Uw ventilatiesysteem:
natuurlijke toevoer, natuurlijke afvoer
Onderhoud / storing
Belangrijk:
• Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerroosters minimaal 1x per
jaar of zoveel vaker als nodig blijkt.
Toevoerroosters in de gevel:
Deze zijn eenvoudig zelf schoon te maken. Doe dit
minimaal 1x per jaar. Maak het binnenrooster los en maak
deze schoon met water en zeep. Zuig zonodig voorzichtig
het binnenwerk van de toevoer schoon. Plaats daarna dit
rooster terug. Meestal zijn deze binnenroosters eenvoudig
los en weer vast te klikken, zie hiervoor de handleiding van
de fabrikant.

binnenrooster
Reinigen afvoerkanalen
In de loop van de jaren bestaat de kans dat de luchtkanalen vervuild raken. Reinigen
van de kanalen is gewenst en ook mogelijk. Neem hiervoor contact op met uw
installateur.
Hoe werkt uw ventilatiesysteem?
Belangrijk:
• Zorg ervoor dat er altijd voldoende luchttoevoer is via de gevelroosters. Deze
moet u dus altijd enigszins open laten staan.
• Houd onder de binnendeuren een spleet van minimaal 1,5 cm vrij in verband
met de benodigde ventilatie. Denk hieraan bij het aanbrengen van de
vloerbedekking.
of indien van toepassing:
Houd ventilatieroosters in binnendeuren en/of binnenmuren open.
Natuurlijke toevoer
De toevoerroosters zijn boven de ramen en buitendeuren in het kozijn aangebracht. De
bediening van de roosters is afhankelijk van het merk en type.
Bij handbediende roosters gebeurt dit met een hendel op het rooster, een koord of een
stang. Het rooster is traploos (dus zonder tussenstapjes) te bedienen, van open naar
dicht en omgekeerd.
Soms zijn deze roosters voorzien van een elektromotortje. De bediening is afhankelijk
van het merk en type, zie daarvoor de handleiding van het ventilatiesysteem.
Zorg ervoor dat er altijd voldoende luchttoevoer is via de roosters. Deze moet u dus
altijd enigszins open laten staan.
Houd onder de binnendeuren een spleet van minimaal 1,5 cm vrij in verband met de
benodigde ventilatie. Denk hieraan bij het aanbrengen van de vloerbedekking. Is de
vloerbedekking te dik, dan zal u deuren moeten (laten) inkorten.

indien van toepassing:
Houd de roosters in binnendeuren en/of binnenwanden open zodat binnenlucht goed
afgezogen kan worden.
indien van toepassing:
Uw woning is voorzien van ‘winddruk-onafhankelijke’ roosters (ook wel ‘zelfregelend’
genoemd). Er zit bij deze roosters inwendig een flexibele klep die bij toenemende wind
automatisch minder wind doorlaat. Dit bevordert het comfort.
U kunt net zoals bij normale ventilatieroosters het rooster traploos bedienen, van open
naar dicht en omgekeerd.

toevoerrooster

Winddruk afhankelijk geregeld rooster

Natuurlijke afvoer
Het afvoersysteem bestaat uit een (aantal) schacht((en) die boven de woning uitmonden
en op basis van thermische trek en winddruk functioneren. Veelal zitten in de keuken, de
badkamer en het toilet aansluitingen op de schacht(en).

