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1.1 Algemeen
Eenvoudig samengevat is Verventa een ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning uitgebreid met een luchtverwarming 
waarmee men kan verwarmen of koelen. 

Uniek aan Verventa is dat het systeem toelaat om kamer 
per kamer de gewenste temperatuur in te stellen zonder dat 
hierdoor de ventilatie in het gedrang komt, ook indien er geen 
warmtevraag is.

Het is dus perfect mogelijk om bv. de ouderslaapkamer te ven-
tileren maar niet te verwarmen, en de kinderkamer te ventile-
ren én te verwarmen. 

Het systeem combineert daartoe verschillende componenten 
om tot een totaaloplossing voor het binnenklimaat van de 
moderne en uiterst goed geïsoleerde woning te komen. 

Het systeem bestaat uit een ventilatiesysteem, een luchtbe-
handelingskast, een gepatenteerd mengsysteem voorzien van 
regelkleppen, luchtkanalen, een akoestisch dempend terugna-
mekanaal, thermostaten en een warmtebron. 

In de volgende paragrafen wordt de werking van het Verventa 
systeem verklaard aan de hand van uitvoerige beschrijvingen.

Daarna werken we een woning volledig uit met een compleet 
rekenvoorbeeld. 

Ten slotte sommen we de voorschriften op die nageleefd moe-
ten worden om een Verventa systeem in uw woning te kunnen 
installeren. Hier vindt u praktische informatie zoals welke 
kabels u dient toe te passen en hoe de vloeropbouw er uitziet. 

Deze handleiding is een “work in progress” dus aanpassingen 
zullen volgen zodra ze beschikbaar zijn. 

1.2 Doelgroep
Deze handleiding is in eerste instantie bestemd voor de instal-
lateur. Hierin vindt de installateur alle informatie die nodig is 
om een Verventa systeem te berekenen. 

Daarnaast is de handleiding bedoeld voor de architect of de 
EPB verslaggever.

Ook de geïnteresseerde eindgebruiker kan informatie opdoen in 
dit document, maar we gaan wel uit van een zekere technische 
voorkennis.

Indien u  na het lezen van de handleiding vragen heeft over 
het Verventa systeem, dan mag u ons steeds contacteren voor 
meer informatie over het systeem. 

1 Wat is Verventa ?
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2 Onderdelen van het Verventa systeem

2.1 Algemeen
Een Verventa systeem bestaat uit een ventilatietoestel, een 
luchtbehandelingskast, een gepatenteerd mengsysteem voor-
zien van regelkleppen, luchtkanalen, een akoestisch dempend 
terugnamekanaal, thermostaten en een warmtebron. 

2.2 Het ventilatiesysteem
Een belangrijk onderdeel van het Verventa systeem is het 
ventilatietoestel. Omdat moderne woningen uitermate goed 
geïsoleerd zijn en energiebesparing erg belangrijk is, werd er 
geopteerd voor balansventilatie met warmteterugwinning. In 
de volksmond worden zulke systemen ook wel eens “ventila-
tiesysteem type D” of “WTW” genoemd.

De werking is eenvoudig: vervuilde binnenlucht van keuken, 
badkamer en toilet wordt door het ventilatiesysteem naar 
buiten gestuwd. 

De warmte die in deze luchtstroom aanwezig is, wordt door 
middel van een hoog rendement tegenstroom warmtewisse-
laar overgedragen aan schone buitenlucht, die vervolgens in de 
woning wordt ingeblazen.  

In onderstaande afbeelding wordt de werking van het Verventa 
balansventilatiesysteem schematisch voorgesteld.
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Toepassen van warmteterugwinning biedt een heel aantal 
voordelen. Om te beginnen kan u zo het warmteverlies eigen 
aan ventileren sterk beperken. 

Bovendien wordt tocht vermeden, omdat de koude buitenlucht 
steeds wordt voorverwarmd door het ventilatietoestel.

En, omdat het toestel voorzien is van luchtfilters, haalt u geen 
ongefilterde lucht of ongewilde insecten binnen. 

Daarnaast bent u ook zeker dat in elke kamer het juiste debiet 
wordt ingeblazen én afgevoerd, onafhankelijk van windrichting 
of stand van ventilatieroostertjes.

Dit alles maakt dat balansventilatie met warmteterugwin-
ning voor ons de enige zinnige keuze is en daarom dat we dit 
systeem ook toepassen in Verventa.

Het Verventa ventilatietoestel is vanzelfsprekend gebouwd 
volgens de laatste normen en is voorzien van twee uiterst 
zuinige ErP2015 conforme ventilatoren van het Duitse kwali-
teitsmerk EBM.

Deze ventilatoren onderscheiden zich door hun hoog totaalren-
dement onder alle gebruiksomstandigheden. Door het gebruik 

van elektronisch geregelde borstelloze gelijkstroommotoren 
(BLDC) wordt het opgenomen vermogen sterk gereduceerd 
zodat het milieu gespaard wordt en er aanzienlijk minder 
elektriciteit wordt verbruikt.

Het toestel is voorzien van een automatisch werkende vorst-
beveiliging. Als er vorstgevaar dreigt, wordt het debiet van de 
pulsieventilator automatisch verlaagd. 

Optioneel is er een zogenaamde 100% bypass beschikbaar 
waarmee bij warmere periodes de warmtewisselaar wordt om-
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zeild. Zo kan er koudere buitenlucht in de woning ingeblazen 
worden om zo het opwarmen van de woning tegen te gaan. 

Jammer genoeg is zo’n bypass niet erg efficient: op erg warme 
dagen is het  immers buiten nagenoeg even warm dan binnen, 
en dan blijkt zo’n bypass al snel een mooi gadget dat niet echt 
efficiënt is.

Op de Verventa ventilatieunit kan u uiteraard een vochtig-
heids– of CO2 sensor aansluiten. .

2.3 De luchtbehandelingskast
Parallel aan het ventilatietoestel wordt een luchtbehande-
lingskast opgesteld. Deze luchtbehandelingskast draagt zorg 
voor de verwarming en/of de koeling van recyclagelucht.

De recyclagelucht wordt verzameld in de hal (en eventueel 
in de woonkamer), gefilterd en afhankelijk van de behoefte 
verwarmd of gekoeld. De geconditioneerde lucht wordt vervol-
gens uitsluitend ingeblazen in de lokalen waar er behoefte aan 
verwarming of koeling is. 

Er vindt in elke kamer een individuele instroom van lucht 
plaats: elke te verwarmen kamer is voorzien van minstens 1 
luchtkanaal. Elk kanaal is ook voorzien van een motorisch

In dit schema zijn ook de kleppen weergegeven die zorg dragen  
voor de individuele regeling van de temperatuur per kamer. In 
dit voorbeeld zijn de kleppen van wasplaats, toilet, slaapkamer 
en bureau gesloten. De andere kleppen zijn open.

De regeling past het maximum debiet van de Verventa 
luchtverwarmer voortdurend aan in functie van het aantal 
geopende kleppen. 

Enkel indien alle kleppen geopend zijn, kan de ventilator op 
hoog toerental draaien.  Is er slechts 1 klepje open, dan draait 
de ventilator op minimaal toerental. En indien er nergens 
warmtevraag is, staat de ventilator van de luchtverwarmer stil.

gestuurde klep, zodat de verwarming of de koeling kamer per 
kamer geregeld kan worden. 

Het spreekt voor zich dat de luchtbehandelingskast voorzien 
is van een fijnfilter klasse M6 zodat fijn rondzwevend stof geen 
kans maakt.

Ook hier werd gekozen voor een uiterst zuinige ventilator met 
elektronisch geregelde borstelloze gelijkstroommotor. 

De luchtbehandelingskast is verkrijgbaar in uitvoering water of 
uitvoering DX. In DX uitvoering is de warmtebron een warmte-
pomp en wordt de lucht verwarmd of gekoeld door middel van 
koelgas. 

In wateruitvoering wordt de lucht verwarmd door water. De 
warmtebron is dan een stookolie- of gasketel. Het toestel 
wordt voorzien van een speciale warmtewisselaar die speci-
aal geselecteerd werd om ook met lage watertemperaturen 
voldoende hoge luchttemperaturen mogelijk te maken.

Als u hier een omkeerbare water–warmtepomp inzet, kan u 
ook koelen met ijswater!

Als we de klimaatkast en de kleppen toevoegen aan ons 
schema, krijgen we een volgende uitgebreide principeschets. 
zoals hieronder weergegeven.
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Er hoeft dus niet gevreesd te worden voor gefluit aan de roos-
ter of geruis in de kanalen – het luchtdebiet zal nooit hoger zijn 
dan datgene wat makkelijk door de luchtkanalen kan.

Wat opvalt in het bovenstaande schema is dat in de droge 
ruimtes (slaapkamer, woonkamer etc.) er een dubbele in-
stroom plaats heeft: er wordt zowel verse lucht ingeblazen in 
deze kamers, als geconditioneerde lucht.

Om het Verventa systeem voordeliger in aankoop te maken, 
worden in de droge ruimtes de kanalen die de verse lucht 
aanvoeren ook gebruikt om die droge ruimtes te voorzien van 
geconditioneerde lucht.
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Dit heeft als bijkomend voordeel dat het systeem ook sneller te 
plaatsen is.

Het komt er eenvoudig op neer dat er in elk kanaal dat een 
droge ruimte voedt, een gescheiden  instroom plaatsvindt van 
ventilatielucht en geconditioneerde lucht.

Om dit praktisch haalbaar te maken, werd er een gepatenteerd 
mengsysteem ontwikkeld.

2.4 De mengeenheid
Het unieke aan het Verventa systeem is het gepatenteerde 
mengsysteem. Dit bestaat uit een luchtverdeelkast die 
opgedeeld is in 2 delen. In het ene deel wordt verwarmde of 
gekoelde recyclagelucht ingeblazen. In het andere gedeelte 
wordt ventilatielucht ingeblazen. 

In de luchtverdeelkast zijn openingen gemaakt waar luchtka-
nalen op kunnen worden aangesloten. In elk luchtkanaal kun-
nen dus twee verschillende luchtstromen ingeblazen worden: 
buitenlucht ten behoeve van de ventilatie en recyclagelucht 
ten behoeve van de verwarming of de koeling.

De beide luchtstromen kunnen individueel en onafhankelijk 
van elkaar worden ingesteld. Dit laat toe om bepaalde kamers 
continu te ventileren en toch de verwarming of de koeling te 
onderbreken. 

Om dit mogelijk te maken worden er in de luchtverdeelkast 
kleppen ingebouwd. De kleppen die de instroom van venti-
latielucht regelen naar de droge ruimtes worden handmatig 
ingesteld gedurende de installatie en dienen om de correcte 
hoeveelheid ventilatielucht naar de kamers te leiden. 

De kleppen die instroom van de recyclagelucht regelen zijn 
voorzien van een stappenmotor. De Verventa regeling kan deze 
kleppen sluiten of openen om de gewenste ruimtetemperatuur 
te bereiken. 

Op de eerste luchtverdeelkast kan een tweede worden 
aangesloten zodat bv. een andere verdieping van ventilatie en 
recyclagelucht kan voorzien worden.

Het principe wordt geïllustreerd in onderstaande afbeelding.
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Door deze verdeelboxen te gebruiken kan het Verventa sys-
teem compact gehouden worden. 

Het volstaat om, bij voorkeur in een technische koker, 2 grote 
kanalen te installeren die dienen om de gecondititioneerde en 
de ventilatielucht naar de individuele plenums te brengen. 

Vanuit de plenums vertrekken de beide luchtstromen dan in 
gemeenschappelijke instortkanalen. Voor natte lokalen wordt 
er geen verse lucht geïnjecteerd (klepje van de ventilatielucht is 
daar gesloten). 

Bij de droge lokalen wordt het klepje gedurende de installatie 
en de inbedrijfstelling correct ingeregeld zodat het gewenste 
debiet gehaald wordt. De kleppen van de recyclagelucht wor-
den individueel gestuurd door middel van een stappenmotor 
vanuit de Verventa regeling.

Door het gebruik van deze verdeelboxen wordt ook de be-
kabeling eenvoudiger gehouden. Er moet slechts 1 buskabel 
voorzien worden vanuit de regeleraar naar de verdeelboxen.

De kanaaltjes zijn bij voorkeur onze instortkanalen. Indien de 
kanalen evenwel over zolder of in het verlaagd plafond geïn-
stalleerd moeten worden, zijn er ook luchtkanalen beschikbaar 
vervaardigd uit met aluminiumfolie bekleed PIR schuim.

2.5 De luchtkanalen
In het Verventa systeem worden slechts een beperkt aantal 
kanaalmaten gebruikt.

2.5.1 Instortkanalen
De instortkanalen zijn steeds vervaardigd uit gegalvaniseerd 
staal en de afmeting bedraagt 170 x 70 mm. De door Verventa 
geleverde kanalen zijn voorzien van een zinklaag van 275 gr/
m². Er zijn een heel aantal hulpstukken (zoals bochten, aftak-
kingen etc.) beschikbaar.

2.5.2 Hoofdkanalen recyclagelucht
De hoofdkanalen zijn ronde spiraalgefelste buizen en volgende 
diameters worden courant gebruik: 

•	 355 mm (hoofdkanaal tot 1600 m³/h recyclagelucht) 
•	 315 mm (hoofdkanaal tot 1200 m³/h recyclagelucht)
•	 250 mm (hoofdkanaal tot 800 m³/h recyclagelucht)
•	 200 mm (hoofdkanaal tot 500 m³/h recyclagelucht)

Deze kanalen dienen op de werf geïsoleerd te worden. Ook 
hier zijn de door Verventa geleverde kanalen voorzien van een 
zinklaag van 275 gr/m².

2.5.3 Hoofdkanalen ventilatielucht
De hoofdkanalen ten behoeve van de ventilatielucht zijn ook 
ronde kanalen. U kan hier EPP kunststof buizen voor gebruiken, 
of spiraalgefelste buis. Opgelet: de leidingen van en naar buiten 
moeten geïsoleerd zijn om condens op de buizen te vermijden.

Volgende diameters worden courant gebruik: 
•	 200 mm (tot 500 m³/h ventilatielucht) 
•	 180 mm (tot 400 m³/h ventilatielucht)
•	 160 mm (tot 300 m³/h ventilatielucht)
•	 150 mm (tot 200 m³/h ventilatielucht)

Voor de afzuigkanalen van de ventilatielucht worden meestal 
ook instortkanalen gebruikt of eventueel kleinere maten van 
spiraalgefelste buizen. 
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Opgelet
 I afvoerleidingen ventilatielucht moeten geïsoleerd wor-

den indien ze door onverwarmde ruimtes (zolder, kelder) 
lopen. Anders zou u condensatie in de buis kunnen 
krijgen. Daarnaast is het ook nefast voor het rendement 
van de WTW-unit. 

 I de leiding van de WTW van buiten moet steeds geïso-
leerd worden.  

 I de leiding van de WTW naar buiten moet steeds geïso-
leerd worden.  

2.6 Het geluidsdempende aanzuigkanaal
Op de Verventa luchtbehandelingkast wordt een akoestisch 
dempend terugnamekanaal aangesloten. Dit kanaal is voor-
zien van een actieve geluidsdemping. Een microfoon meet het 
geluid van de ventilator en stuurt “antigeluid” (zelfde ampli-
tude maar 180° gekeerd in fase) uit via een luidsprekertje. Het 
resultaat is een geluidsdemping tussen de 6 en 12 dB.

In dit terugnamekanaal is een groffilter G3 voorzien. Dit filter 
beschermt de microfoon en luidspreker van vervuiling en 
vergroot de standtijd van het fijnfilter in de Verventa luchtbe-
handelingskast. 

Er dient dan enkel nog een verbinding gemaakt te worden 
van het lokaal waar de Verventa luchtbehandelingskast is 
opgesteld naar de hal en een aantal doorstroom openingen 
voorzien te worden. Zo kan het klassieke terugnamekanaal 
volledig vermeden worden.

2.7 De thermostaten
Het Verventa systeem laat kamer per kamer regeling van de 
temperatuur toe. Daartoe moet er in elke kamer een ther-
mostaat geplaatst worden. Wij bieden 2 modellen aan. Voor 
kamers waar u enkel wenst te regelen maar niet wenst in te 
grijpen op de regeling, kan u opteren voor een eenvoudige en 
prijsgunstige voeler. De voeler geeft de gemeten temperatuur 
door aan de controller in de Verventa luchtbehandelingskast. 

Voor kamers waar u actief wenst in te grijpen op de regeling, 
kan u opteren voor de uitgebreide Verventa regelaar, voorzien 
van capacitief TFT kleurenscherm. Er dient minimaal 1 thermo-
staat met TFT scherm in de gehele installatie aanwezig te zijn.

De verbinding van de afstandvoelers, regelaar en andere 
componenten van het Verventa systeem gebeurt via buskabel 
J-Y(ST)Y 2x2x0.8mm², bijvoorbeeld UNITRONIC® BUS EIB van 
Lapp Group. 

Gebruik bij voorkeur EIB/KNX kabel om een uniforme kleur-
codering te hebben van de aderparen. Een paar aders wordt 
immers gebruikt voor data (rood - zwart), het tweede paar om 
de regelaars van voeding te voorzien (geel - wit).

2.8 De warmtebron
De Verventa luchtbehandelingskast bestaat in 2 uitvoeringen: 
water en koelmiddel (DX). 

De versie bedoelt voor water moet aangesloten worden op een 
stookolie– of een gasketel. Een lucht/water of water/water 
warmtepomp is ook een mogelijkheid. Het warme water van 

de ketel of warmtepomp wordt dan gebruikt om de lucht te 
verwarmen indien nodig. Als u ook wenst te koelen, dient u een 
warmtepomp te gebruiken die ook koud water kan produceren.

De versie voor koelmiddel moet aangesloten worden op een 
door Verventa goedgekeurde warmtepomp. Omdat de energie 
rechtstreeks wordt onttrokken aan het koelmiddel en niet eerst 
water moet worden verwarmd of gekoeld, ligt het rendement 
beduidend hoger dan met een waterversie. Als u actief wenst 
te koelen, lijkt het ons een logische keuze om voor dit soort 
apparaat te kiezen.
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Om een duidelijk beeld te krijgen wat de mogelijkheden betreft 
van een Verventa systeem, werken we een volledig voorbeeld 
uit. Daartoe dient u vier stappen te doorlopen. 

Eerst maakt u een voorberekening en een bijhorende analyse, 
vervolgens schetst u de aanvoerkanalen uit, daarna volgt er 
een nacalculatie en tot slot werkt u de tekening af tot een 
volledig plan inclusief ventilatiekanalen en  eventuele terugna-
mekanalen.

3.1 Voorberekening
3.1.1 Warmteverliezen
In eerste instantie dient u te beschikken over de warmtever-
liezen per ruimte. Indien deze niet beschikbaar zijn, kan u ze 
berekenen volgens de voorschriften van de:

•	 NBN B 62-301 Warmte-isolatieprestatie  
van gebouwen - Globaal warmte-
isolatiepeil (K-peil) van een gebouw

•	 NBN B 62-002 Thermische prestaties van gebouwen; 
Berekening van de warmtedoorgangs-
coëfficiënten van gebouwcomponen-
ten en gebouwelementen; Berekening 
van de warmteoverdrachtscoëfficiën-
ten door transmissie (Ht-waarde) en 
ventilatie (Hv-waarde)

•	 NBN B 62-003 Berekening van de warmteverliezen 
van gebouwen

•	 NBN EN 12831 Verwarmingssystemen in gebouwen; 
Methode voor de berekening van de 
ontwerpwarmtebelasting

Op basis van de berekende warmteverliezen wordt het lucht-
toevoerdebiet per ruimte berekend.

3.1.2 Berekening van het luchttoevoerdebiet
Op basis van de berekende warmteverliezen wordt het lucht-
toevoerdebiet per lokaal berekend ten behoeve van de verwar-
ming. Hiervoor gebruikt u volgende formule:

   
 

             

met:
Qv het toe te voeren luchtdebiet in m³/h
W het warmteverlies in Watt
c de specifieke warmtecapaciteit van lucht (0,28Wh/kgK)
r de luchtdensiteit (1.2 kg/m³)
tLi de luchtintredetemperatuur in °C
tR de gewenste ruimtetemperatuur in °C

Afhankelijk van de gekozen warmtebron verschilt de luchtin-
tredetemperatuur. Die bedraagt bij een warmtepomp op basis 
van water maximaal 42°C. Indien de Verventa luchtbehande-
lingskast haar warmte rechtstreeks uit het koelmiddel haalt, 
is een maximale luchtintredetemperatuur van 45°C haalbaar. 
Bij toepassing van een stookketel kan er met 48°C gerekend 
worden. 

Deze waarde dient ingevuld te worden in het Verventa reken-
blad en de gepaste luchtdebieten worden dan automatisch 
berekend.

3.1.2 Berekening van het circulatieveelvoud
Op basis van het berekende luchttoevoerdebiet kan het circula-
tieveelvoud (d.i. het berekend aantal luchtwisselingen per uur) 
uitgerekend worden. Dit kan met volgende formule:

    
  

met:
ß  het circulatieveelvoud
Qv het toe te voeren luchtdebiet in m³/h
V het volume van de kamer in m³

De ervaring leert ons dat dit circulatieveelvoud meestal tussen 
de 2 à 5 ligt. Indien dit lager is, kunnen er problemen optre-
den om de ruimte te kunnen verwarmen en moet zorgvuldig 
nagegaan worden of er geen fout in de berekening is geslopen. 
Uitzonderingen die wel kunnen zijn ruimtes die nagenoeg vol-
ledig ingesloten zijn – die hebben soms zulke lage verliezen dat 
ze ook met een zeer laag circulatieveelvoud te verwarmen zijn. 
Bij twijfel stelt u best een kanaal meer op.

Ook indien het ventilatieveelvoud veel hoger ligt, moet er 
bekeken worden of de berekeningen wel degelijk kloppen. Het 
is uiteraard ook mogelijk dat het warmteverlies van de woning 
relatief hoog is (bv. bij een renovatie waar slechts matig geïso-
leerd is) en er toch gekozen werd voor een laag temperatuur 
systeem zoals een warmtepomp. 

In zulke gevallen kan er nog steeds met een Verventa systeem 
worden gewerkt, maar verdient het aanbeveling om met een 
klassieke ketel te werken of met een “bivalent” systeem zodat 
de luchtintredetemperatuur verhoogd kan worden. Dit zorgt er 
dan voor dat het circulatieveelvoud automatisch daalt!

3.1.3 Berekening van het ventilatiedebiet
Het Verventa systeem staat ook in voor de ventilatie van de 
ruimtes. Er moet dus ook een berekening gemaakt worden van 
het ventilatiedebiet volgens de voorschriften van de:

•	 NBN D 50-001 Ventilatievoorzieningen in woonge-
bouwen

•	 NBN EN 13779 Ventilatie van niet-residentiële ge-
bouwen

Aangezien het Verventa systeem voornamelijk wordt toege-
past in woningen volgt hier een zeer korte samenvatting van de 
NBN D 50-001 zoals die van toepassing is op het ventilatiesys-
teem “D“ van het Verventa systeem.

Droge ruimtes
Droge ruimtes zoals slaap-, studeer- en speelkamer moeten 
voorzien worden van buitenlucht à rato van 3,6 m³/h per m² 
vloeroppervlak. Het luchtdebiet per ruimte moet minimaal 25 
m³/h zijn en hoeft niet meer zijn dan 72 m³/h.

3 Berekening van een Verventa systeem
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maar dan op het berekend debiet van de afvoer (275 m³/h) of 
zelfs wat lager. De lage snelheid stelt u in naar wens, bv. een 
balans van 150 m³/h voor zowel afvoer als toevoer. 

Als u dan een IAQ sensor aansluit op de Verventa regelaar 
wordt de snelheid automatisch aangepast tussen de inge-
stelde minimum en maximum waarde afhankelijk van de op 
dat moment heersende behoefte (de gemeten luchtkwaliteit). 
U ventileert aldus enkel “te veel” indien er wel degelijk een 
behoefte is aan die extra ventilatie. 

Dit is perfect mogelijk: de norm schrijft immers een te behalen 
minimum debiet voor, maar het toestel hoeft helemaal niet 
voortdurend op dit debiet te draaien!

3.1.4 Berekening van het kanaaldebiet
Op basis van het berekende luchttoevoerdebiet worden vervol-
gens de debieten per kanaal berekend. 

Voor de recyclagelucht van de verwarming bedraagt dit bij 
voorkeur ongeveer 120 m³/h maximaal. Als het luchtdebiet 
beduidend lager is, moet de bijpassende verwarmingsklep 
zodanig ingesteld worden dat de openstand wordt beperkt. Dit 
zorgt voor extra weerstand in het kanaal en helpt bij de afrege-
ling van het systeem. 

Voor de ventilatielucht staan we maximaal 50 m³/h toe per 
kanaal. De klep die de instroom van ventilatielucht regelt dient 
zodanig ingesteld te worden dat dit debiet gehaald wordt.

Het totale debiet per kanaal kan oplopen tot ongeveer 170 
m³/h (volledige debiet verwarming en ventilatie). Dit komt uit 
op een luchtsnelheid van ongeveer 4 m/sec in het kanaal. Dit 
zorgt voor een kanaalweerstand van ongeveer 2.75 Pa /m. 

3.1.5 Plaatsbepaling van de blaasmonden
Traditioneel worden roosters vaak voor de vensters geplaatst. 
Toch verdient het aanbeveling om even het grondplan en de 
warmteverliesberekening bij de hand te nemen en deze te ge-
bruiken als leidraad bij de plaatsbepaling. Een matig geïsoleer-
de binnenmuur die grenst aan een garage of tuinberging kan 
ook baat hebben bij een strategisch opgesteld roostertje. Ook 
moet er gezien worden of er overal in de ruimte wel voldoende 
circulatielucht wordt ingeblazen en er geen koude zones 
ontstaan omdat er op die plek geen lucht wordt ingeblazen. De 
onderstaande schets illustreert dit. 

De woonkamer is ook een droge ruimte en moet voorzien wor-
den van buitenlucht à rato van 3,6 m³/h per m² vloeroppervlak. 
Het luchtdebiet moet minimaal 75 m³/h zijn en hoeft niet meer 
zijn dan 150 m³/h. Opgelet: een van de woonkamer afgesloten 
home cinema ruimte of TV hoek wordt aanzien als een tweede 
woonkamer!

Voor de droge ruimtes wordt het debiet mee opgenomen in 
het Verventa rekenblad. Aangezien die lucht mee in de kanalen 
loopt die ook instaan voor verwarming, moet er namelijk 
nagekeken worden of het debiet van ventilatie wel degelijk 
geïnjecteerd kan worden in de beschikbare kanalen.

Natte ruimtes
De keuken, de wasplaats en andere analoge ruimten zijn zoge-
naamde natte ruimten, hier wordt vervuilde lucht afgevoerd. 
Het debiet bedraagt ook hier 3.6 m³/h per m² vloeroppervlak. 
Het minimale debiet bedraagt hier 50 m³/h. Indien de keuken 
een zogenaamde “open keuken” is, bedraagt het minimale 
debiet 75 m³/h. Het afvoerdebiet hoeft niet hoger te zijn dan 
75 m³/h. 

Ook in een WC moet steeds een minimaal luchtdebiet van 25 
m³/h worden afgevoerd.

Ook voor de natte ruimtes worden de gewenste debieten bere-
kend in het Verventa rekenblad.

Doorstroomruimtes
Doorstroomruimtes zijn ruimtes waar mensen niet langdurig 
verblijven. In principe wordt hier geen lucht ingeblazen, noch 
wordt er extractie toegepast. De ruimte wordt voornamelijk 
gebruikt als doorgeefluik van de droge lokalen naar de natte 
lokalen. Typisch voorbeeld is de hal.

Luchtrecyclage
Bij een systeem “D” mag de woonkamer geheel of gedeeltelijk 
voorzien worden van gerecycleerde ventilatielucht afkomstig 
uit slaapkamers (§ 4.3.1.1 opmerking 2 van de norm). Let wel 
op dat het debiet buitenlucht dat in de woning wordt gestuurd 
minstens gelijk is aan de som der nominale debieten van alle 
slaap-, studeer- en speelkamers (§ 4.3.1.1 opmerking 3 van de 
norm).

Dit laatste wordt soms gebruikt onbalans weg te werken in de 
ventilatieberekening. Stel dat u een berekend toevoerdebiet 
heeft van 350 m³/h maar slechts een afvoerdebiet van 275 
m³/h. U kan dan in de woonkamer het aandeel verse lucht 
verlagen met 75 m³/h en dit vervangen door gerecycleerde 
ventilatielucht afkomstig uit slaapkamers. U dient dan wel een 
extra ventilator te plaatsen die de lucht mechanisch tot in de 
woonkamer brengt!

Persoonlijk vinden we dit een onelegante oplossing omdat er 
dan een extra ventilator – met bijbehorend stroomverbruik en 
installatiekost – nodig is. 

De door ons aanbevolen oplossing om onbalans weg te werken 
is de volgende: op hoge snelheid van de Verventa warmtete-
rugwinunit verhoogt u het extractiedebiet zodat de installatie 
in balans is (350 m³/h toevoer, 350 m³/h afvoer). 

Op de middelste snelheid verlaagt u echter het toevoerdebiet 
van de verse lucht zodat de installatie opnieuw in balans is 
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Zorg er wel voor dat u dit enkel doet met lokalen die geen 
verschillende ventilatiebehoeften hebben, m.a.w. meng geen 
“droge” ruimtes die verse lucht krijgen met “natte” ruimtes die 
niet van verse buitenlucht worden voorzien . U dient er zich 
ook van bewust te zijn dat u dan met 1 thermostaat 2 ruimtes 
regelt.

Indien roosters voor de vensters worden geplaatst, moeten ze 
voldoende ver van de vensters verwijderd zijn. Zorg er vooral 
voor dat de gordijnen dicht kunnen zonder de instroom van 
lucht te belemmeren.

In sommige gevallen kunnen 2 roostertjes aangesloten worden 
op hetzelfde kanaal om het debiet te helpen egaliseren. Zo kan 
bijvoorbeeld een hal een kanaal delen met een toilet of een 
dressing gekoppeld worden aan de bijpassende slaapkamer. 

3.2 Analyse van de voorberekening
Bij een eerste blik valt direct op dat de WC (beneden) een rela-
tief klein warmteverlies heeft. Het lijkt ons dan ook opportuun 
om de ruimten: hal, nachthal (boven) en WC samen te voegen 
tot 1 ruimte.

 Door een aftakking te voorzien op een kanaal (m.a.w. 1 kanaal 
te gebruiken om 2 roosters te voeden) is er meer dan voldoen-
de lucht beschikbaar om de WC te verwarmen. 

De rooster van de nachthal boven verplaatsen we naar bene-
den. Beneden is er immers een buitendeur en aangezien de 
nachthal boven in verbinding staat met de hal beneden kun-
nen we deze rooster beter beneden opstellen. Warmte stijgt, 
dus beter deze energie beneden toevoeren dan boven.

Op de berging zouden wij niet aanraden te beknibbelen: er is 
immers een deur aanwezig wat aanleiding kan geven tot flinke 
ventilatieverliezen. 

Wij zouden ook aanraden om de open keuken en de woonka-
mer te koppelen op 1 thermostaat. Aangezien deze ruimtes 
in elkaar overlopen is het nagenoeg onmogelijk om hier een 
aparte temperatuurregeling te bekomen, dus is het zinloos om 
hier 2 thermostaten op te stellen.

Het verse lucht aandeel wordt in het rekenblad weergegeven 
onder de noemer FA (fresh air). Zo is er een debiet voorzien 
voor alle droge ruimtes (extractie gebeurt in een aparte bereke-

ning). Het toe te voeren ventilatiedebiet bedraagt 361.5 m³/h, 
wat perfect haalbaar is met het Verventa 400 ventilatietoestel 
(maximaal debiet van 400 m³/h). Aangezien het extractie-
debiet (in dit geval) kleiner is dan het aanvoerdebiet is een 
luchtdebiet van 400 m³/h meer dan voldoende.

Bij de debieten staan geen rode vakjes dus het aantal kanalen 
is voldoende groot genomen zodat de maximum debieten per 
kanaal nergens overschreden zijn. 

Wij zijn hier uitgegaan van een inblaastemperatuur van 42°C. 
Dit laat toe om te werken met zowel een warmtepomp die 
haar warmte overdraagt aan water als met een warmtepomp 
die haar warmte overdraagt aan koelmiddel. Uiteraard is een 
stookketel ook een mogelijkheid, maar dan is het niet mogelijk 
om te koelen met het systeem.

Wat opstelling van het toestel betreft, werd er gekozen om het 
toestel op te stellen in de kelderruimte “technieken”. Dit laat 
toe om een Verventa verdeelbox te plaatsten in de berging.

Aan  deze verdeelbox wordt een tweede verdeelbox gekop-
peld, die geplaatst werd in de nachthal. Alle kleppen zijn dan 
toegankelijk vanuit de berging, zodat ook in het geval van een 
defect toegang tot de verdeelboxen verzekerd is.

3.1.6 Invullen in het Verventa rekenblad
Nadat u alle gegevens heeft verzameld en ingevuld heeft in het Verventa rekenblad bekomt u een resultaat zoals hieronder weer-
gegeven. Op basis van deze resultaten kunnen we aanvangen met de analyse van de resultaten.

Naam: Familie Jansens 
 

Adres: Wetstraat 16 
1000 Brussel 

Tel: 
tE -10 °C
tLi 42 °C Verventa is een handelsmerk van Multicalor Industries NV
A: VOORBEREKENING Gegevens Verwarming Ventilatie Totaal

Nr Naam v.d. kamer 
tR W S V Qv Aantal Qk ß Type FA FAk QK Qtot
°C Watt m² m³ m³/h # m³/h # m³/h m³/h m³/h m³/h

1 Woonkamer 20 3 521 58,3 152 476 5 95 3,1 DR 150 30 125 626
2 Open keuken 22 1 310 20,7 54 195 2 97 3,6 NR 0 0 97 195
3 Berging 18 252 7,5 19 31 1 31 1,6 NR 0 0 31 31
4 Hal 18 688 17,5 45 85 1 85 1,9 DS 0 0 85 85
5 WC 18 129 1,6 4 16 1 16 3,8 NR 0 0 16 16
6 Nachthal 18 438 13,3 34 54 1 54 1,6 DS 0 0 54 54
7 Badkamer 1 24 926 12,5 32 153 2 77 4,7 NR 0 0 77 153
8 Slaapkamer 1 20 1 097 29,0 75 148 2 74 2,0 DR 72 36 110 220
9 Slaapkamer 2 20 943 18,8 49 128 2 64 2,6 DR 68 34 98 195

10 Badkamer 2 24 380 6,2 16 63 1 63 3,9 NR 0 0 63 63
11 Slaapkamer 3 20 1 101 20,6 53 149 2 74 2,8 DR 72 36 110 221

Totaal of gemiddelde 20 10 785 205,7 534,8 1 499 20 66 2,9 361,5   79 1 861
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3.3 Uitschetsen van de aanvoerkanalen
Op basis van de voorberekening en de navolgende analyse kan dan aangevangen worden met het uittekenen van de aanvoerka-
nalen. Het resultaat ziet u in onderstaande afbeelding.

3.3.1 Kelderverdieping 

De Verventa luchtverwarmer wordt hier opgesteld in de tech-
nische ruimte in de kelder. Het balansventilatietoestel wordt 
boven op de luchtverwarmer geplaatst. 

Aangezien dit een kelderopstelling is, kiest u best voor een 
toestel in “gelijkvloersuitvoering”. Bij deze versies vindt de uit-
stroom van geconditioneerde lucht aan de achterzijde plaats.

Dit laat toe om gedurende de ruwbouwfase reeds alle kanalen 
te plaatsen. Pas tijdens de afwerking plaatst u de luchtverwar-
mer (met uitstroom achteraan) en de WTW-unit. 

Belangrijk is wel dat u de keuze dient te maken wat toegang 
tot de Verventa mengeenheden betreft. Die toegang kan na-
melijk via de kelder of via de wasplaats gebeuren. Indien er ooit 
een klep defect zou gaan, kan die vervangen worden, vanuit de 
toegangszijde.

Voor de verdieping is de keuze voor de hand liggend: de enige 
zinnige toegang is via de wasplaats omdat u anders een toe-
gangsluik dient te voorzien in de vloer van de nachthal.

Daarom is het volgens ons in deze situatie aangewezen om de 
beide mengeenheden (voor verdieping en gelijkvloers) bena-
derbaar te houden vanuit de wasplaats/berging (de mengeen-
heid van de gelijkvloerse verdieping wordt dan benaderd via 
de bovenkant, de mengeenheid van de bovenverdieping is dan 
toegankelijk vanuit de onderkant.

Bij de Verventa opleidingen wordt hier nog eens extra aan-
dacht aan besteed! Aarzel niet ons te contacteren bij twijfel.
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3.3.2 Gelijkvloerse verdieping

3.3.3 Eerste verdieping
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3.4 Nacalculatie van het Verventa systeem
Nadat de aanvoerkanalen uitgetekend zijn, kunnen de kanaal-
verliezen in rekening worden gebracht. De kanalen lopen na-
melijk door de vloer en verliezen hier warmte. Als kanalen een 
bepaalde kamer moeten verwarmen door een andere ruimte 
lopen, komt er te weinig energie in de doelkamer terecht. We 
moeten met dit verlies rekening houden.

Het kanaalverlies werd empirisch vastgesteld op 15 Watt/m 
indien de door ons aanbevolen vloeropbouw wordt gerespec-
teerd.  

Deze kanaalverliezen zorgen ook voor warmteaanwinsten in 
andere lokalen, maar daar houden we geen rekening mee. De 
reden is dat het Verventa systeem zoneregeling toelaat. Het is 
dus nooit zeker dat de warmteaanwinsten er zijn, dus houden 
we geen rekening met aanwinsten.  

Op basis van de kanaaltekening kan er per doelkamer gemeten 
worden hoeveel meter kanaal niet door de doelkamer loopt. 
Dit aantal meters kan gebruikt worden om het kanaalverlies te 
berekenen.

In het Verventa rekenblad vult u per kamer het aantal meters kanaal in dat niet door de doelkamer loopt. De kanaalverliezen 
worden zo automatisch berekend.

Naam: Familie Jansens  

Adres: Wetstraat 16 
1000 Brussel 

Tel: 
tE -10 °C
tLi 42 °C Verventa is een handelsmerk van Multicalor Industries NV
B: Kanaalverliezen Lengte kanaal niet aanwezig in doelkamer

Nr Doelkamer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal W
1 Woonkamer 2,7 1,8 1,0 1,0 1,5 8,0 1200

2 Open keuken 1,3 1,3 2,6 39,0
3 Berging 0,0 0,0
4 Hal 1,0 1,0 15,0
5 WC 3,4 3,4 51,0
6 Nachthal 0,0 0,0
7 Badkamer 1 0,2 0,2 0,4 6,0
8 Slaapkamer 1 2,0 1,2 3,2 48,0
9 Slaapkamer 2 1,4 2,0 3,4 51,0

10 Badkamer 2 0,7 0,7 10,5
11 Slaapkamer 3 4,4 4,0 8,4 126,0

Totaal of gemiddelde     466.5

Hieronder ziet u het resultaat.

Naam: Familie Jansens  

Adres: Wetstraat 16 
1000 Brussel 

Tel: 
tE -10 °C
tLi 42 °C Verventa is een handelsmerk van Multicalor Industries NV
C: NABEREKENING Gegevens Verwarming Ventilatie Totaal

Nr Naam v.d. kamer 
tR W S V Qv Aantal Qk ß Type FAO FAOk QK Qtot
°C Watt m² m³ m³/h # m³/h # m³/h m³/h m³/h m³/h

1 Woonkamer 20 3 641 58,3 152 493 5 99 3,2 DR 150 30 129 643
2 Open keuken 22 1 349 20,7 54 201 2 100 3,7 NR 0 0 100 201
3 Berging 18 252 7,5 19 31 1 31 1,6 NR 0 0 31 31
4 Hal 18 703 17,5 45 87 1 87 1,9 DS 0 0 87 87
5 WC 18 180 1,6 4 22 1 22 5,4 NR 0 0 22 22
6 Nachthal 18 438 13,3 34 54 1 54 1,6 DS 0 0 54 54
7 Badkamer 1 24 932 12,5 32 154 2 77 4,8 NR 0 0 77 154
8 Slaapkamer 1 20 1 145 29,0 75 155 2 77 2,1 DR 72 36 113 227
9 Slaapkamer 2 20 994 18,8 49 134 2 67 2,8 DR 68 34 101 202

10 Badkamer 2 24 391 6,2 16 65 1 65 4,0 NR 0 0 65 65
11 Slaapkamer 3 20 1 227 20,6 53 166 2 83 3,1 DR 72 36 119 238

Totaal of gemiddelde 20 11 252 205,7 534,8 1 562 20 69 3,1 361,5   82 1 924

In de meeste gevallen (zoals in dit voorbeeld) is de nabereke-
ning overbodig, maar in sommige gevallen is ze onmisbaar. 

Er kan immers uit blijken dat er extra kanalen moeten voorzien 
worden in bepaalde ruimtes.  

Als er een kanaal moet bijgeplaatst worden gaat u terug naar 
stap 3 en voegt u het kanaal toe op de tekening. Herhaal ver-
volgens de nacalculatie met het aangepaste plan.
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De “fresh air out” leidingen (verse lucht naar de kamers) zitten 
reeds verwerkt in het Verventa systeem.

Als laatste stap kan er eventueel een tekening en of schema 
gemaakt worden van de rest van de installatie (zoals de 
aansluitingen van de warmtepomp, hydraulische schema’s, 
electrische schema’s etc.)

3.5 Afwerken van de tekening
Na de naberekening kan er aangevat worden met het uitteke-
nen van de rest van de installatie. 

Eerst voegt u de eventuele terugnamekanalen toe.

Vervolgens tekent u de kanalen van de balansventilatie op het 
plan: 

•	 “stale air in” (vuile binnenlucht naar de unit)
•	 “stale air out” (vuile lucht naar buiten)
•	 “fresh air in” (verse lucht naar het ventilatietoestel). 
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4 Voorschriften

4.1 Isolatie
Het Verventa systeem is bij uitstek geschikt om gebruikt te 
worden in goed geïsoleerde woningen.

Bij vernieuwbouw moet er zeker nagekeken worden of de 
woning voldoende goed geïsoleerd is. 

De door Verventa aanbevolen maximale U-waarden vindt u in 
onderstaande tabel. Indien deze waarden niet gehaald wor-
den, moeten de berekeningen met extra aandacht gebeuren. 
Bij vragen kan u ons steeds contacteren.
Scheidingsconstructies die het beschermd 
volume omhullen

U-max
(W/m²K)

Daken en plafonds 0.24
Muren (niet in contact met de grond) 0.30
Muren (in contact met de grond) 0.40
Vloeren boven onverwarmde ruimte 0.30
Deuren en poorten (inclusief kader) 2.00
Ramen (volledig) 1.80
Glas 1.10

Bij twijfel raadpleegt u bijlage VII van het energiebesluit van 
de Vlaamse Regering van 19 november 2010. Indien de norm 
een mindere isolatie toelaat dan onze instructies, dient u onze  
instructies op te volgen.

Opgelet:
 I De Verventa instortkanalen moeten steeds op een mi-

nimale dikte van isolatie liggen, ook indien ze geplaatst 
worden in een vloer boven een verwarmde ruimte.

4.2 Vloeropbouw
Indien u instortkanalen toepast, moeten de kanalen in de 
isolatie worden gelegd. De meest eenvoudige manier om dit 
te doen, is te werken met in situ gespoten PUR isolatie. Indien 
u niet met gespoten PUR wenst te werken, is het ook mogelijk 
om met vloerisolatie in plaatvorm te werken.

4.2.1 Gespoten PUR
Plaats onder de kanalen een strip PUR isolatie van 17 cm breed, 
dikte volgens onderstaande tabel. 
Aanbevolen isolatiedikte ONDER het kanaal cm
Vloerplaat boven verwarmd vertrek 3.0 cm
Vloerplaat boven buitenruimte of goed verluchte 
kruipruimte

6.0 cm

Indien u nutsleidingen kruist, snijdt u de isolatie lokaal weg 
zodat u een “brug” vormt over de nutsleidingen. Vul daarna de 
ontstane holte op met PUR schuim gedurende de installatie 
van het kanalensysteem (deze holtes moeten weggewerkt zijn 
alvorens de volledige vloer geïsoleerd wordt, de reden hiervoor 
is dat de later gespoten PUR-nevel niet spleetvullend werkt). 

Alle kanalen dienen vervolgens bevestigd te worden met 
beugels, de roosterschoenen dienen bevestigd te worden met 
schroeven en pluggen.

Vervolgens dient de ruimte tussen de kanalen opgevuld te 
worden met gespoten PUR (minimaal 70 mm dikte). Indien 

gewenst kan ook de bovenzijde van de kanalen met een laagje 
PUR bekleed worden. Alternatief kan er ook een isolatielaag 
van 5 mm harde celrubber worden aangebracht op de boven-
kant van het kanaal. 

Gelet op de dikte van de totale isolatie is het mogelijk dat de 
isolatie in 2 of meer lagen moet aangebracht worden. 

Na de verharding van de gespoten PUR volgt de afwerking met 
cement en tegels, of chape met parket of vaste vloerbekleding. 
De aanbevolen hoogte van de chape bedraagt ongever 60 mm 
boven de instortkanalen.  

Op de plaats van wanden en andere opgaande bouwdelen 
dient een randisolatie aangebracht worden die een ongehin-
derde uitzetting van de deklaag mogelijk maken. Deze randiso-
latie moet soepel zijn zodat ze eenvoudig en zonder te breken 
in de hoeken aangebracht kan worden.

Vlakken van meer dan 50m² dienen door inlassing van bewe-
gingsvoegen verdeeld te worden, waarbij de verhouding tussen 
de zijden van ½ niet overschreden wordt.

De chape of cementlaag zal over het gehele oppervlak van 
de vloer gewapend worden met een stalen mat met een 
gaasafstand van 4 x 4cm. De wapening moet zich in een zone 
begrepen tussen 1/3 en 1/2 van de dikte, gemeten vanaf de 
onderkant van de dekvloer, bevinden.

De verwarming mag pas in werking gesteld worden na een 
droogtijd van ongeveer 28 dagen. Gedurende de eerste stook-
weken mag de temperatuur slechts stelselmatig opgevoerd 
worden.

Een principeschets is hieronder afgebeeld.

4.2.2 Isolatie met platen
Ook isolatie met platen is mogelijk. De platen isolatie dienen 
dan zeer vlak op een effen en gelijkmatige ondergrond ge-
plaatst te worden, zodat vervormingen, beschadigingen, holle 
ruimtes en koudebruggen vermeden worden. Plaats onder de 
platen met aaneensluitende voegen een polyethyleenfolie met 
een minimale dikte van 0,1 mm. Na plaatsing van de isolatie-
platen plaatst u opnieuw een polyethyleenfolie op de platen. 
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De overlappingen tussen de verschillende stukken polyethy-
leenfolie dienen minimaal 10 cm te bedragen. 

De instortkanalen worden op de vloerisolatie gemonteerd, 
met beugels en montagekit bevestigt en aan de bovenzijde en 
zijkanten met 5 mm polyethyleen isolatie geïsoleerd. 

Het geheel wordt tot aan de bovenzijde van het instortkanaal 
opgevuld met lichte mortel (bv. chape met toevoeging van 
polystyreenkorrels). De opvulling dient met een uiterste zorg te 
gebeuren zodat er geen holle ruimtes tussen de kanalen ont-
staan. De mortel moet in één maal gestort worden. De mortel 
moet vervolgens goed worden aangedrukt om volmaakt rond 
de kanalen aan te sluiten. 

Boven op het kanaal dient een 5 mm harde celrubber isolatie 
worden aangebracht.Na de verharding van de lichte mortel 
volgt de afwerking met cement en tegels, of chape met parket 
of vaste vloerbekleding. De aanbevolen hoogte bedraagt 60 
mm boven de instortkanalen. 

Op de plaats van wanden en andere opgaande bouwdelen 
dient een randisolatie aangebracht worden die een ongehin-
derde uitzetting van de deklaag mogelijk maakt. Deze randiso-
latie moet soepel zijn zodat ze eenvoudig en zonder te breken 
in de hoeken aangebracht kan worden.

Vlakken van meer dan 50m² dienen door inlassing van bewe-
gingsvoegen verdeeld te worden, waarbij de verhouding tussen 
de zijden van ½ niet overschreden wordt.

De chape of cementlaag zal over het gehele oppervlak van 
de vloer gewapend worden met een stalen mat met een 
gaasafstand van 4 x 4cm. De wapening moet zich in een zone 
begrepen tussen 1/3 en 1/2 van de dikte, gemeten vanaf de 
onderkant van de dekvloer, bevinden.

De verwarming mag pas in werking gesteld worden na een 
droogtijd van ongeveer 28 dagen. Gedurende de eerste stook-
weken mag de temperatuur slechts stelselmatig opgevoerd 
worden.
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4.3 Elektrische aansluitingen
4.3.1 De Verventa binnentoestellen
De ventilatietoestellen en de luchtverwarmers werken op een 
spanning van 230 VAC-50Hz.  

Aanbevolen wordt om de toestellen rechtstreeks aan te sluiten 
op de verdeelkast via een 2 polige automaat 16A met uitscha-
kelkarakteristiek “C”. 

4.3.2 De Verventa thermostaten
De Verventa thermostaten werken op 24VAC, 50Hz. De voeding 
en de dataoverdracht gebeuren via een buskabel J-Y(ST)Y 

2x2x0.8mm², bijvoorbeeld UNITRONIC® BUS EIB van Lapp 
Group. 

4.3.3 De Verventa mengkleppen
In de onmiddellijke nabijheid van de Verventa mengboxen is 
een stopcontact of voeding 230VAC benodigd.  Daarnaast 
moeten de sturingen van de mengkleppen ook verbonden 
worden met de Verventa unit dmv een buskabel J-Y(ST)Y 
2x2x0.8mm², bijvoorbeeld UNITRONIC® BUS EIB van Lapp 
Group.
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4.3.4 Sturing warmtebron
4.3.4.1 Warmtepomp DX
De warmtepomp DX door Verventa aanbevolen wordt 
gestuurd door middel van een 0-10V analoge uitgang op de 
Verventa unit en 2 contacten die gesloten dienen te worden 
(verwarming of koeling). Voorzie hiervoor een kabel 7G0.75 
vanuit de Verventa unit naar de sturingskast van de warmte-
pomp.

Plaats bij de buitenunit een waterdicht stopcontact 230V 16A 
voor werkzaamheden aan de buitenunit.

Voor de electra voorzieningen van de buitenunit zelf en de 
verbindingen tussen de sturingskast van de warmtepomp 
en de buitenunit verwijzen we u naar de handleiding van de 
condensing unit.

4.3.4.2 Stookketel (gas of stookolie)
Stookketels kunnen  op verschillende manieren aangestuurd 
worden. Voorzie minimaal kabel 2x0.75 voor eventueel ana-
loog stuursignaal 0-10V. Voorzie daarnaast een kabel 3G1.5 
voor eventueel aansturen van sterkstroom t.b.v. circulatie-
pomp. Raadpleeg de handleiding van uw stookketel voor meer 
informatie over de aansluitingen die door de ketel zelf geëist 
worden. Bij twijfel mag u ons steeds contacteren voor advies.

4.3.5 Ethernet
Indien u de internet functionaliteiten van Verventa wenst 
te gebruiken, dient er een UTP cat 5 aansluiting te zijn in de 
onmiddellijke omgeving van de Verventa unit.

4.4 Afvoeren
4.4.1 Waterafvoer tbv WTW
Voorzie een afvoer op de rioolaansluiting voor afvoer condens-
water van de WTW. Deze aansluiting moet voorzien zijn van 
een extra stankafsluiter. Het verdient aanbeveling hier een 
onderdruksifon in te zetten (bv. Hepvo).

4.4.2 Waterafvoer tbv koeling
Voorzie een afvoer op de rioolaansluiting voor afvoer van het 
condenswater van de airco. Deze aansluiting moet voorzien zijn 
van een extra stankafsluiter. Ook hier verdient het de aanbeve-
ling om een onderdruksifon in te zetten (bv. Hepvo).
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