Ventilatie met advies
eventueel ter plaatse

VENTILINE IN DE STRIJD TEGEN
CORONA OP DE ARBEIDSPLAATSEN:
SCHOLEN, KANTOREN,…
WOONHUISVENTILATIE &
VENTILATIE UTILITEIT

FRESH
AIR?

Het belang van goede ventilatie wordt ten tijden van de huidige
Covid-19 pandemie belangrijker dan ooit. Maximale verluchting door ramen en deuren te openen is, met de winter
voor de deur, geen sinecure. Creëer daarom een aangenaam, tochtvrij lokaal zonder verbouwingen.

HOE KUNNEN WE
VOOR EEN GEZONDE
BINNENLUCHT ZORGEN
ZONDER OP ONS COMFORT
IN TE BOETEN?

De overdracht van COVID-19 vindt namelijk grotendeels
plaats in binnen- en besloten omgevingen, waar we ongeveer 90% van onze tijd doorbrengen. Ventilatie met warmteterugwinning gestuurd door CO2-meting is hierbij de oplossing.

BASISREGELS VOOR EEN
GOEDE LUCHTKWALITEIT:
1.

2.
3.
4.

CO2-meting uitvoeren. CO2-meting is immers nog altijd de
beste graadmeter van de luchtvervuiling door mensen (en
dus mogelijke aerosol-deeltjes met COVID-19).
Verse buitenlucht toevoeren en vervuilde binnenlucht
afvoeren.
24/24h ventileren
Correcte berekening van de debieten voor een voldoende ventilatie en toch een beperkt warmteverlies.

Welke debieten te hanteren voor
plaatsen waar gewerkt wordt
(bv scholen/kantoren).
Koolstofdioxide (CO2) wordt aanzien als een goede indicator
van de luchtvervuiling in een door mensen bezette ruimte. Hoge
CO2-concentraties (uitgedrukt in ppm of parts per million) zijn
een indicatie voor een tekort aan ventilatie, waardoor de mensen aanwezig in de ruimte worden blootgesteld aan een hogere
dosis aerosol-deeltjes met het COVID-19 virus (indien aanwezig).

Volgens het Koninklijk Besluit van arbeidsplaatsen
(scholen, kantoren,…) dient men aan het volgende
te voldoen:
CO2-concentraties moeten onder de 900ppm blijven indien er niet voldaan is aan het
Koninklijk Besluit vloerbekleding (*)  40m³/h per persoon
CO2-concentraties moeten onder de 1200ppm blijven indien er wel voldaan is aan het
Koninklijk Besluit vloerbekleding (*)  25m³/h per persoon  bijna standaard bij nieuwbouw
(*) Men voldoet aan het Koninklijk Besluit vloerbekleding indien de vloerbekleding uit emissiearme materialen is vervaardigd bijv.:
glas, keramische tegels, staal, natuursteen… Bouwvergunningen vanaf 21/05/2019 voldoen sowieso aan het KB vloerbekleding.

Vooreerst kan men best testen of men
onder deze PPM-waarden blijft van het
KB arbeidsplaatsen met volgende sensor:

De CO2-sensor toont op zijn display de huidige CO2-concentraties in de lucht, de temperatuur, relatieve vochtigheid en de tijd.
De display zal van kleur veranderen afhankelijk van de waarde
van het CO2-niveau om eenvoudig de luchtkwaliteit weer te geven.

De waarde van de alarmdrempel (rode kleur) is instelbaar
per 100ppm. De display geeft ook een grafiek weer van de
CO2-waardes van de afgelopen 24 uur.

Indien de waarden boven deze van KB
arbeidsplaatsen liggen, kan men kiezen
voor volgende ventilatiesystemen van
Ventiline:
Ventilatie met warmteterugwinning op basis van CO2-sturing met
CO2-sensoren in de ruimtes.

WANDMODELLEN

HRC-toestellen en hun bijhorende CO2 sensor:
Indien de HRC-toestellen gekoppeld worden
aan een inbouw CO2-bedieningssensor zullen
deze automatisch gestuurd worden op basis van
de CO2-concentraties in de lucht. Het
schakelpunt kan ingesteld worden op 950ppm en
1150ppm. De units kunnen handmatig ook (tijdelijk) in een andere
stand draaien.
Door het nauwkeurig meetbereik kan er op tijd ingegrepen
worden wanneer de vervuiling (en mogelijke aerosolen met
COVID-deeltjes) in de binnenlucht te hoog wordt.

STANDEN STATUS

HRC-350-Ventiflow
HRC-450-Ventiflow.

LED

BEDIENING

Afwezigheidsstand

Toestel draait in de laagst mogelijke
stand totdat een andere functie geactiveerd wordt (12 uur)

1 | Stand 1 (laag)

Tijdelijke laagstand (60 min)

2 | Stand 2 (midden)

Tijdelijke middenstand (13 uur)

3 | Stand 3 (hoog)

Tijdelijke hoogstand (60 uur)

Energiebesparende
Auto modus

Automatische regeling op basis van CO2
<1150 ppm economisch (modulerend
geregeld tussen stand laag en nominaal

Buitengewoon
goed Auto modus

Automatische regeling op basis van CO2
<950 ppm (modulerend geregeld tussen
stand laag en nominaal

HRC-225-Ventiflow

O2

PLAFONDMODELLEN
Verschillende WTU-series:
WTU-EC-TA  tegenstroomaluminium warmtewisselaar (warmteterugwinning)
WTU-EC-E  enthalpiewarmtewisselaar (warmte- en vochtterugwinning)
WTU-EC-IE  enthalpiewarmtewisselaar, thermisch en akoestisch geïsoleerd

WTU-EC-TA / WTU-EC-IE / WTU-EC-E

WTU-toestellen en hun bijhorende CO2 sensor:
Voor de WTU-toestellen kunnen we werken met een CO2-ruimtesensor.
De sensor heeft 3 LED’s (groen, geel, rood), waarmee de momenteel gemeten CO2-concentratie wordt weergegeven. 2 relaisuitgangen worden afhankelijk van de CO2-concentratie geschakeld. De schakeldrempels zijn instelbaar

LED-INDICATIE BIJ GEMETEN
CO2-WAARDES
LED

MEETBEREIK

DE SCHAKELDREMPELS WORDEN MET DE
POTENTIOMETERS IN STAPPEN VAN 100 PPM INGESTELD.
PPM

BEREIK

POTENTIOMETER

groen

< 800 ppm

1

STAND

>700ppm (standaard)

Instelbaar 500-900 ppm

1

geel

800-1200 ppm

2

>1300ppm (standaard)

Instelbaar 1100-1500 ppm

2

rood

> 1200 ppm

De oplossing voor scholen die aan de
akoestische criteria dienen te voldoen:
MOGELIJKHEID 1:
WTU-EC-IE versie is de PERFECTE warmteterugwinunit voor
scholen die dienen te voldoen aan de nieuwe akoestische norm
van 2018 voor nieuwbouw.

MOGELIJKHEID 2:
Een andere optie is de geluidsdempende boxventilator (diam.
125/160/200/250mm) die men kan toepassen als separate toe- en
afvoerventilator:

KENMERKEN WTU-EC-IE:
Enthalpiewisselaar
Aansturingsmogelijkheden voor een externe
na- of voorverwarmer
Extra geïsoleerd EPS binnenwerk
Dubbel uitgevoerde behuizing en extra isolatie
Laag geluidsniveau

De geluidsdempende boxventilator kan zowel voor toe- als afvoer gebruikt worden. Deze unit heeft geen warmtewisseling.
Er is ook een mogelijkheid om een CO2-sensor te gebruiken
voor de sturing van deze unit (enkel mogelijk bij de EC-versie)
 0-10V sturing (0-2000ppm).

CO2-SENSOR:

Mogelijke configuraties voor scholen

WTU-600-EC-TA
(OF E OF IE)

WTU-800-EC-TA
(OF E OF IE)

WTU-1000-EC-TA
(OF E OF IE)

GB-250-EC

499 m3/uur - 188W - 85%
Klas 20 personen

475 m3/uur - 200W - 76%
Klas 19 personen

747 m3/uur - 276W - 77%
Klas 30 personen

1048 m3/uur - 346W 78% Klas 42 personen

1100 m3/uur - 265W
Klas 46 personen

CO2 SENSOR

UNIT

HRC-450
VENTIFLOW

BUITENROOSTERS

INBLAAS- EN
AFZUIGROOSTER

055 21800050

055 17700010

051 SHVN400x200
+ 040 ESNU-180

051 SHVN600x200
+ 040 ESNU-200

051 SHVN600x300
+ 040 ESNU-250

051 SHVN600x400
+ 040 ESNU-315

051 SHVN600x400

040 ESNU-315

040 AVU-180 +
055 SV180

040 AVU-200 +
055 SV200

2 x 040 AVU-250

2 x 040 AVU-315

040 AVU-315

040 AVU-315

Extra maatregel voor een
goede gezondheid
Een combinatie van COVID-19 met fijnstof is nefast voor onze
gezondheid. Er zijn hierover diverse wetenschappelijke bewijzen. Om onszelf nog extra te beschermen kunnen we dus best
ook een fijnstoffilter voorzien. Onze toestellen kunnen allemaal
voorzien worden van een fijnstoffilter klasse ePM1 50/70%. Deze
filters zijn gekeurd volgens ISO 16890.
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