Overzicht onderhoud van het
ventilatiesysteem
Onderdeel (+ wie uitvoeren?)
Filters stofzuigen en reinigen

Onderhoudsfrequentie
1x per maand tot 1x per 3

(kan uitgevoerd worden door

maanden, afhankelijk van de

de eindgebruiker)

vervuiling in de lucht (bijv. :
stadsomgeving raakt sneller
vervuild dan in landelijke
omgeving)

Werkwijze
• Haal de filters uit het
toestel.
• Verwijderen van droog vuil:
Borstelkopje op de
stofzuiger monteren en op
de laagste stand in de
richting van de vezels mee
voorzichtig stofzuigen, erop
lettend dat de vezels van
de filter niet beschadigd
worden.
• Verwijderen van vettige
substanties: baden in lauw
water met niet-chemische
ontvetter of
handwasmiddel – daarna
goed afspoelen (om
geurhinder te voorkomen)
met douchekop of
tuinslang op de laagste
stand. Laten drogen
alvorens de filters in het
toestel terug te steken
hoeft niet.

Filters vervangen

Ten minste 1x per 6 maanden

•

(kan uitgevoerd worden door

(best voor de winter)

•

de eindgebruiker)

(in een stofrijke/sterk vervuilde
omgeving vaker)

De oude filters uit het
toestel verwijderen.
De nieuwe filters in het
toestel plaatsen.

Binnenwerk reinigen

2 à 4 jaar

•

Voorzichtig schoon vegen
met een vochtige doek.

Jaarlijks

•

De warmtewisselaar uit het
toestel halen.
Met een plantenspuit,
gevuld met lauw water en
wat niet-chemische
ontvetter de
warmtewisselaar langs
beide openingen benevelen
totdat het water er langs
de onderkant uit sijpelt.
De warmtewisselaar
omdraaien en
bovenstaande handeling
herhalen.
Goed uitspoelen met
douchekop op tuinslang op
de laagste stand.
Laten drogen alvorens de
warmtewisselaar in het
toestel terug te steken
hoeft niet indien
condensafvoer aanwezig.

(uit te laten voeren door
professionelen)
Warmtewisselaar reinigen
(uit te laten voeren door

•

professionelen)

•

•

•

Motoren reinigen

2 à 4 jaar

•

(om rendementsverlies te
vermijden)
•
(uit te laten voeren door
professionelen)
•

Sensoren reinigen
(uit te laten voeren door
professionelen)

Jaarlijks

•

Droog vuil verwijderen:
schoepen met
verfborsteltje nauwkeurig
schoon maken erop lettend
dat de ‘klemmetjes op de
schoepen’ blijven zitten!
Vetplekken / - ophopingen
verwijderen: schoon vegen
met een vochtige doek met
een beetje niet-chemische
detergent.
Gelieve rondom te reinigen
ter voorkoming dat de
motor uit balans geraakt.
Voorzichtig schoon vegen
met een vochtige doek.

Kanalen reinigen /

Om de 9 jaren

•

desinfecteren
(uit te laten voeren door

Eerst inspectie door middel van
camera aan te raden (om de 3
jaar)

professionelen)
Akoestische flexibele

Om de 3 jaar inspecteren

aluminium laminaat slangen

Reinigen van toe/afvoeropeningen en ventielen
(uit te laten voeren door

Deze moeten 1x/jaar met een
sopje met klassiek detergent
gereinigd worden.
Bij de reiniging van de kanalen
worden deze eveneens
gereinigd.

professionelen)
Doorstroomopeningen
(uit te laten voeren door
professionelen)

•

Roosters dienen op tijd
gereinigd te worden.

Contact opnemen met
gespecialiseerd bedrijf.
Plannen bezorgen aan
gespecialiseerd bedrijf
zodat zij een offerte op
maat voor u kunnen
opmaken.

