één stuk en is gelazerlast waardoor een 

volledige luchtdichtheid gegarandeerd wordt. De gekozen 

plaatdikte zorgt voor een grote stevigheid en vormvastheid, ook 

bij een grote belasting. Deze kanalen worden gebruikt om een 

verbinding tussen de bijcollector (spiraalgefelste stijgleiding) 

en de hoofdcollector te realiseren. Natuurlijk kan men het 

rechthoekig kanaal ook gebruiken voor de verbinding met andere 

rechthoekige hulpstukken.

6.1 SySteem 50
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6.1.4  luchtdichte VerBindinGSmof Vcmf5206 en Vcmf5520 

Deze verbindingsmof, vervaardigd uit PE, zorgt voor de aansluiting van alle rechthoekige onderdelen van 

het Ventichape systeem 50 en mag dus zeker niet vergeten worden. De luchtdichte uitvoering (VCMF 5206) is 

speciaal ontwikkeld om ook gebruikt te worden in valse plafonds of op plaatsen waar het kanaal niet wordt 

ingestort. 

6.1.5  puSh-in koppelinG Vcpi5050 

De push-in koppeling, vervaardigd uit PE, zorgt voor de 

luchtdichte	aansluiting	tussen	de	flexibele	leidingen	en	de	sub-	

en	hoofdcollectoren.	Per	flexibele	leiding	dient	men	dus	steeds	

twee push-in koppelingen te voorzien. Indien de kanalen in 

opbouw gebruikt worden, is een luchtdichte aansluiting mogelijk 

door gebruik te maken van een O-ring (apart te bestellen).

perfect
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6.1.6  flexiBele leidinG Vcfl5050           

De	flexibele	leiding,	vervaardigd	uit	zuivere	PE,	is	spe-

ciaal vervaardigd voor toepassing in woonhuisventilatie 

en ventilatie utiliteit. Ze is voorzien van een geribbelde  

buitenzijde zodat de chape of het beton zich goed tussen 

de groeven kan vastzetten. De quasi gladde binnenzijde 

zorgt ervoor dat de lucht zo weinig mogelijk weerstand 

ondervindt. Verder zijn ze antistatisch, antibacterieel be-

handeld en emissievrij. Bij brand komen er geen schade-

lijke stoffen vrij en is er geen gevaar voor de gezond-

heid. Bovendien zijn ze 100% recycleerbaar. Een ander 

voordeel	 van	 de	 flexibele	 leidingen	 is	 dat	 ze	 eventuele	

trillingen en geluidsgolven kunnen absorberen en dempen. 

Deze leidingen worden geleverd op rollen van 50 meter 

en maken dus de verbinding tussen de hoofd- en subcol-

lectoren. 

6.1.7  SuBcollector VcSc5164    

Deze subcollector maakt de aansluiting tussen het ven-

tiel	van	Ø125mm	en	maximum	drie	flexibele	leidingen	van	

Ø50mm. De subcollector kan gebruikt worden tot maximum 

50m³/h.	 (drie	 flexibele	 leidingen	 van	Ø50mm).	 Binnenin	

werden alle naden verlijmd zodat ook deze subcollector 

luchtdicht is. Een luchtgeleider is voorzien om turbulenties 

te vermijden en de luchtweerstand te verminderen.

    6.1.7.1 plaatSinG Van een SuBcollector           

Indien de boring is uitgevoerd, kan men de subcollector met het spiraalgefelste kanaal door de dikte van het beton 

plaatsen. Laat de spiraalgefelste buis één centimeter extra uitlopen indien het plafond afgewerkt wordt. Indien er een 

vals plafond voorzien wordt, is de uitloopafstand afhankelijk van de hoogte van het vals plafond.

6.1 SySteem 50

handleiding_ventiline_Finaal.indd   17 17/10/2012   11:27:41



18

6.1.8  SuBcollector VcSc5078   

Deze	subcollector	maakt	de	aansluiting	tussen	het	ventiel	van	Ø125mm	en	maximum	vijf	flexibele	leidingen	van	Ø50mm.	

Deze	subcollector	kan	gebruikt	worden	tot	maximum	75m³/h.	(vijf	flexibele	leidingen	van	Ø50mm).	Binnenin	werden	alle	

naden verlijmd zodat ook deze subcollector luchtdicht is. Een luchtgeleider werd voorzien om turbulenties te vermijden 

en de luchtweerstand te verminderen. 

perfect
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6.1.9  SuBcollector VcSc5077    

De metalen subcollector wordt toegepast voor de 

aansluiting tussen het ventiel van Ø160mm en maximum 

vijf	 flexibele	 leidingen	 van	 Ø50mm.	 Deze	 subcollector	

kan	 gebruikt	 worden	 tot	 maximum	 75m³/h.	 (vijf	 flexi-

bele leidingen van Ø50mm). Binnenin werden alle naden 

verlijmd zodat ook deze subcollector luchtdicht is. Een 

luchtgeleider werd voorzien om turbulenties te vermijden 

en de luchtweerstand te verminderen. 

6.1.10 Bijcollector VcBc5371                

Deze speciale metalen bijcollector met ingebouwde 

luchtgeleider wordt gebruikt bij debieten groter dan 

150m³/h.	 Via	 een	 aansluiting	 op	 een	 spiraalgefelst	

kanaal van Ø150mm wordt overgegaan naar tweemaal 

200x60mm onder een hoek van 45° vanaf een recht-

hoekige aansluiting van 300x60mm. Binnenin werden alle 

naden verlijmd om de luchtdichtheid te garanderen.

6.1.11 oVerGanGStuk Ø125mm  200x60mm Vcor5570         

Bij een aansluiting op een T-stuk of een zadelstuk van Ø125mm vormt het overgangstuk, vervaardigd uit PE, de con-

nectie tussen enerzijds een rond kanaal van Ø125mm en anderzijds het rechthoekig kanaal 200x60mm. Er is geen 

verbindingsmof nodig om dit stuk aan te sluiten.

6.1 SySteem 50
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6.1.12 Bijcollector VcBc5141S                 

Deze metalen bijcollector, met ingebouwde luchtgeleider 

en inspectieluik, wordt gebruikt wanneer de stijgleiding 

niet in het spiraalgefelste kanaal wordt geplaatst maar 

er	 flexibele	 leidingen	 van	 Ø90mm	 worden	 voorzien.

Deze	flexibele	leidingen	vormen	bij	gebrek	aan	inbouwdiepte	

een goed alternatief voor een stijgleiding van Ø150mm. 

6.1.13 t-Stuk VctS5582 en VctS5514  

T-stukken kan men gebruiken voor een aftakking op het rechthoekig kanaal 200x60mm of voor de 

verbinding met rechthoekige hulpstukken. T-stuk VCTS5582 uit PE (geen moffen nodig voor aanslui-

ting), VCTS5514 uit metaal (geen moffen nodig voor aansluiting).

6.1.14 horizontale Bocht 90° VchB5185                 

Een horizontale bocht van 90°, voorzien van een luchtgeleider om de 

luchtweerstand te verminderen, zorgt voor de aansluiting met andere hulp-

stukken of kanalen. Er moeten steeds twee verbindingsmoffen voorzien 

worden.

perfect
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6.1.15 horizontale Bocht 45° VchB5191 

Een horizontale bocht van 45°, voorzien van een luchtgeleider om de 

luchtweerstand te verminderen, zorgt voor de aansluiting met andere hulpstuk-

ken of kanalen. Er moeten steeds twee verbindingsmoffen voorzien worden.

6.1.16 y-Stuk VcyS5154                                                         

Het Y-stuk uit metaal wordt gebruikt om een splitsing te 

maken met een rechthoekig kanaal en om de luchtweerstand 

te verminderen ten opzichte van traditionele T-stukken. De 

verbinding met het rechthoekig kanaal dient ook hier te 

gebeuren door middel van verbindingsmoffen.

6.1.18 dekSel Vcdk5031                                                     

Het deksel is voorzien van drie gaten van Ø50mm. Vaak wordt dit hulpstuk 

gebruikt om via een T-stuk op een rechthoekig kanaal een aftakking te 

maken	naar	een	ventiel	met	een	maximaal	debiet	van	50	m³/h.	(drie	flexibele	

leidingen van Ø50mm)

6.1.17 Verticale Bocht 90° VcVB5217          

De verticale bocht van 90° wordt vooral gebruikt om rechthoekige kanalen 

in een muur weg te werken vanaf de (chape)vloer. Deze is tevens voorzien van 

een luchtgeleider om de luchtweerstand te verminderen. Verbindingen met 

andere rechthoekige aansluitingen gebeuren via verbindingsmoffen.

6.1 SySteem 50
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6.1.19 VerBindinGSmof Vcmf5050                 

Deze verbindingsmof, vervaardigd uit PE, wordt gebruikt voor het 

verbinden	van	twee	flexibele	leidingen	van	Ø50mm.	De	aansluiting	van	

een verbindingsmof kan eventueel gebeuren met twee dichtingsringen.

6.1.20 dichtinGSrinG Ø50mm Vcdr5050      

Voor een luchtdichte afdichting door middel van een verbindingsmof tussen 

twee	flexibele	leidingen.

6.1.20.1 o-rinG in nBr Ø50mm Vcor55914      

O-ring in NBR voor luchtdichte afsluiting push-in koppeling 50mm. Niet te 

verwarren met VCDR5050; dichtingsring 50mm. voor mof VCMF5050

6.1.21 afSluitdop Vcdp5050     

De afsluitdop van Ø50mm kan gebruikt worden om overbodige aanslui-

tingen van Ø50mm te kunnen afdichten. Deze dop kan rechtstreeks op 

een push-in koppeling gemonteerd worden.

6.1.22 rooSterplenum Vcpl5045 

Een roosterplenum met drie aansluitingen van Ø50mm ten behoeve van 

een wandrooster met afmetingen 200x100mm. Het maximaal debiet be-

draagt	50m³/h.	(drie	flexibele	leidingen	van	Ø50	mm).	Via	een	achter-,	

onder-	of	zijaansluiting	is	het	mogelijk	een	verbinding	te	maken	met	flexi-

bele leidingen voorzien van push-in koppelingen.
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6.1.23 rooSterplenum Vcpl5244   

Een roosterplenum met vijf aansluitingen van Ø50mm ten behoeve van een wandrooster met afmetingen 

300x100mm.	Het	maximaal	debiet	bedraagt	75m³/h.	(vijf	flexibele	leidingen	van	Ø50mm).	Via	een	achter-,	onder-	

of	zij-aansluiting	is	het	mogelijk	een	verbinding	te	maken	met	flexibele	leidingen	voorzien	van	push-in	koppelingen.

6.1.24 rooSterplenum VcVB5296   

Het roosterplenum, voorzien van een luchtgeleider, met aansluiting 200x60mm ten behoeve van een wandrooster 

met	afmetingen	200x100mm.	Het	maximaal	debiet	bedraagt	100m³/h.	Via	een	aansluiting	aan	de	bovenkant/

onderkant is het mogelijk een verbinding te maken met het rechthoekig kanaal door middel van een verbindingsmof.

6.1.25 luchthoeVeelheid in functie Van lenGte       

Onderstaand kunt u een kort overzicht terugvinden van de te respecteren rekenwaardes.

6.1 SySteem 50

ONDERDEEL LuCHTHOEVEELHEID LENGTE

rechthoekig kanaal Ø200x60mm maximum	150m³/h. afhankelijk van ontwerp

flexibele leiding Ø50mm 15-18m³/h.	per	leiding 6m per slang

Indien	uit	noodzaak	de	flexibele	leidingen	toch	langer	dan	zes	meter	worden	uitgevoerd,	overschrijdt	nooit	de	af-

stand	van	negen	meter.	Voor	deze	situatie	is	het	aangeraden	om	één	flexibele	leiding	extra	te	voorzien.	Ventiline	

raadt aan om het gehele systeem te berekenen aan 3m/s.

BIjVOORBEElD:

ventiel	=	50m³/h.

aangeraden = 3xØ50mm (niet langer dan 6m per slang)

alternatief voor langere afstanden = 4xØ50mm (langer dan 6m per slang, beperkt tot 9 m)
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6.1.27 BeVeStiGinG    

De bevestiging van het Ventichape - systeem 50 gebeurt 

met gaatjesband. Dit zowel voor bevestiging van het 

rechthoekig	kanaal	als	de	flexibele	leiding.	Het	geniet	de	

voorkeur om deze gaatjesband iedere anderhalve meter 

toe	te	passen	zodat	de	kanalen	en	de	flexibele	leidingen	

voldoende vastliggen om “opdrijven” van de kanalen te 

voorkomen.

6.1.28 dikte Van de chape            

Over het algemeen worden de Ventichape kanalen (als eerste) rechtstreeks op de druklaag van de welfsels 

geplaatst. Wij raden u aan om rekening te houden met een afwerk-vloerhoogte van minstens elf centimeter 

(vanaf de druklaag) om voldoende sterkte te hebben van de vloer. Worden de andere nutsleidingen in de 

druklaag ingekapt, volstaat een hoogte van negen tot tien centimeter.

6.1.26 BorinGen              

Afhankelijk van de fabrikant van de diamantboor worden onderstaande boringen geadviseerd:

LEIDINGDIAMETER BORING

Ø50mm 56mm

Ø125mm 131 / 132mm

Ø150mm 161 / 162mm

Ø180mm 201 / 202mm

VCSC5164/5078

Boring ø 131

VCFL5050

Afwerkchape

PUR-laag
Druklaag

Welfsels

SR
-1

25
TF

F-
12

5

Boring ø 131

VCFL5050

SR
-1

25
TF

F-
12

5

VCSC5164/5078

Afwerkchape

Druklaag

Welfsels
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       6.2.1 hoofdcollector Vchc7174S   

De hoofdcollector zorgt via de aansluiting met een 

rechthoekig kanaal (200x80mm) voor een centrale en vlotte 

verdeling	 van	 de	 flexibele	 leidingen	 (9xØ70mm)	 naar	 de	

verschillende verdeelpunten. Aansluiting op een rechthoekig 

kanaal gebeurt via een (luchtdichte) mof en de aansluiting 

van	elke	flexibele	leiding	gebeurt	via	een	push-in	koppeling.	

Deze hoofdcollector is voorzien van een interne versteviging 

(Z-profiel)	om	het	doorbuigen	tegen	te	gaan.

Ventiflex	 -	 systeem	70	 is	een	 centraal	 luchtleidingsysteem	 (instort	en	opbouw)	voor	woonhuisventilatie	met	

flexibele	 PE	 leidingen,	 hoofd-	 en	 subcollectoren	met	 luchtgeleiders.	 Het	 systeem	 kan	 gebruikt	worden	 voor	

zowel pulsie als voor extractie. De verse lucht vanuit het ventilatietoestel komt binnen via de bijcollector. Via de 

bijcollector, die rechtstreeks of via hulpstukken op de hoofdcollector aangesloten wordt, stroomt de lucht via 

negen	mogelijke	koppelingen	(push-in	koppelingen)	in	de	hoofdcollector	door	de	flexibele	leidingen	naar	de	

subcollectoren. De subcollectoren maken een hoek van 90° met de vloer of het plafond waarin de pulsie- of 

extractieventielen gemonteerd worden.

6.2 SySteem 70

perfect
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       6.2.2 Bijcollector VcBc7182S 

Deze bijcollector zorgt voor de overgang van een verticaal spiraalgefelst kanaal (Ø160mm) naar het 

horizontaal rechthoekig kanaal van 200x80mm. Ze zijn uitgerust met een luchtgeleider om de weerstand 

zo laag mogelijk te houden. Binnenin zijn ze verlijmd om lekkages tegen te gaan. Deze bijcollector is ook 

verkrijgbaar met aansluitdiameter Ø150mm (VCBC7526).

6.2.3 rechthoekiG kanaal Vcko7178   

Dit rechthoekig kanaal van 200x80x2400mm is quasi het 

equivalent van een spiraalgefelst kanaal van Ø150 en kan 

dus	 debieten	 aan	 tot	 225m³/h.	 (snelheid	 van	 ±	 3,5m/s).	 Het	

kanaal bestaat uit twee stukken die verlijmd zijn waardoor 

een volledige luchtdichtheid gegarandeerd wordt. De gekozen 

plaatdikte zorgt voor een grote stevigheid en vormvastheid, ook 

bij een grote belasting. Deze kanalen worden gebruikt om een 

verbinding tussen de bijcollector (spiraalgefelste stijgleiding) 

en de hoofdcollector te realiseren. Natuurlijk kan men het 

rechthoekig kanaal ook gebruiken voor de verbinding met andere 

rechthoekige hulpstukken.

6.2 SySteem 70
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6.2.4 VerBindinGSmof Vcmf7208 

Deze verbindingsmof, vervaardigd uit PE, zorgt voor de aansluiting van alle rechthoekige onderdelen van het 

Ventichape systeem 70 en mag dus zeker niet vergeten worden.  

6.2.5 puSh-in koppelinG Vcpi7070  

Deze push-in koppeling, vervaardigd uit PE, zorgt voor de 

luchtdichte aansluiting (indien een O-ring voorzien wordt) 

tussen	de	flexibele	 leidingen	en	de	sub-	en	hoofdcollectoren.	

Per	 flexibele	 leiding	 dient	 men	 dus	 steeds	 twee	 push-in	

koppelingen te voorzien. Indien de kanalen in opbouw gebruikt 

worden, is een luchtdichte aansluiting mogelijk door gebruik te 

maken van een O-ring (apart te bestellen).

perfect
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6.2.6 flexiBele leidinG Vcfl7070         

De	flexibele	leiding,	vervaardigd	uit	zuivere	PE,	is	spe-

ciaal vervaardigd voor toepassing in woonhuisventilatie 

en ventilatie utiliteit. Ze is voorzien van een geribbelde 

buitenzijde zodat de chape of het beton zich goed tussen 

de groeven kan vastzetten. De quasi gladde binnenzijde 

zorgt ervoor dat de lucht zo weinig mogelijk weerstand 

ondervindt. Verder zijn ze antistatisch, antibacterieel be-

handeld en emissievrij. Bij brand komen er geen schadeli-

jke stoffen vrij en is er geen gevaar voor de gezondheid. 

Bovendien zijn ze 100% recycleerbaar. Een ander voor-

deel	van	de	flexibele	 leidingen	 is	dat	ze	eventuele	 trill-

ingen en geluidsgolven kunnen absorberen en dempen. 

Deze leidingen worden geleverd op rollen van 50 meter 

en maken dus de verbinding tussen de verdeelboxen, de 

hoofd- en subcollectoren. 

6.2.7 SuBcollector VcSc7207S    

Deze subcollector maakt de aansluiting tussen het ven-

tiel	van	Ø125mm	en	één	flexibele	leiding	van	Ø70mm.	De	

subcollector	 kan	 gebruikt	 worden	 tot	 maximum	 38m³/h.	

Binnenin werden alle naden verlijmd zodat ook deze subcol-

lector luchtdicht is. Een luchtgeleider is voorzien om turbulen-

ties te vermijden en de luchtweerstand te verminderen.

6.2 SySteem 70
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6.2.8 SuBcollector VcSc7210S          

Deze subcollector maakt de aansluiting tussen het ven-

tiel	van	Ø125mm	en	maximum	twee	flexibele	leidingen	van	

Ø70mm. De subcollector kan gebruikt worden tot maximum 

75m³/h.	 (twee	 flexibele	 leidingen	 van	 Ø70mm).	 Binnenin	

werden alle naden verlijmd zodat ook deze subcollector 

luchtdicht is. Een luchtgeleider is voorzien om turbulenties te 

vermijden en de luchtweerstand te verminderen.

6.2.9 SuBcollector VcSc7535S 

Deze	subcollector	maakt	de	aansluiting	tussen	het	ventiel	van	Ø125mm	en	maximum	drie	flexibele	leidingen	van	

Ø70mm.	De	subcollector	kan	gebruikt	worden	tot	maximum	75	m³/h.	(drie	flexibele	leidingen	van	Ø70mm).	Binnenin	

werden alle naden verlijmd zodat ook deze subcollector luchtdicht is. Een luchtgeleider is voorzien om turbulenties te 

vermijden en de luchtweerstand te verminderen.

6.2.10 horizontale Bocht 90° VchB7195S  

Een horizontale bocht van 90°, voorzien van een luchtgeleider om de luchtweerstand te verminderen, zorgt voor 

de aansluiting met andere hulpstukken of kanalen. Er moeten steeds twee verbindingsmoffen voorzien worden.

perfect
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6.2.11 horizontale Bocht 45° VchB7213S  

Een horizontale bocht van 45°, voorzien van een luchtgeleider om de 

luchtweerstand te verminderen, zorgt voor de aansluiting met andere hulp-

stukken of kanalen. Er moeten steeds twee verbindingsmoffen voorzien wor-

den.

6.2.12 Verticale Bocht 90° VcVB7221S               

De verticale bocht van 90° wordt vooral gebruikt om rechthoekige 

kanalen in een muur weg te werken vanaf de (chape)vloer. Deze is 

tevens voorzien van een luchtgeleider om de luchtweerstand te vermin-

deren. Verbindingen met andere rechthoekige aansluitingen gebeuren 

via verbindingsmoffen.

6.2.13 VerBindinGSmof Vcmf7070            

Deze verbindingsmof, vervaardigd uit PE, wordt gebruikt voor het verbin-

den	 van	 twee	 flexibele	 leidingen	 van	 Ø70mm.	 De	 aansluiting	 van	 een	

verbindingsmof kan eventueel gebeuren met twee dichtingsringen.

6.2.14 dichtinGSrinG Ø70mm Vcdr7070             

Voor een luchtdichte afdichting door middel van een verbindingsmof tussen 

twee	flexibele	leidingen.

6.2.14.1 o-rinG in nBr Ø70mm Vcor7070 

O-ring in NBR voor luchtdichte afsluiting push-in koppeling 70mm.

Niet te verwarren met VCDR7070; dichtingsring 70mm. voor mof VCMF7070

6.2.15 afSluitdop Vcdp7070                                    

De afsluitdop van Ø70mm kan gebruikt worden om overbodige aanslui-

tingen van Ø70mm te kunnen afdichten. Deze dop kan rechtstreeks op een 

push-in koppeling gemonteerd worden.

6.2 SySteem 70
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6.2.16  hoekBeuGel VcBG7139             

De hoekbeugel, vervaardigd uit metaal, zorgt voor een stabiele plaat-

sing	van	een	flexibele	leiding	van	Ø70mm	bij	verticale	hoeken	van	90°.	

6.2.17 luchthoeVeelheid in functie Van lenGte      

Onderstaand kunt u een kort overzicht terugvinden van de te respecteren rekenwaardes.

ONDERDEEL LuCHTHOEVEELHEID LENGTE

rechthoekig kanaal 200x80mm maximum	225m³/h. afhankelijk van ontwerp

flexibele leiding Ø70mm 32-38m³/h	per	leiding 8m per slang

Indien	uit	noodzaak	de	flexibele	leidingen	toch	langer	dan	acht	meter	worden	uitgevoerd,	overschrijdt	nooit	de	af-

stand	van	twaalf	meter.	Voor	deze	situatie	is	het	aangeraden	om	één	flexibele	leiding	extra	te	voorzien.	Ventiline	

raadt aan om het gehele systeem te berekenen aan 3m/s.

BIjVOORBEElD:

ventiel	=	50m³/h.

aangeraden = 2xØ70mm (niet langer dan 8m per slang)

alternatief voor langere afstanden = 3xØ70mm (langer dan 8m per slang, beperkt tot 12 m)

6.2.18 BorinGen             

Afhankelijk van de fabrikant van de diamantboor worden onderstaande boringen geadviseerd:

LEIDINGDIAMETER BORING

Ø70mm 76mm

Ø125mm 131 / 132mm

Ø150mm 161 / 162mm

Ø160mm 171 / 172mm

Ø180mm 201 / 202mm
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6.2.19 BeVeStiGinG 

De	bevestiging	van	het	Ventiflex	-	systeem	70	gebeurt	met	gaatjesband.	Dit	zowel	voor	bevestiging	

van	het	rechthoekig	kanaal	als	de	flexibele	leiding.	Het	geniet	de	voorkeur	om	de	gaatjesband	iedere	

anderhalve	meter	toe	te	passen	zodat	de	kanalen	en	de	flexibele	leidingen	voldoende	vastliggen	om	het	

“opdrijven” van de kanalen te voorkomen.

6.2.20 dikte Van de chape 

Over	het	algemeen	worden	de	Ventichape/flex	kanalen	(als	eerste)	rechtstreeks	op	de	druklaag	van	

de welfsels geplaatst. Wij raden u aan om rekening te houden met een afwerk-vloerhoogte van minstens 

dertien centimeter (vanaf de druklaag) om voldoende sterkte te hebben van de vloer. Worden de andere 

nutsleidingen in de druklaag ingekapt, volstaat een hoogte van elf tot twaalf centimeter.

6.2 SySteem 70

VCSC7207S / 7210S / 7126S

Boring ø 131

VCFL7070

Afwerkchape

PUR-laag
Druklaag

Welfsels

SR
-1

25
TF

F-
12

5

Boring ø 131

VCFL7070

SR
-1

25
TF

F-
12

5

VCSC7207S / 7210S / 7126S

Afwerkchape

Druklaag

Welfsels
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       6.3. Ventiflex / SySteem 90 

Ventiflex	 -	 systeem	 90	 is	 een	 centraal	 luchtleidingsysteem	 voor	 woonhuisventilatie.	

Dit systeem kan op verschillende manieren toegepast worden. Onderstaand een kort 

overzicht van de verschillende mogelijkheden.

6.3.1 moGelijkheid 1: centrale VerdeelBox                 

De verse lucht vanuit de WTW-unit komt binnen via de centrale verdeelbox. Via de 

centrale	verdeelbox	kan	de	lucht	verdeeld	worden	over	een	aantal	flexibele	leidingen	van	

zowel Ø70mm als Ø90mm die dan op hun beurt verbonden worden met de subcollectoren. 

De subcollectoren maken een hoek van 90° met de vloer of het plafond waarin de pulsie- 

of extractieventielen gemonteerd worden.

6.3.2 moGelijkheid 2: comBinatie SySteem 70 & 90                

Deze combinatie via bijcollector VCBC7184S maakt het mogelijk om een verdeling te 

maken	via	de	centrale	verdeelbox	en	Ventiflex	–	systeem	70.	

6.3.3 moGelijkheid 3: comBinatie SySteem 50, 70 & 90                

Deze combinatie via bijcollectoren VCBC5141S en VCBC7184S maakt het mogelijk om 

een	verdeling	te	maken	via	de	centrale	verdeelbox	en	Ventichape	/	Ventiflex	systeem	50	

& 70 (instort/opbouw).

6.3 SySteem 90
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6.3.4 VerdeelBox VccV9058 

Deze verdeelbox met als afmetingen 350x168x250mm (bxhxd) 

kan toegepast worden met drie verschillende verdeelplaten 

afhankelijk van de luchthoeveelheid en het aantal ventielen.

De aansluiting voor deze verdeelbox gebeurt vanaf het 

ventilatietoestel met een spiraalgefelst kanaal van Ø180mm. 

Daarna is het mogelijk, afhankelijk van de verdeelplaat, om met 

flexibele	leidingen	de	verdeling	te	realiseren.

  

6.3.4.1 Verdeelplaat VcVp9119 

Deze verdeelplaat ten behoeve van de centrale verdeelbox 

(VCCV9058) heeft als aansluitingen 8xØ70mm.

6.3.4.2 Verdeelplaat VcVp9120 

Deze verdeelplaat ten behoeve van de centrale verdeelbox 

(VCCV9058) heeft als aansluitingen 3xØ90mm en 4xØ70mm.

6.3.4.3 Verdeelplaat VcVp9122 

Deze verdeelplaat ten behoeve van de centrale verdeelbox 

(VCCV9058) heeft als aansluitingen 6xØ90mm.

perfect
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       6.3.5 VerdeelBox VccV9276 

Deze verdeelbox met als afmetingen 522x168x250mm (bxhxd) kan 

toegepast worden met twee verschillende verdeelplaten afhankelijk van de 

luchthoeveelheid en het aantal ventielen. De aansluiting voor deze verdeelbox 

gebeurt vanaf het ventilatietoestel met een spiraalgefelst kanaal van Ø180mm. 

Daarna	 is	 het	 mogelijk,	 afhankelijk	 van	 de	 verdeelplaat,	 om	 met	 flexibele	

leidingen de verdeling te realiseren.

6.3.5.1 Verdeelplaat VcVp9337         

Deze verdeelplaat ten behoeve van de centrale verdeelbox 

(VCCV9276) heeft als aansluitingen 4xØ90mm en 6xØ70mm. 

6.3.6 puSh-in koppelinG Vcpi9090          

Deze push-in koppeling, vervaardigd uit PE, zorgt voor de 

luchtdichte aansluiting (indien een O-ring voorzien wordt) tussen 

de	flexibele	leidingen	en	de	sub-	en	hoofdcollectoren.	Per	flexibele	

leiding dient men dus steeds twee push-in koppelingen te voorzien. 

6.3.5.2 Verdeelplaat VcVp9405                     

Deze verdeelplaat ten behoeve van de centrale verdeelbox 

(VCCV9276) heeft als aansluitingen 8xØ90mm

6.3 SySteem 90

Indien de kanalen in opbouw gebruikt worden, 

is een luchtdichte aansluiting mogelijk door 

gebruik te maken van een O-ring (apart te 

bestellen). 
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6.3.7 flexiBele leidinG Vcfl9090          

De	flexibele	leiding,	vervaardigd	uit	PE,	is	speciaal	vervaardigd	

voor toepassing in woonhuisventilatie en ventilatie utiliteit. Ze is 

voorzien van een geribbelde buitenzijde zodat de chape of het 

beton zich goed tussen de groeven kan vastzetten. De quasi 

gladde binnenzijde zorgt ervoor dat de lucht zo weinig mogelijk 

weerstand ondervindt. Verder zijn ze antistatisch, antibacterieel 

behandeld en emissievrij. Bij brand komen er geen schadelijke 

stoffen vrij en is er geen gevaar voor de gezondheid. Bovendien 

zijn	ze	100%	recycleerbaar.	Een	ander	voordeel	van	de	flexibele	

leidingen is dat ze eventuele trillingen en geluidsgolven kunnen 

6.3.8 SuBcollector VcSc9261S                                    

Deze subcollector maakt de aansluiting tussen het ventiel van 

Ø125mm	en	 één	 flexibele	 leiding	 van	Ø90mm.	 De	 subcollector	

kan	 gebruikt	 worden	 tot	 maximum	 52m³/h.	 Binnenin	 werden	

alle naden verlijmd zodat ook deze subcollector luchtdicht is. 

Een luchtgeleider is voorzien om turbulenties te vermijden en de 

luchtweerstand te verminderen.

6.3.9 SuBcollector VcSc9281S                                

Deze subcollector maakt de aansluiting tussen het ventiel van 

Ø125mm	en	maximum	twee	flexibele	 leidingen	van	Ø90mm.	De	

subcollector	 kan	 gebruikt	 worden	 tot	 maximum	 75m³/h.	 (twee	

flexibele	 leidingen	 van	 Ø90mm).	 Binnenin	 werden	 alle	 naden	

verlijmd zodat ook deze subcollector luchtdicht is. Een luchtgeleider 

is voorzien om turbulenties te vermijden en de luchtweerstand te 

verminderen.

absorberen en dempen. Deze leidingen worden 

geleverd op rollen van 50 meter en maken dus 

de verbinding tussen de verdeelboxen en de 

subcollectoren. 
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       6.3.10 SuBcollector VcSc9094S              

Deze subcollector maakt de aansluiting tussen het ventiel van Ø160mm en 

maximum	twee	flexibele	leidingen	van	Ø90mm.	De	subcollector	kan	gebruikt	

worden	tot	maximum	100m³/h.	(twee	flexibele	leidingen	van	Ø90mm).	Binnenin	

werden alle naden verlijmd zodat ook deze subcollector luchtdicht is. Een 

luchtgeleider is voorzien om turbulenties te vermijden en de luchtweerstand te 

verminderen.

6.3.12 dichtinGSrinG Ø90mm Vcdr9090     

Voor een luchtdichte afdichting door middel van een verbindingsmof 

tussen	twee	flexibele	leidingen.

6.3.12.1 o-rinG in nBr Ø90mm Vcor9090                       

O-ring in NBR voor luchtdichte afsluiting push-in koppeling 90mm. Niet te 

verwarren met VCDR9090; dichtingsring 90mm. voor mof VCMF9090.

6.3 SySteem 90

6.3.11 VerBindinGSmof Vcmf9090           

Deze verbindingsmof, vervaardigd uit PE, wordt gebruikt voor 

het	 verbinden	 van	 twee	 flexibele	 leidingen	 van	 Ø90mm.	 De	

aansluiting van een verbindingsmof kan eventueel gebeuren met 

twee dichtingsringen.

6.3.13 afSluitdop Vcdp9090          

De afsluitdop van Ø90mm kan gebruikt worden om  overbodige 

aansluitingen van Ø90mm te kunnen afdichten. Deze dop kan 

rechtstreeks op een push-in koppeling gemonteerd worden.
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6.3.14 hoekBeuGel VcBG9140                          

De hoekbeugel, vervaardigd uit metaal, zorgt voor een stabiele 

plaatsing	 van	 een	 flexibele	 leiding	 van	 Ø90mm	 bij	 verticale	

hoeken van 90°.

6.3.15 luchthoeVeelheid in functie Van lenGte      

Onderstaand kunt u een kort overzicht terugvinden van de te respecteren rekenwaardes.

ONDERDEEL LuCHTHOEVEELHEID LENGTE

flexibele leiding Ø90mm 52-57m³/h.	per	leiding 14m per slang

Indien	uit	noodzaak	de	flexibele	leidingen	toch	langer	dan	veertien	meter	worden	uitgevoerd,	overschrijdt	nooit	de	

afstand	van	zeventien	meter.	Voor	deze	situatie	is	het	aangeraden	om	één	flexibele	leiding	extra	te	voorzien.	Venti-

line raadt aan om het gehele systeem te berekenen aan 3m/s.

BIjVOORBEElD:

ventiel	=	55m³/h.

aangeraden = 1xØ90mm (niet langer dan 14m per slang)

alternatief voor langere afstanden = 2xØ90mm (langer dan 14m per slang, beperkt tot 17 m)

6.3.16 BorinGen             

Afhankelijk van de fabrikant van de diamantboor worden onderstaande boringen geadviseerd:

LEIDINGDIAMETER BORING

Ø50mm 56mm

Ø70mm 76mm

Ø90mm 96mm

Ø125mm 131 / 132mm

Ø150mm 161 / 162mm

Ø160mm 171 / 172mm

Ø180mm 201 / 202mm
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Het lezen van een 
boor- en legplan7

Op het boorplan staat vermeld waar de boringen voorzien moeten 

worden en waar later de ventielen geplaatst zullen worden. Zowel de 

plaats, de diameter en het gevraagde debiet staan hierop vermeld. Hou 

zoveel mogelijk rekening met de inplanting en de plaats van de ventielen.

Indien er een aanpassing dient te gebeuren, neem dan contact op 

met degene die verantwoordelijk is voor het intekenen van het des-

betreffende project alvorens zelf de aanpassing al uit te voeren.

Op de plannen zijn altijd twee standaardkleuren terug te vinden.
De blauwe kleur verwijst naar de toevoerlucht terwijl de rode kleur 
verwijst naar de afgevoerde lucht.
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De plannen worden zo uitgewerkt dat het normaal 

gezien geen probleem mag zijn om het te kopiëren 

naar de realiteit.
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Probeer telkens de boor- en legplannen af te drukken op A3 formaat om kwaliteitsverlies 

tegen te gaan en een leesbaar plan met (meestal) schaal 1:50 te verkrijgen.

In het bovenstaande voorbeeld kan men goed zien dat het ventilatiesysteem als eerste geplaatst 

wordt en daarna de andere nutsvoorzieningen. Via deze manier heeft het ventilatiesysteem een 

stabielere ligging en kunnen de verschillende onderdelen beter met elkaar verbonden worden.

Ook de kanaalaansluitingen van het ventilatietoestel worden in detail omschreven.

Onderstaand kunt u hiervan een voorbeeld terugvinden.
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Voorzie ten allen tijde de nodige geluidsdemping op zowel de toe- en afvoerleidingen die naar de woning gaan. 

Dit	kan	gebeuren	door	vaste	of	flexibele	geluiddempers	(indien	flexibele	geluiddempers	gebruikt	worden,	probeer	

deze dan zo uitgerekt mogelijk te plaatsen zOnDER BOcHTEn en goed te beugelen). De leidingen die in verbinding 

staan met de buitenlucht moeten geïsoleerd aangesloten worden op een muur- of dakdoorvoer.

perfect
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Werkvolgorde8
       

8. WerkVolGorde   

De volgorde van de verschillende handelingen om 

een goede plaatsing van het ventilatiesysteem te 

verwezenlijken zijn als volgt:

1. Het beoordelen van de boor- en legplannen met de werkelijke situatie en zo nodig bijsturen.

2. Mogelijke wijzigingen tijdig doorgeven voor de bestelling van het materiaal.

3. Materiaal bestellen bij een leverancier.

4. Gaten boren volgens de boorplannen.

5. Dakdoorvoeren en / of geveldoorvoeren (laten) plaatsen.

6. Kanalen monteren volgens de legplannen.

 Ventichape/Ventiflex kanalen op de druklaag als 1e techniek.

7. Plaatsen van de stijgleidingen volgens de legplannen.

8. Plaatsen van het wandframe (indien sprake van Orcon HRC ventilatietoestel)

9. Aansluiten van de kanalen op het ventilatietoestel, zowel naar de woning als naar buiten, vol- 

 gens de legplannen.

10. Elektrische aansluiting, driestandenschakelaar en condensafvoer aanleggen.

11. Opstarten en instellen van de unit door de installateur.

12. Inregelen van de ventielen door de installateur (volgens de debieten op de plannen).

1 2 3

Als	 laatste	zal	de	installateur,	dewelke	de	definitieve	inregeling	

heeft uitgevoerd, een inregelrapport moeten opmaken voor de EPB-

aangifte.
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Onderhoudsvoorschriften9
Onderstaand kunt u een tabel terugvinden van de ONDERHOuDSVOORSCHRIFTEN van Ventiline.

C-SYSTEEM D-SYSTEEM ACTIE TOEPASSING

Filters /

1x per maand 

nakijken

uiterlijk 1x per 3 

maanden

reinigen met perslucht of 

handborstel / 

reinigen met stofzuiger

(zorg ervoor dat de 

vezels niet beschadigd 

raken!)

ORCON/SWENTIBOLD

Radiaalventilatoren met 

voorwaarts gekromde 

schoepen

1x per jaar 1x per jaar

reinigen met een licht 

vochtige tandenborstel

(mag ook met een alter-

natieve borstel)

/

Radiaalventilatoren met 

achterwaarts gekromde 

schoepen

1x per 3 jaren 1x per 3 jaren

reinigen met een licht 

vochtig doekje

ORCON/SWENTIBOLD

Axiaalventilatoren 1x per 3 jaren 1x per 3 jaren /

PE warmtewisselaar / 1x per jaar

reinigen met een tuinslang 

en warm water/ reinigen 

door onderdompeling in 

een bak met warm water 

en detergent/ luchtcom-

pressor

ORCON

ALu warmtewisselaar / 1x per 3 jaren SWENTIBOLD

Binnenbekleding Toestel
bij het reinigen van de 

ventilatoren

bij het reinigen van 

de ventilatoren en de 

warmtewisselaar

reinigen met vochtige 

doek
ORCON/SWENTIBOLD

Kanalen 1x per 10 jaren (geschat) 1x per 10 jaren (geschat)

reinigen gebeurt met  

perslucht en vacuüm door 

een gespecialiseerde 

firma	(RENTOKIL)

VENTICHAPE/VENTIFLEX

VENTISAFE
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10. reiniGinG Van het leidinGSySteem 

Niet alleen het ventilatietoestel dient gereinigd te worden maar ook het gehele ventilatiesysteem. Ventiline heeft 

een	samenwerkingsovereenkomst	met	de	firma	Rentokil	om	het	ventilatiesysteem	te	reinigen.	Onderstaand	kan	men	

een overzicht terugvinden van alle handelingen die in acht moeten genomen worden.

Aansluiten van een grote stofzuiger op de hoofdleidingen

(luchtvolume	van	2000-3000	m³/h.).

Afsluiten van alle ventielen waar niet gereinigd wordt zodat de 

stofzuiger optimaal de leidingen van het te reinigen gedeelte 

schoonmaakt	(2000	m³/h.	op	1	ventiel).

Een roterende borstel en controlecamera om elke leiding te reinigen 

zodat het losgekomen vuil door de stofzuiger opgezogen wordt.

Roterende	borstel	door	elke	flexibele	leiding	sturen	voor	een	gron-

dige reiniging

Het losgekomen vuil en de stofdeeltjes worden door de stofzuiger 

opgezogen.

Dieptereiniging met een speciale nozzle (spuitstuk) en perslucht 

zodat het eventuele resterende vuil alsnog verwijderd wordt.

Controle van de netheid van de kanalen

via een inspectiecamera.

Desinfecteren van het kanaalwerk.

Indien nodig, terug inregelen van de installatie.

Reiniging van het leidingsysteem10

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Reiniging van het leidingsysteem
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11.1. GratiS offerte  

Indien u een offerte wenst voor een ventilatiesysteem is het mogelijk deze te bekomen 

via Ventiline. Via het aanvraagformulier voor een “offerte ventilatiesysteem”, dat u 

kan downloaden via WWW.VEnTIlInE.BE en doorklikken naar E-FOLDERS, kunt u 

uw aanvraag en de bijhorende plannen (.pdf of .dwg bestanden) doorsturen naar 

calculaTIOn@VEnTIlInE.BE. Wij proberen telkens elke aanvraag binnen 5 

tot maximaal 10 werkdagen te verwerken.

11.2. GratiS Boor- en leidinGenplan  

Indien de door ons opgemaakte offerte wordt goedgekeurd kan men overgaan 

tot de aanvraag van de boor- en legplannen. Via het aanvraagformulier voor een 

“ontwerp ventilatiesysteem”, dat u kan downloaden via WWW.VEnTIlInE.BE en 

doorklikken naar E-folders, kunt u uw aanvraag doorsturen naar calculaTIOn@

VEnTIlInE.BE. Wij proberen telkens elke aanvraag binnen 5 tot maximaal 10 

werkdagen te verwerken.

11.3. GratiS éénmaliGe WerfBeGeleidinG  

Bij de eerste keer dat een installateur met onze materialen werkt is het mogelijk 

om één van onze techniekers voor één dag (zeven uur) als begeleiding mee te krij-

gen. Deze begeleiding houdt in dat de technieker alles meedeelt waar rekening 

mee dient gehouden te worden. Hij zal wel meewerken, maar het is niet de be-

doeling dat u de technieker ziet als extra “werkkracht”. Via het aanvraagformulier 

voor een “werfbegeleiding”, dat u kan downloaden via WWW.VEnTIlInE.BE en 

doorklikken naar E-folders, kunt u uw aanvraag voor een werfbegeleiding

doorsturen naar SERVIcE@VEnTIlInE.BE.

Diensten aangeboden 
door VENTILINE11
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11.4. GratiS eenmaliGe opleVerinG/inreGelinG     

De eerste keer dat een installateur met onze ventilatietoestellen werkt is het mogelijk om één van onze 

techniekers als begeleiding voor een inregeling mee te krijgen. Deze inregeling houdt in dat de technieker 

de inregeling eenmaal voordoet met de nodige knowhow. Daarna wordt de installateur geacht dit zelf 

te kunnen.  Via het aanvraagformulier voor een “oplevering/inregeling”, dat u kan downloaden via 

WWW.VEnTIlInE.BE en doorklikken naar E-folders, kunt u uw aanvraag voor de indienststelling van een 

Ventiline-ventilatiesysteem doorsturen naar SERVIcE@VEnTIlInE.BE.

Ventiline kan ten allen tijde uw werfbegeleidingen en inregelingen verzorgen. Hiervoor wordt wel een 

vergoeding gevraagd.

11.5. GratiS BijStand omtrent renoVatieprojecten    

Contacteer Ventiline voor al uw verdere vragen hieromtrent.

11.6. GratiS onderSteuninG inzake appartementen, kantoorGeBouWen en Scholen    

Een goede ventilatie is van groot belang voor ieder kantoor of ander utiliteitsgebouw. Een gebrekkige

ventilatie heeft een negatieve invloed op de schoolprestaties van leerlingen en docenten. Een geven-

tileerde werk-/leefruimte verhoogt daarentegen de productiviteit en verlaagt ziekteverzuim. Contacteer 

Ventiline voor al uw verdere vragen hieromtrent.

11.7. GarantieS en herStellinGen    

Al uw aanvragen omtrent de garantie en herstelling van een Ventiline-ventilatiesysteem kunnen sinds 

kort rechtstreeks doorgestuurd worden naar Ventiline. Via het aanvraagformulier voor “garantie”, dat u 

kan downloaden via WWW.VEnTIlInE.BE en doorklikken naar E-folders, kunt u uw garantieaanvraag 

doorsturen naar SERVIcE@VEnTIlInE.BE.

Diensten aangeboden 
door VENTILINE
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mVS-10  
•	Uitgevoerd	met	EC	gelijkstroommotor

•	Standaard	perilex	stekker	(P)

•	Optionele	radiografische	bediening	(RH)

•	Optioneel	vochtsensor	(RH)

•	Laag	geluidsniveau	

•	360	m³/h	bij	200	Pa

•	14	Instelmogelijkheden	(dipswitches)

•	Optioneel	vraaggestuurd	ventileren	

 o.b.v. vocht/CO2

 

       
perilex  
 

       

mVS-8, 8/14  
•	Uitgevoerd	met	AC	wisselstroommotor

•	Standaard	perilex	stekker	(P)

•	Optionele	radiografische	bediening	(8/14RH)

•	Optioneel	vochtsensor	(8/14RH)

•	Voorzien	van	3	standen/snelheden

 

       

12.1. mVS – c-SyStemen 

12 Ventilatoren
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12.2.  hrc – d-SyStemen met Warmterecuperatie  

       
ontVanGerprint radioGrafiSche BedieninG  
 

• uitgevoerd met energiebesparende, 

 constant	flow	EC	gelijkstroommotoren

• PE tegenstroom warmtewisselaar

• Standaard perilex stekker (BP)

•	Optionele	radiografische	bediening	(BRH)

• Vochtdetectie standaard voorzien

• Bypass standaard voorzien

• Bioritme en intelligente ontdooicyclus

• Draaimodule

• Laag geluidsniveau

•	300	m³/h.	(HRC300)	en	400	m³/h.	(HRC400)	bij	160	Pa

• Montageframe voor snelle en makkelijke montage

• Mogelijkheid aansluiting aardwarmtewisselaar (BPA/BRHA)
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12.2.1 VolGorde montaGe hrc-unit 

1. Bevestigingsframe met bijgeleverde schroeven 

 bevestigen tegen volsteense muur

Ventilatoren

2. Het mechanische gedeelte van de HRC 

 eenvoudig in frame schuiven

2

4. Condensafvoer aansluiten

4

3. Afwerkingskap met schroeven 

 bevestigen aan frame

3

Voor de aanluiting van de perilex stekker zie 

pagina 51.

1

handleiding_ventiline_Finaal.indd   53 17/10/2012   11:30:29



54

12.2.2 draaimodule hrc 

Door het omdraaien van de middenconsole kan de werkings-richting van de HRC in een handomdraai aange-

past worden. De ingewerkte magneten veranderen automatisch de sturing van het toestel. Op de middencon-

sole zijn een boompje en een huisje te herkennen en die bepalen de richting. Het huisje staat voor de leidingen 

die “naar binnen” in de woning gaan en het boompje toont aan dat aan deze zijde van de unit de leidingen 

“naar buiten” gaan.

12.3. Ventro – d-SyStemen met Warmterecuperatie 

• uitgevoerd met energie besparende EC gelijkstroommotoren

• Aluminium tegenstroom warmtewisselaar

• Nieuwe digitale regeling

• Schakelklok met weekprogramma

• Optioneel uitvoerbaar met 100% bypass

• Geluidsarm

•	Type:	180	/	275	/	325	/	400	/	450	/	850	/	1200	/	1800m³/h

• Ideaal voor aardwarmtewisselaar
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12.3.1 diGitale reGelinG Ventro 

Ventilatoren
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12.3.2 aanSluitSchema Ventro  
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VOOR MEER ESTHETIEK EN COMFORT

DESIGN VENTIELEN VAN VENTILINE
VOOR WAND- EN PLAFONDMONTAGE

Ventivalve

 EXCLuSIEF DESIGN

 DIVERSE RAL-KLEuREN IN OPTIE
 (STANDAARD: RAL 9010 SATIJN)

 GLASVENTIELEN

 uNIEKE LuCHTGELEIDERS
 VOOR EXTRA LAGE DRuKVER- 
 LIEZEN

 OPTIONEEL FILTERHOuDER
 MET FILTER G3 VOOR ZuIVERE

 LuCHT EN KANALEN

OPTIE: TE VERKRIJGEN IN RAL KLEuR   
 NAAR WENS ALSOOK IN INOX

 TYPE FILTER G3

 BRuIKBAAR IN IEDER TOE- EN AFVOERKANAAL VAN 125 MM

uNIEKE LuCHTVOLuMEREGELAAR

OPTIONEEL FILTERELEMENT & HOuDER

 MuLTIFuNCTIONEEL

 BRuIKBAAR IN IEDER TOE- EN AFVOERKANAAL VAN 125 MM

 REGELING DOOR MIDDEL VAN uITDRuKBARE KuNSTSTOFDOPPEN

Ventiel met spotverlichting

13 Ventivalve
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VOOR MEER ESTHETIEK EN COMFORT

DESIGN VENTIELEN VAN VENTILINE
VOOR WAND- EN PLAFONDMONTAGE

Designventielen van Ventiline 
voor wand- en plafondmontage

Ventiel met spotverlichting

Wandventiel

VOOR MEER ESTHETIEK EN COMFORT
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 luchthoeveelheid en snelheid 
 in functie van ventilatiekanaal...
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Ø (mm) 41,5 62,5 76,0 80,0 100,0 125,0 150,0 160,0 180,0 200,0 250 280 315 355 400
V (m/s)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,5 1,1 1,6 1,8 2,8 4,4 6,4 7,2 9,2 11,3 17,7 22,2 28,1 35,6 45,2
0,2 1,0 2,2 3,3 3,6 5,7 8,8 12,7 14,5 18,3 22,6 35,3 44,3 56,1 71,3 90,5
0,3 1,5 3,3 4,9 5,4 8,5 13,3 19,1 21,7 27,5 33,9 53,0 66,5 84,2 106,9 135,7
0,4 1,9 4,4 6,5 7,2 11,3 17,7 25,4 29,0 36,6 45,2 70,7 88,7 112,2 142,5 181,0
0,5 2,4 5,5 8,2 9,0 14,1 22,1 31,8 36,2 45,8 56,5 88,4 110,8 140,3 178,2 226,2
0,6 2,9 6,6 9,8 10,9 17,0 26,5 38,2 43,4 55,0 67,9 106,0 133,0 168,3 213,8 271,4
0,7 3,4 7,7 11,4 12,7 19,8 30,9 44,5 50,7 64,1 79,2 123,7 155,2 196,4 249,4 316,7
0,8 3,9 8,8 13,1 14,5 22,6 35,3 50,9 57,9 73,3 90,5 141,4 177,3 224,4 285,1 361,9
0,9 4,4 9,9 14,7 16,3 25,4 39,8 57,3 65,1 82,4 101,8 159,0 199,5 252,5 320,7 407,2
1,0 4,9 11,0 16,3 18,1 28,3 44,2 63,6 72,4 91,6 113,1 176,7 221,7 280,6 356,3 452,4
1,1 5,4 12,1 18,0 19,9 31,1 48,6 70,0 79,6 100,8 124,4 194,4 243,8 308,6 392,0 497,6
1,2 5,8 13,3 19,6 21,7 33,9 53,0 76,3 86,9 109,9 135,7 212,1 266,0 336,7 427,6 542,9
1,3 6,3 14,4 21,2 23,5 36,8 57,4 82,7 94,1 119,1 147,0 229,7 288,2 364,7 463,2 588,1
1,4 6,8 15,5 22,9 25,3 39,6 61,9 89,1 101,3 128,3 158,3 247,4 310,3 392,8 498,9 633,3
1,5 7,3 16,6 24,5 27,1 42,4 66,3 95,4 108,6 137,4 169,6 265,1 332,5 420,8 534,5 678,6
1,6 7,8 17,7 26,1 29,0 45,2 70,7 101,8 115,8 146,6 181,0 282,7 354,7 448,9 570,1 723,8
1,7 8,3 18,8 27,8 30,8 48,1 75,1 108,1 123,0 155,7 192,3 300,4 376,8 476,9 605,8 769,1
1,8 8,8 19,9 29,4 32,6 50,9 79,5 114,5 130,3 164,9 203,6 318,1 399,0 505,0 641,4 814,3
1,9 9,3 21,0 31,0 34,4 53,7 83,9 120,9 137,5 174,1 214,9 335,8 421,2 533,0 677,0 859,5
2,0 9,7 22,1 32,7 36,2 56,5 88,4 127,2 144,8 183,2 226,2 353,4 443,3 561,1 712,7 904,8
2,1 10,2 23,2 34,3 38,0 59,4 92,8 133,6 152,0 192,4 237,5 371,1 465,5 589,2 748,3 950,0
2,2 10,7 24,3 35,9 39,8 62,2 97,2 140,0 159,2 201,5 248,8 388,8 487,7 617,2 783,9 995,3
2,3 11,2 25,4 37,6 41,6 65,0 101,6 146,3 166,5 210,7 260,1 406,4 509,8 645,3 819,6 1040,5
2,4 11,7 26,5 39,2 43,4 67,9 106,0 152,7 173,7 219,9 271,4 424,1 532,0 673,3 855,2 1085,7
2,5 12,2 27,6 40,8 45,2 70,7 110,4 159,0 181,0 229,0 282,7 441,8 554,2 701,4 890,8 1131,0
2,6 12,7 28,7 42,5 47,0 73,5 114,9 165,4 188,2 238,2 294,1 459,5 576,3 729,4 926,5 1176,2
2,7 13,1 29,8 44,1 48,9 76,3 119,3 171,8 195,4 247,3 305,4 477,1 598,5 757,5 962,1 1221,5
2,8 13,6 30,9 45,7 50,7 79,2 123,7 178,1 202,7 256,5 316,7 494,8 620,7 785,5 997,7 1266,7
2,9 14,1 32,0 47,4 52,5 82,0 128,1 184,5 209,9 265,7 328,0 512,5 642,8 813,6 1033,3 1311,9
3,0 14,6 33,1 49,0 54,3 84,8 132,5 190,9 217,1 274,8 339,3 530,1 665,0 841,7 1069,0 1357,2
3,1 15,1 34,2 50,6 56,1 87,7 137,0 197,2 224,4 284,0 350,6 547,8 687,2 869,7 1104,6 1402,4
3,2 15,6 35,3 52,3 57,9 90,5 141,4 203,6 231,6 293,1 361,9 565,5 709,3 897,8 1140,2 1447,6
3,3 16,1 36,4 53,9 59,7 93,3 145,8 209,9 238,9 302,3 373,2 583,2 731,5 925,8 1175,9 1492,9
3,4 16,6 37,6 55,5 61,5 96,1 150,2 216,3 246,1 311,5 384,5 600,8 753,7 953,9 1211,5 1538,1
3,5 17,0 38,7 57,2 63,3 99,0 154,6 222,7 253,3 320,6 395,8 618,5 775,8 981,9 1247,1 1583,4
3,6 17,5 39,8 58,8 65,1 101,8 159,0 229,0 260,6 329,8 407,2 636,2 798,0 1010,0 1282,8 1628,6
3,7 18,0 40,9 60,4 67,0 104,6 163,5 235,4 267,8 339,0 418,5 653,8 820,2 1038,0 1318,4 1673,8
3,8 18,5 42,0 62,1 68,8 107,4 167,9 241,7 275,1 348,1 429,8 671,5 842,3 1066,1 1354,0 1719,1
3,9 19,0 43,1 63,7 70,6 110,3 172,3 248,1 282,3 357,3 441,1 689,2 864,5 1094,2 1389,7 1764,3
4,0 19,5 44,2 65,3 72,4 113,1 176,7 254,5 289,5 366,4 452,4 706,9 886,7 1122,2 1425,3 1809,6
4,1 20,0 45,3 67,0 74,2 115,9 181,1 260,8 296,8 375,6 463,7 724,5 908,9 1150,3 1460,9 1854,8
4,2 20,5 46,4 68,6 76,0 118,8 185,6 267,2 304,0 384,8 475,0 742,2 931,0 1178,3 1496,6 1900,0
4,3 20,9 47,5 70,2 77,8 121,6 190,0 273,6 311,2 393,9 486,3 759,9 953,2 1206,4 1532,2 1945,3
4,4 21,4 48,6 71,9 79,6 124,4 194,4 279,9 318,5 403,1 497,6 777,5 975,4 1234,4 1567,8 1990,5
4,5 21,9 49,7 73,5 81,4 127,2 198,8 286,3 325,7 412,2 508,9 795,2 997,5 1262,5 1603,5 2035,8
4,6 22,4 50,8 75,1 83,2 130,1 203,2 292,6 333,0 421,4 520,2 812,9 1019,7 1290,5 1639,1 2081,0
4,7 22,9 51,9 76,8 85,0 132,9 207,6 299,0 340,2 430,6 531,6 830,6 1041,9 1318,6 1674,7 2126,2
4,8 23,4 53,0 78,4 86,9 135,7 212,1 305,4 347,4 439,7 542,9 848,2 1064,0 1346,6 1710,4 2171,5
4,9 23,9 54,1 80,0 88,7 138,5 216,5 311,7 354,7 448,9 554,2 865,9 1086,2 1374,7 1746,0 2216,7
5,0 24,3 55,2 81,7 90,5 141,4 220,9 318,1 361,9 458,0 565,5 883,6 1108,4 1402,8 1781,6 2261,9

Q (m3/h)

Luchthoeveelheid en snelheid in functie van ventilatiekanaal
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met Behulp Van de VentilatieSyStemen aanGeBoden door VEnTIlInE!
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