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BESTE ARCHITECT, INSTALLATEUR OF BOUWHEER, 

Het Passiefhuis-Platform wil met dit IWT-project een antwoord bieden op de stijgende 
vraag naar kwalitatieve informatie omtrent de verschillende ventilatie- en klimatisatie-
mogelijkheden voor passiefhuizen met lage verwarmingsvermogens. Mechanische
balansventilatiesystemen maken op dit ogenblik een sterke opmars en ook verschil-
lende klimatisatiecomponenten voor lage vermogens zijn in ontwikkeling. De kwaliteit
van deze installaties mag daarbij niet uit het oog worden verloren: energetische 
efficiëntie, akoestisch comfort en thermisch welbehagen moeten bij het ontwerp en de
uitvoering steeds centraal blijven staan.

In passiefhuizen kan, naast een afgeslankte versie van een conventioneel verwar- 
mingssysteem met radiatoren of convectoren, ook de ventilatielucht als afgiftesysteem 
voor ruimteverwarming worden ingezet. Samen met de verschillende types van
vorstbeveiliging en warmteproductie opent dit een breed spectrum van mogelijke 
combinaties. Ontwerper en bouwheer kunnen hieruit een persoonlijke keuze maken
op maat van de eigen behoeftes en wensen.

Twee elementen zullen bepalend zijn bij de afweging van kostprijs en systeem-
efficiëntie:

1/ Bij gebouwen met een performante gebouwschil, en dus een kleine energiebe-
hoefte, duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend.

2/ Bij gebouwen met een performante gebouwschil wordt de sanitair warm waterbe-
hoefte vaak even groot of groter dan de energiebehoefte voor verwarming. Dit is 
uiterst belangrijk vermits de opwekkingsrendementen voor beide toepassingen sterk
kunnen verschillen. Het rendement voor sww-productie wordt bovendien weinig in 
productspecificaties vermeld en is meestal een stuk slechter.

De website die voor dit project werd uitgewerkt (www.beterventileren.be) maakt u 
vertrouwd met het werkingsprincipe van mechanische balansventilatie, brengt de 
verschillende klimatisatiemogelijkheden in kaart en behandelt vervolgens enkele 
conceptuele en installatietechnische aandachtspunten.

Als aanvulling op de website kan u in deze technische installatiewijzer ook nog andere
informatie vinden:

1/ Van alle uitgewerkte configuraties werd een installatieschema gemaakt met een 
korte bespreking van de componenten, hun specifieke eigenschappen en werking. 
Deze lijst is uiteraard niet limitatief. Een menu met de verschillende combinatie-
mogelijkheden wijst u de weg.

2/ De technische checklist voor balansventilatie werd geconcipieerd als een
praktische geheugensteun voor architect en installateur. De diverse criteria werden 
daarom ondergebracht in een matrix met een rangschikking volgens installatiesectie 
(aanvoer, toestel, pulsie, ...) en thema (luchtkwaliteit, thermisch comfort, akoestisch 
comfort, ...). De ventilatie-installatie kan zo geheel, gedeeltelijk of thematisch getoetst 
worden, zowel tijdens het ontwerp als op de werf.

Beide instrumenten werden uitgewerkt voor afdruk op A3-formaat; zo hebt u voor elke 
specifieke configuratie steeds alle info bij de hand.

De klimatisatietechnieken voor passiefhuizen zijn onderhevig aan een continue
ontwikkeling. De installatietekeningen in deze bundel moeten dan ook als principe-
schema's worden beschouwd. De verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van
de HVAC-installatie blijft steeds ten laste van ontwerper en uitvoerder. Nuttige aanvul-
lingen of opmerkingen over deze documenten zijn steeds welkom en kan u overmaken
via info@passiefhuisplatform.be

Het Passiefhuis-Platform wil hierbij graag het IWT danken voor de financiële steun die 
dit project mogelijk maakte. Een speciaal dankwoord ook aan de stuurgroep en de 
ventilatiesector voor hun gewaardeerde bijdragen. De hydraulische schema’s in deze
bundel, werden opgesteld in samenwerking met de onderzoeksgroep ‘Energie & 
Duurzame Ontwikkeling’ van de Karel de Grote-Hogeschool.
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demping telefoniegeluid
(overspraak)

demping ventilatorgeluid

vetfilter keuken
stoffilter dressing

G4-filter of beter

F5-filter of beter

(volledige) zomerbypasswarmterecuperatie

vorstbeveiliging:
elektrische weerstand

radiatoren of convectoren
in leefruimte en badkamer

radiatoren of convectoren
in leefruimte en badkamer

ketelthermostaat
+ klok

warm
tapwater

koud water

warm tapwater
flowsensor

koud water

kamerthermostaat
temperatuur-
sensor

kamerthermostaat
temperatuursensor
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TNENOPMOCEITCES ■ ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN ■ LUCHTKWALITEIT ■ THERMISCH COMFORT ■ AKOESTISCH COMFORT ■ ENERGETISCHE EFFICIËNTIE ■ GEBRUIK EN ONDERHOUD

KWALITEITSCRITERIA VOOR BALANSVENTILATIE MET WARMTERECUPERATIE
Versie 2.0

□
centrale opstelplaats voor een compact en efficiënt kanalenstelsel

□ Bij gesloten verbrandingstoestellen zonder geforceerde rookgasafvoer (ventilator) met 
een lekdebiet toestel > 0,14m³/h bij 10Pa dient de rookgasafvoer bewaakt te worden
bijvoorbeeld d.m.v. een verschildrukmeting 

□
Pulsietemperatuur zonder naverwarming steeds ≥ 16,5°C bij gemiddeld ventilatiedebiet 
(ventilatievoud van 0,3/h en 30m³/h/persoon), binnentemperatuur 20°C en de laagste
buitentemperatuur.

□ geluidsarme  en uitgebalanceerde EC-ventilatoren □
Een luchtdichte gebouwschil (n50nn ≤1h-1) is de eerste vereiste om maximaal te kunnen 
profiteren van warmterecuperatie op de ventilatielucht. Extra aandacht is dus 
noodzakelijk bij de keuze en plaatsing van leidingdoorvoeren, leidingbeluchter, 
(recirculatie-) dampkap, garagepoort, brievenbus, keldertoegang, droogkast,... 

□ verhoog het ventilatiedebiet tijdens douche- en kookactiviteiten

□ opstelplaats is droog, vorstvrij en dicht bij de gebouwschil en bij voorkeur binnen het
verwarmd volume. 

□ Gesloten vebrandingstoestellen met een lekdebiet≤tt  0,14m³/h bij 10Pa zijn zonder extra
maatregelen veilig toepasbaar

□ plaatsing ventilatie-unit in een ruimte zonder speciale akoestische eisen weg van de 
slaapkamers en met een akoestische barriére naar de leefruimtes

□ Een energiezuinige installatie begint bij een luchtdicht kanaalnetwerk met weinig
drukverliezen: streef naar een maximum drukverlies van 100 Pa + 25 Pa voor een
bodem-lucht-warmtewisselaar. Een centrale opstelling van het toestel geniet dus de 
voorkeur zodat leidinglengtes beperkt kunnen blijven.

□ Toegankelijkheid voor nazicht en onderhoud: filters, condensafvoer, warmtewisselaar, 
zomerbypass

□
Bedieneenheid en sensoren correct aangesloten?

□ Debieten: Bij maximaal toesteldebiet moet ervoor gezorgd worden dat in elke ruimte het 
minimaal wettelijk vereiste debiet (EPB-regelgeving) kan gehaald worden. Om een 
minimale luchtkwaliteit te garanderen dient men een ventilatieregime te realiseren 
waarbij men een gemiddeld ventilatievoud van 0,3 luchtvolumewisselingen per uur 
verzekert, alsook een debiet van minimaal 30 m³ verse lucht per uur en per persoon.

□ trillingsgedempte opstelling van het ventilatietoestel: geen rechtstreeks contact met
wanden of vloer (bijv. rubberen voetjes)

□
Temperatuurrendement ≥ 75% (volgens PHI-certificaat of EN308-rapport afgeleverd 
door onafhankelijke instantie)

□ Ventilatietoestel op een apart stroomcircuit met zekering en run-indicatie

□ Automatische opstart na stroomonderbreking met behoud van de ventilatiestand is zeer 
belangrijk

□ Intern lekdebiet balansventilatietoestel en carry-over bij warmtewielen bij nominaal 
ventilatiedebiet ≤ 5% bij 100Pa (kortsluiting tussen af- en aanvoerlucht langs onderling 
afgedichte  toestelzones)

□ bij een lichte bouwconstructie wordt het toestel op een massieve sokkel gezet □ Het bij maximum debiet gemeten elektrisch verbruik≤kk 0,45 W/(m³/h). Energiezuinige
EC-motoren

□ één of meerdere eenvoudige bediening(en) zijn aanwezig op een goed bereikbare plaats
waarvan minstens 1 in de leefruimte

□ Waak erover dat de aanvoer-, afvoer-, pulsie- en extractiekanalen niet worden 
omgewisseld bij aansluiting op het toestel

□ Condensafvoer dient luchtdicht aangesloten te zijn op sifon met minstens 5cm vulling. 
Bij kelderopstelling dient er een dubbele, atmosferische sifon aanwezig te zijn.

□ montage van de kanalen op het toestel via elastische mof of een stukje flexibel □ Afwijking tussen aan- en afvoerdebiet ≤ 10% en bij voorkeur gebouw in lichte overdruk 
(aanvoer>afvoer) om infiltratie te voorkomen

□ de gebruikershandleiding dient aanwezig te zijn in taal van de gebruiker

□ Brandveiligheid gewaarborgd bij opstelling in stookplaatsen? □ Is de sturing manueel, dan is minimum een 3 standenschakelaar aangewezen waarbij 
de 3 standen respectievelijk voor 100%, 50 à 70% en 20 à 40% staan. Het is
aanbevolen om de ventilatoren te kunnen aansturen vanuit de keuken en de badkamer.

□ bij opstelling in de kelder: minimaal comfort≤ 75 dB(A), optimaal comfort ≤ 40 dB(A) op 
1 m van het toestel
bij opstelling in woonbereik: minimaal comfort≤ 35 dB(A) op 1m van toestel

□ Zorgt een constantvolumeregeling ervoor dat de ingeregelde ventilatiedebieten 
behouden blijven bij wijzigende drukverliezen (door bijv. filtervervuiling, interne 
deurstanden,...)

□ het toestel was verpakt tot de montage en/of is schoon gemaakt voor de inbedrijfname 
om interne vervuiling te voorkomen

□ Bij automatische debietsregeling worden CO2OO-sensoren in droge ruimtes opgesteld en/of
RV-sensoren in natte ruimtes

□ Vorstbeveiliging zonder balansverstoring: geïntegreerd of op andere manier 
gewaarborgd. Instelling op -3°C.

□ een regelmatige of continue registratie van het energieverbruik met behulp van een 
energiemeter draagt bij tot een goede evaluatie en snelle storingsdetectie

□ filtering zie sectie 'filtering' aan- en afvoer □ Warmtewisselaar zuiver, reinigbaar, onbeschadigd en correct ingebouwd
(luchtdichtheid)?

□ Extern lekdebiet toestel bij nominaal ventilatiedebiet ≤tt 5% bij 100Pa: afdichting
toestelschil

□ Condensafvoer: luchtdicht aangesloten? Sifon met minstens 5cm vulling? Bij 
buitenopstelling: geïsoleerd?

□ Isolatie van een toestel zonder warmtepomp: U-waarde ≤ 3 W/≤ m²K (1,25cm isolatie met 
λ = 0,04W/mK)
Isolatie van een toestel met warmtepomp:U-waarde ≤ 1 W/≤ m²K ( 4cm isolatie met λ =
0,04W/mK)

□
Zomerbypass over de WTW aanwezig? Wordt de warmtewisselaar volledig (100%) 
luchtdicht afgesloten? En wordt deze automatisch omgeschakeld? Automatische
omschakeling is zeker gewenst wanneer er geen aardwarmtewisselaar aanwezig is.

□ Streef naar een stand-by verbruik toestel ≤ 1W

□ bij meergezinswoningen en tertiaire gebouwen waar ventilatiekanalen gedeeld worden 
dienen er brandkleppen voorzien te worden

□ glad, antistatisch, corrosiebestendig en rond □ luchtsnelheid in niet kritische hoofdkanalen beperken tot maximaal 3m/s maar 
aanbevolen≤ 2,5 m/s 

□ strikt minimum aantal bochten met grote radius (R=1,5*D) □ regelmatige reiniging (bijv. om de 3 à 5 jaar)

□ bij meergezinswoningen waar ventilatiekanalen gedeeld worden dienen er 
terugslagkleppen voorzien te worden

□ emissievrij materiaal  (bijvoorbeeld conform fins M1-label www.rts.fi) □ luchtsnelheid in eindkanalen beperken tot maximaal 2m/s maar aanbevolen ≤nn  1,5 m/s,
zeker voor de slaapkamers 

□ korte, gladde kanalen met grote sectie □ luchtdichte inspectieluiken (minstens klasse C volgens norm NBN EN 12237) op anders
onbereikbare plaatsen en op max. 1m van inregelkleppen, brandkleppen, regelmodules, 
e.d.

□ Kanalen afgedicht tijdens de volledige werffase (vanaf levering tot oplevering) □ kanaaldoorvoeropeningen tussen twee interne ruimtes akoestisch afgedicht (beter geen
hard montageschuim)

□ kanaalisolatie bij doorgangen doorheen onbeschermde volumes □ Vermijd stofophopingsplaatsen

□ opgelet met constant debietventielen/-regelaars die ervoor kunnen zorgen dat de 
hoogstand geen effect heeft op de luchtkwaliteit

□ luchtdichte kanalen en aansluitingen klasse C of beter (NBN EN 12237): dubbele
rubberdichtingen en/of duurelastische kleefbanden zijn noodzakelijk

□ om stofschroei te verhinderen moet de oppervlaktetemperatuur van een eventueel 
naverwarmingselement in de ventilatie steeds onder 55°C blijven

□ zorgvuldig afgewerkte en luchtdichte montage □ juiste ventieltype op juiste locatie: werpwijdte, coanda-effect, richting 
(dodehoeksector),...

□ juiste hoogte ventielen m.b.t. tochtgevoel en eventueel coanda-effect (max. 20cm onder 
plafond)

□ drukverliezen over ventiel bij maximaal debiet tot 30Pa of tot maximaal geluidsniveau
(=niet te sterk dicht gedraaid)

□ ventiel op kanaal met meeste weerstand zover mogelijk open inregelen zonder het 
gewenste werppatroon te beïnvloeden

□ eenvoudig verwijderbaar voor reiniging met behoud van inregeling (= fixeerbare
inregeling)

□ onbelemmerd werppatroon is zeer belangrijk wanneer men gebruik maakt van het
coanda-effect (bijv. verlichtingsarmaturen, plafonduitsparingen,…)

□ fixeerbare inregeling die niet verloren gaat bij ventielreiniging □ grote debieten verdeelt men best over meerdere ventielen zodat de luchtsnelheid in de
gebruikerszone ≤ 0,2m/s

□ akoestisch comfort in leefruimtes: minimaal comfort ≤ 30 dB(A), verhoogd comfort ≤ 27
dB(A), optimaal comfort ≤ 25 dB(A)

□ opgelet met constant debietventielen/-regelaars die kunnen leiden tot een verhoogd
ventilatorverbruik bij intensieve ventilatie

□ dodehoeksectieventielen werden gebruikt indien ze kort (ca. <0,5m) bij de hoek
geplaatst werden

□ antistatisch en corrosiebestendig □ akoestisch comfort in slaapkamers: minimaal comfort ≤ 27 dB(A), verhoogd comfort ≤
25 dB(A), optimaal comfort ≤ 23 dB(A)

□ vermijd kortsluitstromen met (dicht daarbij opgestelde) extractieventielen

□ opgelet met constant debietventielen/-regelaars die intensieve ventilatie onmogelijk
kunnen maken

□ zowel pulsie- als extractiesectie dient uitgerust te worden met geluidsdempers □ zorg ervoor dat er quasi geen isolatiedeeltjes (stof/vezels) kunnen vrijkomen in de 
ventilatiestroom (bijvoorbeeld conform fins M1-label www.rts.fi)

□ lange dempers met een dikke isolatielaag dempen het best de lage frequenties. Bekijk 
de testresultaten conform de norm ISO 7235

□ de dempers mogen de kanaalsectie niet vernauwen. Vermijd flexibels of gebruik ze
enkel als zeer goed opgespannen recht stuk.

□ verzeker luchtdichtheid van de dempers, klasse C of beter (NBN EN 12237). Flexibels
aftapen aan binnen- én buitenzijde. Ook vaste dempers zijn niet per definitie luchtdicht!

□ zorg ervoor dat er quasi geen isolatiedeeltjes (stof/vezels) kunnen vrijkomen in de 
ventilatiestroom (bijvoorbeeld conform fins M1-label www.rts.fi)

□ aanwezigheid ter hoogte van de scheidingswanden tussen 2 ruimtes waar er geen
akoestische overdracht gewenst is  

□ de dempers mogen bij voorkeur de kanaalsectie niet vernauwen. Gebruik flexibels dus
enkel als goed opgespannen recht stuk

□ verzeker luchtdichtheid van de dempers, klasse C of beter (NBN EN 12237). Flexibels 
aftapen aan binnen- én buitenzijde. Ook vaste dempers zijn niet per definitie luchtdicht!

□ niet-afsluitbaar □ positioneer de doorstroomopeningen t.o.v. pulsie en extractieventielen zodat er een
goede doorspoeling van elke ruimte is (diagonale opstelling)

□ grote debieten verdeelt men best over meerdere openingen □ akoestische demping door verlengde doorstroomafstand en/of akoestisch dempend 
materiaal

□ het debiet dat bij 2 Pa drukverschil doorheen de opening stroomt moet steeds kunnen
voldoen aan het geeiste ontwerpdebiet van de betrokken ruimte

□ deurspleet, deurrooster, deursleuf, muurdoorvoerrooster

□ zorgvuldig afgewerkte en luchtdichte montage □ juiste ventieltype op juiste locatie zorgt voor een volledige ruimtedoorspoeling (diagonaal) □ juiste plaats, montage en instelling verhindert tochtgevoel □ drukverliezen over ventiel tot 30Pa bij maximaal debiet of tot maximaal geluidsniveau. 
(dus niet te sterk dicht gedraaid)

□ ventiel op kanaal met meeste weerstand zover mogelijk open zodat juiste debiet wordt 
bereikt

□ eenvoudig verwijderbaar voor reiniging met behoud van inregeling (=fixeerbare
inregeling)

□ onbelemmerde aanzuiging □ fixeerbare inregeling die niet verloren gaat bij ventielreiniging □ grote debieten verdeelt men best over meerdere openingen zodat de luchtsnelheid in de 
gebruikerszone ≤ 0,2m/s

□ akoestisch comfort in keuken, wc en badkamer: minimaal comfort ≤ 35 dB(A), verhoogd 
comfort ≤ 30 dB(A), optimaal comfort ≤ 27 dB(A)

□ uitwasbare roestvrijstalen vetfilter in de keuken om toestelrendement blijvend te 
garanderen

□ voorzie filters in extractieventielen bij stoffige ruimtes (zoals dressing)

□ filters in juiste doorlaatrichting gemonteerd □ antistatisch en corrosiebestendig □ regelmatig uitwassen van de uitwasbare roestvrijstalen vetfilter in de keuken (ca. elke 3
maanden)

□ vermijd kortsluitstromen met (dicht daarbij opgestelde) pulsieventielen

□ niet aansluiten op dampkap, centraal stofzuigsysteem, afvoerluchtdroogkast,… □ glad, antistatisch, corrosiebestendig en rond □ luchtsnelheid in niet kritische hoofdkanalen beperken tot maximaal 3m/s maar 
aanbevolen≤ 2,5 m/s 

□ strikt minimum aantal bochten met grote radius (R=1,5*D) □ regelmatige reiniging (bijv. om de 3 à 5 jaar)

□ luchtsnelheid in eindkanalen beperken tot maximaal 2m/s maar aanbevolen ≤ 1,5 m/s,≤
zeker bij doorgang door slaapkamers 

□ korte, gladde kanalen met grote sectie □ luchtdichte inspectieluiken (minstens klasse C volgens norm NBN EN 12237) op anders
onbereikbare plaatsen en op max. 1m van inregelkleppen, brandkleppen, regelmodules, 
e.d.

□ kanaaldoorvoeropeningen tussen twee interne ruimtes akoestisch afgedicht (beter geen 
hard montageschuim)

□ kanaalisolatie bij doorgang door het onbeschermd volume

□ luchtdichte kanalen en aansluitingen klasse C of beter (NBN EN 12237): dubbele
rubberdichtingen en/of duurelastische kleefbanden zijn noodzakelijk

□ extractiefilter in toestel kan men enkel weglaten indien in elke extractiemond een filter is 
aangebracht

□
harmonica- of zakkenfilters genieten de voorkeur op vlakfilteres, aangezien ze een 
groter oppervlak hebben waardoor er een kleinere drukval heerst

□ vervanging op regelmatige tijdstippen bijv. om de 3 à 6 maand of vroeger eventueel op
basis van de verhoogde drukval over het filterelement (gemeten door verschildrukmeter 
of registratie energieverbruik ventilatoren

□ streefwaarden drukval propere filter ≤ 25 Pa, vervuilde filter ≤ 45 Pa □ eenvoudig uitwisselbaar zonder gereedschap op eenvoudig bereikbare plaats

□ vervangingsindicator, bij voorkeur in de leefruimte

□ toestel is uitgeschakeld bij filtervervanging
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I N S TA L L AT I E S C H E M A’ S
VENTILATIE EN KLIMATISATIE VAN PASSIEFHUIZEN MET LAGE VERWARMINGSVERMOGENS11



aanvoer
afvoer
pulsie
extractie

filter

ventilator

akoestische demper

elektrisch verwarmingselement

vloeistof-lucht warmtewisselaar

bodem-lucht warmtewisselaar

LEGENDE VENTILATIE

LEGENDE HYDRAULISCHE CIRCUITS

CONFIGURATIEMATRIX

vorstbeveiliging

elektrische
weerstand

bodem-vloeistof
warmtewisselaar

bodem-lucht
warmtewisselaar

elektrische weerstand p. 12 p. 13 p. 14

gasketel of -boiler p. 15 p. 16 p. 17

lucht-water warmtepomp p. 18 p. 19 p. 20

p. 21 p. 22 p. 23compactaggregaat met afvoerluchtwarmtepomp

p. 24 p. 25 p. 26biobrandstof - ketel

afgiftesysteem: centraal via de ventilatielucht

warmteopwekking

vorstbeveiliging

elektrische
weerstand

bodem-vloeistof
warmtewisselaar

bodem-lucht
warmtewisselaar

elektrische weerstand p. 27 p. 28 p. 29

gasketel of -boiler p. 30 p. 31 p. 32

lucht-water warmtepomp p. 33 p. 34 p. 35

p. 36 p. 37 p. 38compactaggregaat met afvoerluchtwarmtepomp

p. 39 p. 40 p. 41biobrandstof - kachel

afgiftesysteem: decentraal via de ventilatielucht

warmteopwekking

warmteopwekking

vorstbeveiliging

elektrische
weerstand

bodem-vloeistof
warmtewisselaar

bodem-lucht
warmtewisselaar

p. 03 p. 04 p. 05

p. 06 p. 07 p. 08

p. 09 p. 10 p. 11

gasketel of -boiler

lucht-water warmtepomp

biobrandstof - ketel

afgiftesysteem: via radiatoren of convectoren

koelmiddel
vorstbestendige vloeistof
koud water
warm water

pomp

compressor

expansieventiel

veiligheidsgroep:
    - manometer
    - expansievat met kapventiel
    - overdrukventiel

vloeistof-vloeistof warmtewisselaar

afsluitkraan
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: elektrische weerstand
Elektrische vorstbeveiligingen zijn een eenvoudig product en hebben een lage installa-
tiekost. Het gebruik van elektriciteit voor warmteproductie is meestal moeilijk te verant-
woorden, maar door de beperkte bedrijfstijd van een vorstbeveiliging in ons Belgische 
klimaat, kan het in dit geval een verdedigbare oplossing zijn. Tijdens de zomer is met 
een elektrische vorstbeveiliging geen passieve voorkoeling mogelijk.

Afgiftesysteem: via radiatoren of convectoren
Het gebruik van radiatoren of convectoren laat toe om de behoefte voor verwarming 
en ventilatie volledig te ontkoppelen. Het afgiftevermogen kan op die manier afgesteld 
worden op de karakteristieken van de te verwarmen ruimte (grootte, oriëntatie, 
beglaasde oppervlakte,…) en is niet langer afhankelijk van het ventilatiedebiet naar 
die ruimte. Ook de mogelijkheid tot temperatuurdifferentiatie in de woning wordt 
hierdoor vereenvoudigd. Het aantal radiatoren of convectoren kan in een passiefhuis 
tot een minimum worden teruggebracht. Vermits de gewenste comforttemperatuur in 
de slaapkamers doorgaans enkele graden lager ligt dan die in de leefruimte, is het niet 
altijd noodzakelijk de slaapkamers uit te rusten met verwarming. Een radiator of 
convector in de leefruimte en een tweede in de badkamer kunnen in dat geval 
voldoende zijn. Hoewel het gekende technieken betreft, blijven een goed ontwerp en 
een nauwkeurige uitvoering belangrijk, alsook een correcte inregeling en onderhoud. 
Bij passiefglas en -schrijnwerk kunnen raamradiatoren uitgesloten worden: de radiato-
ren worden dan bij voorkeur niet tegen een buiten-, maar wel tegen een binnenmuur 
geplaatst. Zorg ervoor dat de warmteafgifte niet wordt belemmerd door omkastingen, 
gordijnen of zetels. Radiatoren geven in verhouding tot convectoren meer stralings-
warmte en worden hierdoor als aangenamer ervaren. Dankzij de hoge oppervlakte-
temperatuur van muren, vloeren, daken en ramen is dit verschil bij passiefhuizen 
minder belangrijk. 

Warmteopwekking: gasketel of -boiler
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Kies bij een passiefhuis voor een gesloten gasketel of -boiler, 
die de verbrandingslucht van buiten haalt. De kanalen voor rookgasafvoer en 
luchtaanvoer moeten luchtdicht afgewerkt zijn tot op het toestel, zijn best geïsoleerd 
en zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft bij 10 
Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het risico 
op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een bijkomende 
veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de ketel niet beschikt over een 
geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Traditioneel lijkt een condenserende 
gasketel de meest voor de hand liggende oplossing. Zolang dit type ketels echter niet 
diep genoeg kan moduleren onder de maximale warmtevraag van een passiefhuis, 
kan een hoogrendementsketel, aangesloten op een buffervat een volwaardige en 
economische oplossing zijn (=optie 1). De eenvoudigste, en misschien goedkoopste, 
oplossing is echter een direct gestookte gasboiler met een laag vermogen (= optie 2). 
De brander is dan in het warmwatervat geïntegreerd. Dit vat wordt op een constante 
temperatuur gehouden en voedt rechtreeks het verwarmingscircuit. Wanneer de 
flow-sensor een vraag naar sanitair warm water detecteert, stuurt een wisselklep het 
verwarmingswater over een sanitaire warmtewisselaar, die de geproduceerde warmte 
overbrengt op het tapwatercircuit. Beide kringen blijven op die manier strikt geschei-
den. Hoe groter de warmtewisselaar, hoe beter de warmteoverdracht en dus, hoe 
lager de temperatuur van het vat kan zijn. Voor beide oplossingen wordt een regelven-
tiel voorzien om de watertemperatuur in het afgiftesysteem te verlagen ifv de warmte-
behoefte. Dit voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de thermostaatgestuurde 
pomp.

Werking winter
Een direct elektrische weerstand verwarmt bij vriesweer de aanvoerlucht tot minstens 
-3°C. Dit voorkomt het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. 
In het toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de 
extractielucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur 
van minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kunnen leef- en/of slaapruimtes 
met behulp van radiatoren of convectoren worden bijverwarmd.

Werking zomer
Voor de zomer is het ideaal te beschikken over een volledige bypass over de warmte-
recuperatie. De afwezigheid van een aardwarmtewisselaar op de aanvoerlucht, maakt 
het bij deze configuratie cruciaal te beschikken over een automatische sturing van de 
bypassklep. Immers, zolang het buiten warmer is dan binnen, kan de warmterecupera-
tie in omgekeerde richting werken: de aanvoerlucht wordt op deze manier beperkt 
afgekoeld, waardoor de binnentemperatuur minder snel oploopt. In het omgekeerde 
geval, bijvoorbeeld wanneer de nachtlucht frisser is dan de binnen- temperatuur, 
verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de voorkeur: het toestel 
wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie meer verbruiken. 
Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- kwaliteit kunnen dit 
echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht rechtstreeks aanvoeren 
door een bypass over de warmterecuperatie.

ketelthermostaat
+ klok

warm
tapwater

koud water

warm tapwater
flowsensor

koud water

kamerthermostaat
temperatuur-
sensor

kamerthermostaat
temperatuursensor

W

op
tie

 1
: a

pa
rte

 c
on

de
ns

at
ie

ke
te

l
op

tie
 2

: g
eï

nt
eg

re
er

de
 g

as
bo

ile
r

M

M



EXTRACTIELUCHTPULSIELUCHT

BINNEN

AANVOERLUCHTAFVOERLUCHT

BUITEN

BUITEN BINNENWERKING WINTER

BUITEN BINNENWERKING ZOMERDAG

BUITEN BINNENWERKING ZOMERNACHT

AANVOERLUCHT

AFVOERLUCHT

EXTRACTIELUCHT

PULSIELUCHT

AANVOERLUCHT

AFVOERLUCHT

EXTRACTIELUCHT

PULSIELUCHT

AANVOERLUCHT

AFVOERLUCHT

EXTRACTIELUCHT

PULSIELUCHT

F5-filter of beter

bodem-lucht
warmtewisselaar
met bypass

VORSTBEVEILIGING: BODEM-LUCHT WARMTEWISSELAAR (GRONDBUIS)   |   AFGIFTESYSTEEM: VIA RADIATOREN OF CONVECTOREN   |   WARMTEOPWEKKING: GASKETEL OF -BOILER

bodem-lucht
-8°C ► 0°C

17°C

17°C  +

17°C
3°C

0°C

17°C

20°C
-8°C

3°C

20°C

20°C

20°C

radiatoren/convectoren

bodem-lucht
30°C ► 22°C

22°C

22°C

22°C
23°C

22°C

22°C

23°C
30°C

23°C

23°C

23°C

23°C

100% bypass aanvoerlucht

16°C

16°C

16°C
23°C

16°C

16°C

23°C

23°C

23°C

23°C

23°C

100% bypass aanvoerlucht

16°C

PASSIEFHUIS-PLATFORM VZW - 04

CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-lucht warmtewisselaar (grondbuis)
Via een ondergrondse buis wisselt de verse aanvoerlucht warmte uit met de bodem, 
waardoor ze wordt voorverwarmd tijdens de winter en voorgekoeld tijdens de zomer. 
Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er ets onder) en de 
gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmtewisselaar een negatief 
effect op het energieverbruik. Een bypass over de grondbuis is dan aangewezen. 
Kanaaleigenschappen, zoals lengte, diameter, gladheid, hellingsgraad en conden-
saatafvoer kan u terugvinden in de technische checklist. Het temperatuurrendement 
van een correct gedimensioneerde en geïnstalleerde grondbuis ligt tussen de 50 en 
80%. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is een temperatuursinterval realiseer-
baar van maximaal 8 à 10 °C. In de zomer is het dan ook geenszins te vergelijken met 
het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: via radiatoren of convectoren
Het gebruik van radiatoren of convectoren laat toe om de behoefte voor verwarming 
en ventilatie volledig te ontkoppelen. Het afgiftevermogen kan op die manier afgesteld 
worden op de karakteristieken van de te verwarmen ruimte (grootte, oriëntatie, 
beglaasde oppervlakte,…) en is niet langer afhankelijk van het ventilatiedebiet naar 
die ruimte. Ook de mogelijkheid tot temperatuurdifferentiatie in de woning wordt 
hierdoor vereenvoudigd. Het aantal radiatoren of convectoren kan in een passiefhuis 
tot een minimum worden teruggebracht. Vermits de gewenste comforttemperatuur in 
de slaapkamers doorgaans enkele graden lager ligt dan die in de leefruimte, is het niet 
altijd noodzakelijk de slaapkamers uit te rusten met verwarming. Een radiator of 
convector in de leefruimte en een tweede in de badkamer kunnen in dat geval 
voldoende zijn. Hoewel het gekende technieken betreft, blijven een goed ontwerp en 
een nauwkeurige uitvoering belangrijk, alsook een correcte inregeling en onderhoud. 
Bij passiefglas en -schrijnwerk kunnen raamradiatoren uitgesloten worden: de radiato-
ren worden dan bij voorkeur niet tegen een buiten-, maar wel tegen een binnenmuur 
geplaatst. Zorg ervoor dat de warmteafgifte niet wordt belemmerd door omkastingen, 
gordijnen of zetels. Radiatoren geven in verhouding tot convectoren meer stralings-
warmte en worden hierdoor als aangenamer ervaren. Dankzij de hoge oppervlakte-
temperatuur van muren, vloeren, daken en ramen is dit verschil bij passiefhuizen 
minder belangrijk.

Warmteopwekking: gasketel of -boiler
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Kies bij een passiefhuis voor een gesloten gasketel of -boiler, 
die de verbrandingslucht van buiten haalt. De kanalen voor rookgasafvoer en 
luchtaanvoer moeten luchtdicht afgewerkt zijn tot op het toestel, zijn best geïsoleerd 
en zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft bij 10 
Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het risico 
op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een bijkomende 
veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de ketel niet beschikt over een 
geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Traditioneel lijkt een condenserende 
gasketel de meest voor de hand liggende oplossing. Zolang dit type ketels echter niet 
diep genoeg kan moduleren onder de maximale warmtevraag van een passiefhuis, 
kan een hoogrendementsketel, aangesloten op een buffervat een volwaardige en 
economische oplossing zijn (=optie 1). De eenvoudigste, en misschien goedkoopste, 
oplossing is echter een direct gestookte gasboiler met een laag vermogen (= optie 2). 
De brander is dan in het warmwatervat geïntegreerd. Dit vat wordt op een constante 
temperatuur gehouden en voedt rechtreeks het verwarmingscircuit. Wanneer de 
flow-sensor een vraag naar sanitair warm water detecteert, stuurt een wisselklep het 
verwarmingswater over een sanitaire warmtewisselaar, die de geproduceerde warmte 
overbrengt op het tapwatercircuit. Beide kringen blijven op die manier strikt geschei-
den. Hoe groter de warmtewisselaar, hoe beter de warmteoverdracht en dus, hoe 
lager de temperatuur van het vat kan zijn. Voor beide oplossingen wordt een regelven-
tiel voorzien om de watertemperatuur in het afgiftesysteem te verlagen ifv de warmte-
behoefte. Dit voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de thermostaatgestuurde 
pomp.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de grondbuis voor een kleine 
voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij vriesweer ook het dichtvriezen 
van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het toestel recupereert een 
hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractielucht: de verse aanvoer-
lucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van minstens 17°C. In functie 
van de warmtebehoefte kunnen leef- en/of slaapruimtes met behulp van radiatoren of 
convectoren worden bijverwarmd.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de grondbuis zijn nut. Op warme 
dagen, met temperaturen boven de gewenste comforttemperatuur, zorgt de grondbuis 
voor een passieve koeling van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen 
in de woning. In de andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van 
raam tot raam de voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilato-
ren geen energie meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte 
buitenluchtkwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buiten-
lucht rechtstreeks aanvoeren door een bypass over grondbuis én warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-vloeistof warmtewisselaar
Door een captatienet in de bodem wordt een vorstbestendige vloeistof rondgepompt. 
Tijdens de winter neemt het leidingennet warmte op uit de bodem, in de zomer wordt 
ze afgestaan. In een warmtewisselaar, die voor het ventilatietoestel staat opgesteld, 
wordt de thermische energie uit het captatienet vervolgens overgedragen op de 
aanvoerlucht, waardoor deze wordt voorgekoeld tijdens de zomer en voorverwarmd 
tijdens de winter. Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er
iets onder) en de gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmte- 
wisselaar een negatief effect op het energieverbruik. Een bypass is dan aangewezen 
en kan eenvoudig gerealiseerd worden door het uitschakelen van de pomp. In de 
technische checklist vindt u meer systeemeigenschappen van deze aardwarmte- 
wisselaar. De totnogtoe gedane metingen geven aan dat het temperatuurrendement 
van dit systeem wat lager ligt dan bij een grondbuis. Ook het verbruik van de circulatie-
pomp moet in rekening worden gebracht. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is 
een temperatuursinterval realiseerbaar van maximaal 6 à 8 °C. In de zomer is het dan 
ook geenszins te vergelijken met het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: via radiatoren of convectoren
Het gebruik van radiatoren of convectoren laat toe om de behoefte voor verwarming 
en ventilatie volledig te ontkoppelen. Het afgiftevermogen kan op die manier afgesteld 
worden op de karakteristieken van de te verwarmen ruimte (grootte, oriëntatie, 
beglaasde oppervlakte,…) en is niet langer afhankelijk van het ventilatiedebiet naar 
die ruimte. Ook de mogelijkheid tot temperatuurdifferentiatie in de woning wordt 
hierdoor vereenvoudigd. Het aantal radiatoren of convectoren kan in een passiefhuis 
tot een minimum worden teruggebracht. Vermits de gewenste comforttemperatuur in 
de slaapkamers doorgaans enkele graden lager ligt dan die in de leefruimte, is het niet 
altijd noodzakelijk de slaapkamers uit te rusten met verwarming. Een radiator of 
convector in de leefruimte en een tweede in de badkamer kunnen in dat geval 
voldoende zijn. Hoewel het gekende technieken betreft, blijven een goed ontwerp en 
een nauwkeurige uitvoering belangrijk, alsook een correcte inregeling en onderhoud. 
Bij passiefglas en -schrijnwerk kunnen raamradiatoren uitgesloten worden: de radiato-
ren worden dan bij voorkeur niet tegen een buiten-, maar wel tegen een binnenmuur 
geplaatst. Zorg ervoor dat de warmteafgifte niet wordt belemmerd door omkastingen, 
gordijnen of zetels. Radiatoren geven in verhouding tot convectoren meer stralings-
warmte en worden hierdoor als aangenamer ervaren. Dankzij de hoge oppervlakte-
temperatuur van muren, vloeren, daken en ramen is dit verschil bij passiefhuizen 
minder belangrijk.

Warmteopwekking: gasketel of -boiler
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Kies bij een passiefhuis voor een gesloten gasketel of -boiler, 
die de verbrandingslucht van buiten haalt. De kanalen voor rookgasafvoer en 
luchtaanvoer moeten luchtdicht afgewerkt zijn tot op het toestel, zijn best geïsoleerd 
en zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft bij 10 
Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het risico 
op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een bijkomende 
veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de ketel niet beschikt over een 
geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Traditioneel lijkt een condenserende 
gasketel de meest voor de hand liggende oplossing. Zolang dit type ketels echter niet 
diep genoeg kan moduleren onder de maximale warmtevraag van een passiefhuis, 
kan een hoogrendementsketel, aangesloten op een buffervat een volwaardige en 
economische oplossing zijn (=optie 1). De eenvoudigste, en misschien goedkoopste, 
oplossing is echter een direct gestookte gasboiler met een laag vermogen (= optie 2). 
De brander is dan in het warmwatervat geïntegreerd. Dit vat wordt op een constante 
temperatuur gehouden en voedt rechtreeks het verwarmingscircuit. Wanneer de 
flow-sensor een vraag naar sanitair warm water detecteert, stuurt een wisselklep het 
verwarmingswater over een sanitaire warmtewisselaar, die de geproduceerde warmte 
overbrengt op het tapwatercircuit. Beide kringen blijven op die manier strikt geschei-
den. Hoe groter de warmtewisselaar, hoe beter de warmteoverdracht en dus, hoe 
lager de temperatuur van het vat kan zijn. Voor beide oplossingen wordt een regelven-
tiel voorzien om de watertemperatuur in het afgiftesysteem te verlagen ifv de warmte-
behoefte. Dit voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de thermostaatgestuurde 
pomp.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar voor een kleine voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij 
vriesweer ook het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het 
toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractie-
lucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van 
minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kunnen leef- en/of slaapruimtes met 
behulp van radiatoren of convectoren worden bijverwarmd.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar zijn nut. Op warme dagen, met temperaturen boven de gewenste comfort-
temperatuur, zorgt de bodem-vloeistof warmtewisselaar voor een passieve koeling 
van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen in de woning. In de 
andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de 
voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie 
meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- 
kwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht 
rechtstreeks aanvoeren door de pomp van de bodem-vloeistof warmtewisselaar uit te 
schakelen en een bypass over  de warmterecuperatie te maken.
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PASSIEFHUIS-PLATFORM VZW - 06

CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: elektrische weerstand
Elektrische vorstbeveiligingen zijn een eenvoudig product en hebben een lage installa-
tiekost. Het gebruik van elektriciteit voor warmteproductie is meestal moeilijk te verant-
woorden, maar door de beperkte bedrijfstijd van een vorstbeveiliging in ons Belgische 
klimaat, kan het in dit geval een verdedigbare oplossing zijn. Tijdens de zomer is met 
een elektrische vorstbeveiliging geen passieve voorkoeling mogelijk.

Afgiftesysteem: via radiatoren of convectoren
Het gebruik van radiatoren of convectoren laat toe om de behoefte voor verwarming 
en ventilatie volledig te ontkoppelen. Het afgiftevermogen kan op die manier afgesteld 
worden op de karakteristieken van de te verwarmen ruimte (grootte, oriëntatie, 
beglaasde oppervlakte,…) en is niet langer afhankelijk van het ventilatiedebiet naar 
die ruimte. Ook de mogelijkheid tot temperatuurdifferentiatie in de woning wordt 
hierdoor vereenvoudigd. Het aantal radiatoren of convectoren kan in een passiefhuis 
tot een minimum worden teruggebracht. Vermits de gewenste comforttemperatuur in 
de slaapkamers doorgaans enkele graden lager ligt dan die in de leefruimte, is het niet 
altijd noodzakelijk de slaapkamers uit te rusten met verwarming. Een radiator of 
convector in de leefruimte en een tweede in de badkamer kunnen in dat geval 
voldoende zijn. Hoewel het gekende technieken betreft, blijven een goed ontwerp en 
een nauwkeurige uitvoering belangrijk, alsook een correcte inregeling en onderhoud. 
Bij passiefglas en -schrijnwerk kunnen raamradiatoren uitgesloten worden: de radiato-
ren worden dan bij voorkeur niet tegen een buiten-, maar wel tegen een binnenmuur 
geplaatst. Zorg ervoor dat de warmteafgifte niet wordt belemmerd door omkastingen, 
gordijnen of zetels. Radiatoren geven in verhouding tot convectoren meer stralings-
warmte en worden hierdoor als aangenamer ervaren. Dankzij de hoge oppervlakte-
temperatuur van muren, vloeren, daken en ramen is dit verschil bij passiefhuizen 
minder belangrijk.

Warmteopwekking: lucht-water warmtepomp
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. De lucht-water warmtepomp gebruikt de buitenlucht als 
warmtebron voor verwarming en productie van sanitair warm water. De efficiëntie van 
de warmtepomp wordt uitgedrukt met een COP-waarde: hoe groter het temperatuur-
verschil tussen de bron, hier de buitenlucht, en het warmteafgifte-element, hoe 
slechter het rendement. Het is dus uiterst belangrijk de afgiftetemperatuur zo laag 
mogelijk te houden. Voor verwarming kan dat door overgedimensioneerde radiatoren, 
vloer- of muurverwarming te gebruiken met een maximum aanvoertemperatuur van 
ca. 40 °C. Bij de productie van SWW zal het rendement snel dalen. Vraag dan ook 
steeds naar een aparte COP-waarde voor verwarming én SWW-productie. Om het 
verbruik voor warm tapwater te beperken, kiest men best voor een zeer goed 
geïsoleerd buffervat. Plaats het toestel kort bij keuken en badkamer, liefst in een 
ruimte waar geen specifieke, akoestische eisen gelden - zoniet wordt het toestel in een 
akoestisch gedempte omkasting geplaatst. Kijk steeds na bij welke temperatuur-
condities de vermogenafgifte is opgegeven: een curve waarbij vermogen en COP 
worden uitgezet tegenover het te realiseren temperatuursverschil is dus onontbeerlijk. 
Hoe verloopt de wisselwerking tussen de productie van SWW en ruimteverwarming? 
Vermijd dat een té kleine warmtepomp voortdurend moet worden bijgestaan door de 
elektrische weerstand (hoger primair verbruik) die de piekvraag opvangt. Toestellen 
die het compressorvermogen moduleren verbruiken minder en verdienen de voorkeur. 
Warmtepompen, die ook kunnen koelen, worden bestraft in de EPB-berekening.

Werking winter
Een direct elektrische weerstand verwarmt bij vriesweer de aanvoerlucht tot minstens 
-3°C. Dit voorkomt het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. 
In het toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de 
extractielucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur 
van minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kunnen leef- en/of slaapruimtes 
met behulp van radiatoren of convectoren worden bijverwarmd.

Werking zomer
Voor de zomer is het ideaal te beschikken over een volledige bypass over de warmte-
recuperatie. De afwezigheid van een aardwarmtewisselaar op de aanvoerlucht, maakt 
het bij deze configuratie cruciaal te beschikken over een automatische sturing van de 
bypassklep. Immers, zolang het buiten warmer is dan binnen, kan de warmterecupera-
tie in omgekeerde richting werken: de aanvoerlucht wordt op deze manier beperkt 
afgekoeld, waardoor de binnentemperatuur minder snel oploopt. In het omgekeerde 
geval, bijvoorbeeld wanneer de nachtlucht frisser is dan de binnen- temperatuur, 
verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de voorkeur: het toestel 
wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie meer verbruiken. 
Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- kwaliteit kunnen dit 
echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht rechtstreeks aanvoeren 
door een bypass over de warmterecuperatie.

sanitair
warm water
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PASSIEFHUIS-PLATFORM VZW - 07

CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-lucht warmtewisselaar (grondbuis)
Via een ondergrondse buis wisselt de verse aanvoerlucht warmte uit met de bodem, 
waardoor ze wordt voorverwarmd tijdens de winter en voorgekoeld tijdens de zomer. 
Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er ets onder) en de 
gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmtewisselaar een negatief 
effect op het energieverbruik. Een bypass over de grondbuis is dan aangewezen. 
Kanaaleigenschappen, zoals lengte, diameter, gladheid, hellingsgraad en conden-
saatafvoer kan u terugvinden in de technische checklist. Het temperatuurrendement 
van een correct gedimensioneerde en geïnstalleerde grondbuis ligt tussen de 50 en 
80%. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is een temperatuursinterval realiseer-
baar van maximaal 8 à 10 °C. In de zomer is het dan ook geenszins te vergelijken met 
het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: via radiatoren of convectoren
Het gebruik van radiatoren of convectoren laat toe om de behoefte voor verwarming 
en ventilatie volledig te ontkoppelen. Het afgiftevermogen kan op die manier afgesteld 
worden op de karakteristieken van de te verwarmen ruimte (grootte, oriëntatie, 
beglaasde oppervlakte,…) en is niet langer afhankelijk van het ventilatiedebiet naar 
die ruimte. Ook de mogelijkheid tot temperatuurdifferentiatie in de woning wordt 
hierdoor vereenvoudigd. Het aantal radiatoren of convectoren kan in een passiefhuis 
tot een minimum worden teruggebracht. Vermits de gewenste comforttemperatuur in 
de slaapkamers doorgaans enkele graden lager ligt dan die in de leefruimte, is het niet 
altijd noodzakelijk de slaapkamers uit te rusten met verwarming. Een radiator of 
convector in de leefruimte en een tweede in de badkamer kunnen in dat geval 
voldoende zijn. Hoewel het gekende technieken betreft, blijven een goed ontwerp en 
een nauwkeurige uitvoering belangrijk, alsook een correcte inregeling en onderhoud. 
Bij passiefglas en -schrijnwerk kunnen raamradiatoren uitgesloten worden: de radiato-
ren worden dan bij voorkeur niet tegen een buiten-, maar wel tegen een binnenmuur 
geplaatst. Zorg ervoor dat de warmteafgifte niet wordt belemmerd door omkastingen, 
gordijnen of zetels. Radiatoren geven in verhouding tot convectoren meer stralings-
warmte en worden hierdoor als aangenamer ervaren. Dankzij de hoge oppervlakte-
temperatuur van muren, vloeren, daken en ramen is dit verschil bij passiefhuizen 
minder belangrijk.

Warmteopwekking: lucht-water warmtepomp
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. De lucht-water warmtepomp gebruikt de buitenlucht als 
warmtebron voor verwarming en productie van sanitair warm water. De efficiëntie van 
de warmtepomp wordt uitgedrukt met een COP-waarde: hoe groter het temperatuur-
verschil tussen de bron, hier de buitenlucht, en het warmteafgifte-element, hoe 
slechter het rendement. Het is dus uiterst belangrijk de afgiftetemperatuur zo laag 
mogelijk te houden. Voor verwarming kan dat door overgedimensioneerde radiatoren, 
vloer- of muurverwarming te gebruiken met een maximum aanvoertemperatuur van 
ca. 40 °C. Bij de productie van SWW zal het rendement snel dalen. Vraag dan ook 
steeds naar een aparte COP-waarde voor verwarming én SWW-productie. Om het 
verbruik voor warm tapwater te beperken, kiest men best voor een zeer goed 
geïsoleerd buffervat. Plaats het toestel kort bij keuken en badkamer, liefst in een 
ruimte waar geen specifieke, akoestische eisen gelden - zoniet wordt het toestel in een 
akoestisch gedempte omkasting geplaatst. Kijk steeds na bij welke temperatuur-
condities de vermogenafgifte is opgegeven: een curve waarbij vermogen en COP 
worden uitgezet tegenover het te realiseren temperatuursverschil is dus onontbeerlijk. 
Hoe verloopt de wisselwerking tussen de productie van SWW en ruimteverwarming? 
Vermijd dat een té kleine warmtepomp voortdurend moet worden bijgestaan door de 
elektrische weerstand (hoger primair verbruik) die de piekvraag opvangt. Toestellen 
die het compressorvermogen moduleren verbruiken minder en verdienen de voorkeur. 
Warmtepompen, die ook kunnen koelen, worden bestraft in de EPB-berekening.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de grondbuis voor een kleine 
voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij vriesweer ook het dichtvriezen 
van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het toestel recupereert een 
hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractielucht: de verse aanvoer-
lucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van minstens 17°C. In functie 
van de warmtebehoefte kunnen leef- en/of slaapruimtes met behulp van radiatoren of 
convectoren worden bijverwarmd.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de grondbuis zijn nut. Op warme 
dagen, met temperaturen boven de gewenste comforttemperatuur, zorgt de grondbuis 
voor een passieve koeling van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen 
in de woning. In de andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van 
raam tot raam de voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilato-
ren geen energie meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte 
buitenluchtkwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buiten-
lucht rechtstreeks aanvoeren door een bypass over grondbuis én warmterecuperatie.
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PASSIEFHUIS-PLATFORM VZW - 08

CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-vloeistof warmtewisselaar
Door een captatienet in de bodem wordt een vorstbestendige vloeistof rondgepompt. 
Tijdens de winter neemt het leidingennet warmte op uit de bodem, in de zomer wordt 
ze afgestaan. In een warmtewisselaar, die voor het ventilatietoestel staat opgesteld, 
wordt de thermische energie uit het captatienet vervolgens overgedragen op de 
aanvoerlucht, waardoor deze wordt voorgekoeld tijdens de zomer en voorverwarmd 
tijdens de winter. Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er
iets onder) en de gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmte- 
wisselaar een negatief effect op het energieverbruik. Een bypass is dan aangewezen 
en kan eenvoudig gerealiseerd worden door het uitschakelen van de pomp. In de 
technische checklist vindt u meer systeemeigenschappen van deze aardwarmte- 
wisselaar. De totnogtoe gedane metingen geven aan dat het temperatuurrendement 
van dit systeem wat lager ligt dan bij een grondbuis. Ook het verbruik van de circulatie-
pomp moet in rekening worden gebracht. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is 
een temperatuursinterval realiseerbaar van maximaal 6 à 8 °C. In de zomer is het dan 
ook geenszins te vergelijken met het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: via radiatoren of convectoren
Het gebruik van radiatoren of convectoren laat toe om de behoefte voor verwarming 
en ventilatie volledig te ontkoppelen. Het afgiftevermogen kan op die manier afgesteld 
worden op de karakteristieken van de te verwarmen ruimte (grootte, oriëntatie, 
beglaasde oppervlakte,…) en is niet langer afhankelijk van het ventilatiedebiet naar 
die ruimte. Ook de mogelijkheid tot temperatuurdifferentiatie in de woning wordt 
hierdoor vereenvoudigd. Het aantal radiatoren of convectoren kan in een passiefhuis 
tot een minimum worden teruggebracht. Vermits de gewenste comforttemperatuur in 
de slaapkamers doorgaans enkele graden lager ligt dan die in de leefruimte, is het niet 
altijd noodzakelijk de slaapkamers uit te rusten met verwarming. Een radiator of 
convector in de leefruimte en een tweede in de badkamer kunnen in dat geval 
voldoende zijn. Hoewel het gekende technieken betreft, blijven een goed ontwerp en 
een nauwkeurige uitvoering belangrijk, alsook een correcte inregeling en onderhoud. 
Bij passiefglas en -schrijnwerk kunnen raamradiatoren uitgesloten worden: de radiato-
ren worden dan bij voorkeur niet tegen een buiten-, maar wel tegen een binnenmuur 
geplaatst. Zorg ervoor dat de warmteafgifte niet wordt belemmerd door omkastingen, 
gordijnen of zetels. Radiatoren geven in verhouding tot convectoren meer stralings-
warmte en worden hierdoor als aangenamer ervaren. Dankzij de hoge oppervlakte-
temperatuur van muren, vloeren, daken en ramen is dit verschil bij passiefhuizen 
minder belangrijk. 

Warmteopwekking: lucht-water warmtepomp
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. De lucht-water warmtepomp gebruikt de buitenlucht als 
warmtebron voor verwarming en productie van sanitair warm water. De efficiëntie van 
de warmtepomp wordt uitgedrukt met een COP-waarde: hoe groter het temperatuur-
verschil tussen de bron, hier de buitenlucht, en het warmteafgifte-element, hoe 
slechter het rendement. Het is dus uiterst belangrijk de afgiftetemperatuur zo laag 
mogelijk te houden. Voor verwarming kan dat door overgedimensioneerde radiatoren, 
vloer- of muurverwarming te gebruiken met een maximum aanvoertemperatuur van 
ca. 40 °C. Bij de productie van SWW zal het rendement snel dalen. Vraag dan ook 
steeds naar een aparte COP-waarde voor verwarming én SWW-productie. Om het 
verbruik voor warm tapwater te beperken, kiest men best voor een zeer goed 
geïsoleerd buffervat. Plaats het toestel kort bij keuken en badkamer, liefst in een 
ruimte waar geen specifieke, akoestische eisen gelden - zoniet wordt het toestel in een 
akoestisch gedempte omkasting geplaatst. Kijk steeds na bij welke temperatuur-
condities de vermogenafgifte is opgegeven: een curve waarbij vermogen en COP 
worden uitgezet tegenover het te realiseren temperatuursverschil is dus onontbeerlijk. 
Hoe verloopt de wisselwerking tussen de productie van SWW en ruimteverwarming? 
Vermijd dat een té kleine warmtepomp voortdurend moet worden bijgestaan door de 
elektrische weerstand (hoger primair verbruik) die de piekvraag opvangt. Toestellen 
die het compressorvermogen moduleren verbruiken minder en verdienen de voorkeur. 
Warmtepompen, die ook kunnen koelen, worden bestraft in de EPB-berekening.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar voor een kleine voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij 
vriesweer ook het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het 
toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractie-
lucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van 
minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kunnen leef- en/of slaapruimtes met 
behulp van radiatoren of convectoren worden bijverwarmd.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar zijn nut. Op warme dagen, met temperaturen boven de gewenste comfort-
temperatuur, zorgt de bodem-vloeistof warmtewisselaar voor een passieve koeling 
van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen in de woning. In de 
andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de 
voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie 
meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- 
kwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht 
rechtstreeks aanvoeren door de pomp van de bodem-vloeistof warmtewisselaar uit te 
schakelen en een bypass over  de warmterecuperatie te maken.

sanitair
warm water
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: elektrische weerstand
Elektrische vorstbeveiligingen zijn een eenvoudig product en hebben een lage installa-
tiekost. Het gebruik van elektriciteit voor warmteproductie is meestal moeilijk te verant-
woorden, maar door de beperkte bedrijfstijd van een vorstbeveiliging in ons Belgische 
klimaat, kan het in dit geval een verdedigbare oplossing zijn. Tijdens de zomer is met 
een elektrische vorstbeveiliging geen passieve voorkoeling mogelijk.

Afgiftesysteem: via radiatoren of convectoren
Het gebruik van radiatoren of convectoren laat toe om de behoefte voor verwarming 
en ventilatie volledig te ontkoppelen. Het afgiftevermogen kan op die manier afgesteld 
worden op de karakteristieken van de te verwarmen ruimte (grootte, oriëntatie, 
beglaasde oppervlakte,…) en is niet langer afhankelijk van het ventilatiedebiet naar 
die ruimte. Ook de mogelijkheid tot temperatuurdifferentiatie in de woning wordt 
hierdoor vereenvoudigd. Het aantal radiatoren of convectoren kan in een passiefhuis 
tot een minimum worden teruggebracht. Vermits de gewenste comforttemperatuur in 
de slaapkamers doorgaans enkele graden lager ligt dan die in de leefruimte, is het niet 
altijd noodzakelijk de slaapkamers uit te rusten met verwarming. Een radiator of 
convector in de leefruimte en een tweede in de badkamer kunnen in dat geval 
voldoende zijn. Hoewel het gekende technieken betreft, blijven een goed ontwerp en 
een nauwkeurige uitvoering belangrijk, alsook een correcte inregeling en onderhoud. 
Bij passiefglas en -schrijnwerk kunnen raamradiatoren uitgesloten worden: de radiato-
ren worden dan bij voorkeur niet tegen een buiten-, maar wel tegen een binnenmuur 
geplaatst. Zorg ervoor dat de warmteafgifte niet wordt belemmerd door omkastingen, 
gordijnen of zetels. Radiatoren geven in verhouding tot convectoren meer stralings-
warmte en worden hierdoor als aangenamer ervaren. Dankzij de hoge oppervlakte-
temperatuur van muren, vloeren, daken en ramen is dit verschil bij passiefhuizen 
minder belangrijk.

Warmteopwekking: biobrandstof - ketel
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Bij warmteproductie met een vaste biobrandstof, is het nodig 
een toestel te kiezen met een aparte luchtaanvoer en een volledig ruimte-
onafhankelijke verbranding. De doorboring van de gebouwschil voor schoorsteen en 
luchtaanvoer moet luchtdicht afgewerkt zijn. Ook de kanalen moeten luchtdicht zijn en 
geïsoleerd worden tot op het toestel; ze blijven binnen het beschermde volume dan 
ook best zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft 
bij 10 Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het 
risico op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een 
bijkomende veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de ketel niet beschikt over 
een geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Kies steeds voor een toestel dat zeer 
laag kan moduleren (1:10) zodat de ondergrens liefst onder het maximum benodigde 
vermogen ligt. Wanneer de ketel niet ver genoeg kan moduleren onder de maximale 
warmtevraag, wordt een warmwatervat geplaatst als buffer tussen warmteopwekking 
en -afgifte. Bij een pellet-, haksel- of stukhoutketel gaat 100% van de geproduceerde 
warmte naar de productie van warm water. De ketel heeft bij voorkeur een bijkomende 
warmtewisselaar waarin condensatie in de rookgassen kan plaatsvinden zodat het 
rendement stijgt. Hierdoor worden ook problemen met condensaatvorming in de 
vuurhaard voorkomen bij lage retourtemperaturen. Om oververhitting in de 
opstelplaats te voorkomen bij de productie van sww tijdens de zomer is de ketel bij 
voorkeur goed geïsoleerd. Aan de afgiftezijde wordt een regelventiel voorzien om de 
watertemperatuur in het afgiftesysteem te verlagen ifv de warmtebehoefte. Dit 
voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de thermostaatgestuurde pomp.  

Werking winter
Een direct elektrische weerstand verwarmt bij vriesweer de aanvoerlucht tot minstens 
-3°C. Dit voorkomt het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. 
In het toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de 
extractielucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur 
van minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kunnen de slaapruimtes met 
behulp van radiatoren of convectoren worden bijverwarmd.

Werking zomer
Voor de zomer is het ideaal te beschikken over een volledige bypass over de warmte-
recuperatie. De afwezigheid van een aardwarmtewisselaar op de aanvoerlucht, maakt 
het bij deze configuratie cruciaal te beschikken over een automatische sturing van de 
bypassklep. Immers, zolang het buiten warmer is dan binnen, kan de warmterecupera-
tie in omgekeerde richting werken: de aanvoerlucht wordt op deze manier beperkt 
afgekoeld, waardoor de binnentemperatuur minder snel oploopt. In het omgekeerde 
geval, bijvoorbeeld wanneer de nachtlucht frisser is dan de binnen- temperatuur, 
verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de voorkeur: het toestel 
wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie meer verbruiken. 
Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- kwaliteit kunnen dit 
echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht rechtstreeks aanvoeren 
door een bypass over de warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-lucht warmtewisselaar (grondbuis)
Via een ondergrondse buis wisselt de verse aanvoerlucht warmte uit met de bodem, 
waardoor ze wordt voorverwarmd tijdens de winter en voorgekoeld tijdens de zomer. 
Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er ets onder) en de 
gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmtewisselaar een negatief 
effect op het energieverbruik. Een bypass over de grondbuis is dan aangewezen. 
Kanaaleigenschappen, zoals lengte, diameter, gladheid, hellingsgraad en conden-
saatafvoer kan u terugvinden in de technische checklist. Het temperatuurrendement 
van een correct gedimensioneerde en geïnstalleerde grondbuis ligt tussen de 50 en 
80%. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is een temperatuursinterval realiseer-
baar van maximaal 8 à 10 °C. In de zomer is het dan ook geenszins te vergelijken met 
het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: via radiatoren of convectoren
Het gebruik van radiatoren of convectoren laat toe om de behoefte voor verwarming 
en ventilatie volledig te ontkoppelen. Het afgiftevermogen kan op die manier afgesteld 
worden op de karakteristieken van de te verwarmen ruimte (grootte, oriëntatie, 
beglaasde oppervlakte,…) en is niet langer afhankelijk van het ventilatiedebiet naar 
die ruimte. Ook de mogelijkheid tot temperatuurdifferentiatie in de woning wordt 
hierdoor vereenvoudigd. Het aantal radiatoren of convectoren kan in een passiefhuis 
tot een minimum worden teruggebracht. Vermits de gewenste comforttemperatuur in 
de slaapkamers doorgaans enkele graden lager ligt dan die in de leefruimte, is het niet 
altijd noodzakelijk de slaapkamers uit te rusten met verwarming. Een radiator of 
convector in de leefruimte en een tweede in de badkamer kunnen in dat geval 
voldoende zijn. Hoewel het gekende technieken betreft, blijven een goed ontwerp en 
een nauwkeurige uitvoering belangrijk, alsook een correcte inregeling en onderhoud. 
Bij passiefglas en -schrijnwerk kunnen raamradiatoren uitgesloten worden: de radiato-
ren worden dan bij voorkeur niet tegen een buiten-, maar wel tegen een binnenmuur 
geplaatst. Zorg ervoor dat de warmteafgifte niet wordt belemmerd door omkastingen, 
gordijnen of zetels. Radiatoren geven in verhouding tot convectoren meer stralings-
warmte en worden hierdoor als aangenamer ervaren. Dankzij de hoge oppervlakte-
temperatuur van muren, vloeren, daken en ramen is dit verschil bij passiefhuizen 
minder belangrijk.

Warmteopwekking: biobrandstof - ketel
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Bij warmteproductie met een vaste biobrandstof, is het nodig 
een toestel te kiezen met een aparte luchtaanvoer en een volledig ruimte-
onafhankelijke verbranding. De doorboring van de gebouwschil voor schoorsteen en 
luchtaanvoer moet luchtdicht afgewerkt zijn. Ook de kanalen moeten luchtdicht zijn en 
geïsoleerd worden tot op het toestel; ze blijven binnen het beschermde volume dan 
ook best zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft 
bij 10 Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het 
risico op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een 
bijkomende veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de ketel niet beschikt over 
een geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Kies steeds voor een toestel dat zeer 
laag kan moduleren (1:10) zodat de ondergrens liefst onder het maximum benodigde 
vermogen ligt. Wanneer de ketel niet ver genoeg kan moduleren onder de maximale 
warmtevraag, wordt een warmwatervat geplaatst als buffer tussen warmteopwekking 
en -afgifte. Bij een pellet-, haksel- of stukhoutketel gaat 100% van de geproduceerde 
warmte naar de productie van warm water. De ketel heeft bij voorkeur een bijkomende 
warmtewisselaar waarin condensatie in de rookgassen kan plaatsvinden zodat het 
rendement stijgt. Hierdoor worden ook problemen met condensaatvorming in de 
vuurhaard voorkomen bij lage retourtemperaturen. Om oververhitting in de 
opstelplaats te voorkomen bij de productie van sww tijdens de zomer is de ketel bij 
voorkeur goed geïsoleerd. Aan de afgiftezijde wordt een regelventiel voorzien om de 
watertemperatuur in het afgiftesysteem te verlagen ifv de warmtebehoefte. Dit 
voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de thermostaatgestuurde pomp. 

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de grondbuis voor een kleine 
voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij vriesweer ook het dichtvriezen 
van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het toestel recupereert een 
hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractielucht: de verse aanvoer-
lucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van minstens 17°C. In functie 
van de warmtebehoefte kunnen de slaapruimtes met behulp van radiatoren of convec-
toren worden bijverwarmd.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de grondbuis zijn nut. Op warme 
dagen, met temperaturen boven de gewenste comforttemperatuur, zorgt de grondbuis 
voor een passieve koeling van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen 
in de woning. In de andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van 
raam tot raam de voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilato-
ren geen energie meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte 
buitenluchtkwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buiten-
lucht rechtstreeks aanvoeren door een bypass over grondbuis én warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-vloeistof warmtewisselaar
Door een captatienet in de bodem wordt een vorstbestendige vloeistof rondgepompt. 
Tijdens de winter neemt het leidingennet warmte op uit de bodem, in de zomer wordt 
ze afgestaan. In een warmtewisselaar, die voor het ventilatietoestel staat opgesteld, 
wordt de thermische energie uit het captatienet vervolgens overgedragen op de 
aanvoerlucht, waardoor deze wordt voorgekoeld tijdens de zomer en voorverwarmd 
tijdens de winter. Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er
iets onder) en de gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmte- 
wisselaar een negatief effect op het energieverbruik. Een bypass is dan aangewezen 
en kan eenvoudig gerealiseerd worden door het uitschakelen van de pomp. In de 
technische checklist vindt u meer systeemeigenschappen van deze aardwarmte- 
wisselaar. De totnogtoe gedane metingen geven aan dat het temperatuurrendement 
van dit systeem wat lager ligt dan bij een grondbuis. Ook het verbruik van de circulatie-
pomp moet in rekening worden gebracht. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is 
een temperatuursinterval realiseerbaar van maximaal 6 à 8 °C. In de zomer is het dan 
ook geenszins te vergelijken met het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: via radiatoren of convectoren
Het gebruik van radiatoren of convectoren laat toe om de behoefte voor verwarming 
en ventilatie volledig te ontkoppelen. Het afgiftevermogen kan op die manier afgesteld 
worden op de karakteristieken van de te verwarmen ruimte (grootte, oriëntatie, 
beglaasde oppervlakte,…) en is niet langer afhankelijk van het ventilatiedebiet naar 
die ruimte. Ook de mogelijkheid tot temperatuurdifferentiatie in de woning wordt 
hierdoor vereenvoudigd. Het aantal radiatoren of convectoren kan in een passiefhuis 
tot een minimum worden teruggebracht. Vermits de gewenste comforttemperatuur in 
de slaapkamers doorgaans enkele graden lager ligt dan die in de leefruimte, is het niet 
altijd noodzakelijk de slaapkamers uit te rusten met verwarming. Een radiator of 
convector in de leefruimte en een tweede in de badkamer kunnen in dat geval 
voldoende zijn. Hoewel het gekende technieken betreft, blijven een goed ontwerp en 
een nauwkeurige uitvoering belangrijk, alsook een correcte inregeling en onderhoud. 
Bij passiefglas en -schrijnwerk kunnen raamradiatoren uitgesloten worden: de radiato-
ren worden dan bij voorkeur niet tegen een buiten-, maar wel tegen een binnenmuur 
geplaatst. Zorg ervoor dat de warmteafgifte niet wordt belemmerd door omkastingen, 
gordijnen of zetels. Radiatoren geven in verhouding tot convectoren meer stralings-
warmte en worden hierdoor als aangenamer ervaren. Dankzij de hoge oppervlakte-
temperatuur van muren, vloeren, daken en ramen is dit verschil bij passiefhuizen 
minder belangrijk.

Warmteopwekking: biobrandstof - ketel
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Bij warmteproductie met een vaste biobrandstof, is het nodig 
een toestel te kiezen met een aparte luchtaanvoer en een volledig ruimte-
onafhankelijke verbranding. De doorboring van de gebouwschil voor schoorsteen en 
luchtaanvoer moet luchtdicht afgewerkt zijn. Ook de kanalen moeten luchtdicht zijn en 
geïsoleerd worden tot op het toestel; ze blijven binnen het beschermde volume dan 
ook best zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft 
bij 10 Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het 
risico op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een 
bijkomende veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de ketel niet beschikt over 
een geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Kies steeds voor een toestel dat zeer 
laag kan moduleren (1:10) zodat de ondergrens liefst onder het maximum benodigde 
vermogen ligt. Wanneer de ketel niet ver genoeg kan moduleren onder de maximale 
warmtevraag, wordt een warmwatervat geplaatst als buffer tussen warmteopwekking 
en -afgifte. Bij een pellet-, haksel- of stukhoutketel gaat 100% van de geproduceerde 
warmte naar de productie van warm water. De ketel heeft bij voorkeur een bijkomende 
warmtewisselaar waarin condensatie in de rookgassen kan plaatsvinden zodat het 
rendement stijgt. Hierdoor worden ook problemen met condensaatvorming in de 
vuurhaard voorkomen bij lage retourtemperaturen. Om oververhitting in de 
opstelplaats te voorkomen bij de productie van sww tijdens de zomer is de ketel bij 
voorkeur goed geïsoleerd. Aan de afgiftezijde wordt een regelventiel voorzien om de 
watertemperatuur in het afgiftesysteem te verlagen ifv de warmtebehoefte. Dit 
voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de thermostaatgestuurde pomp. 

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar voor een kleine voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij 
vriesweer ook het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het 
toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractie-
lucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van 
minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kunnen de slaapruimtes met behulp 
van radiatoren of convectoren worden bijverwarmd.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar zijn nut. Op warme dagen, met temperaturen boven de gewenste comfort-
temperatuur, zorgt de bodem-vloeistof warmtewisselaar voor een passieve koeling 
van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen in de woning. In de 
andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de 
voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie 
meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- 
kwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht 
rechtstreeks aanvoeren door de pomp van de bodem-vloeistof warmtewisselaar uit te 
schakelen en een bypass over  de warmterecuperatie te maken.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: elektrische weerstand
Elektrische vorstbeveiligingen zijn een eenvoudig product en hebben een lage installa-
tiekost. Het gebruik van elektriciteit voor warmteproductie is meestal moeilijk te verant-
woorden, maar door de beperkte bedrijfstijd van een vorstbeveiliging in ons Belgische 
klimaat, kan het in dit geval een verdedigbare oplossing zijn. Tijdens de zomer is met 
een elektrische vorstbeveiliging geen passieve voorkoeling mogelijk.

Afgiftesysteem: centraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: beide systemen dienen dus met elkaar te communiceren. Ruimtes met een 
beperkt pulsiedebiet en grote glaspartijen zullen dus, zonder bijkomende maatregelen, 
typisch kouder zijn. De voordelen van een centrale naverwarming zijn de eenvoud van 
de installatie en de lage plaatsingskost. De traditionele afgiftesystemen worden 
meteen ook overbodig. De naverwarming brengt na het ventilatietoestel alle 
pulsielucht op een hogere temperatuur waardoor de hele woning, incl. slaapkamers, 
gelijkmatig verwarmd wordt. Eerder kleine temperatuursdifferentiaties zijn realiseer-
baar door oriëntatie en indeling van de woning alsook door een gecombineerde sturing 
van de ventilatiedebieten en het vermogen van de warmteafgifte. Ook hier is het 
aangewezen om in de badkamer een handdoekradiator of een ander verwarmings- 
element te voorzien dat voor een aangename temperatuur kan zorgen. Vergeet de 
kanaalisolatie niet als er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker 
buiten het beschermd volume.

Warmteopwekking: elektrische weerstand
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Een direct elektrische naverwarming is slechts verantwoord 
indien het een tijdelijke oplossing betreft voor maximaal enkele jaren. Door de voorop- 
gestelde energiebehoefte voor verwarming (wellicht ca. 15 kWh/m².jaar) te vermenig-
vuldigen met de netto vloeroppervlakte kent u meteen het extra elektriciteitsverbruik 
voor verwarming. Het werkelijke, primaire energieverbruik zal zo’n 2,5 keer het 
elektriciteitsverbruik bedragen en ook de energiefactuur zal niet uitzonderlijk laag zijn. 

Werking winter
Een direct elektrische weerstand verwarmt bij vriesweer de aanvoerlucht tot minstens 
-3°C. Dit voorkomt het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. 
In het toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de 
extractielucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur 
van minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door een direct elektrische weerstand die 
alle pulsielucht naar leef- en slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het ideaal te beschikken over een volledige bypass over de warmte-
recuperatie. De afwezigheid van een aardwarmtewisselaar op de aanvoerlucht, maakt 
het bij deze configuratie cruciaal te beschikken over een automatische sturing van de 
bypassklep. Immers, zolang het buiten warmer is dan binnen, kan de warmterecupera-
tie in omgekeerde richting werken: de aanvoerlucht wordt op deze manier beperkt 
afgekoeld, waardoor de binnentemperatuur minder snel oploopt. In het omgekeerde 
geval, bijvoorbeeld wanneer de nachtlucht frisser is dan de binnen- temperatuur, 
verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de voorkeur: het toestel 
wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie meer verbruiken. 
Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- kwaliteit kunnen dit 
echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht rechtstreeks aanvoeren 
door een bypass over de warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-lucht warmtewisselaar (grondbuis)
Via een ondergrondse buis wisselt de verse aanvoerlucht warmte uit met de bodem, 
waardoor ze wordt voorverwarmd tijdens de winter en voorgekoeld tijdens de zomer. 
Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er ets onder) en de 
gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmtewisselaar een negatief 
effect op het energieverbruik. Een bypass over de grondbuis is dan aangewezen. 
Kanaaleigenschappen, zoals lengte, diameter, gladheid, hellingsgraad en conden-
saatafvoer kan u terugvinden in de technische checklist. Het temperatuurrendement 
van een correct gedimensioneerde en geïnstalleerde grondbuis ligt tussen de 50 en 
80%. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is een temperatuursinterval realiseer-
baar van maximaal 8 à 10 °C. In de zomer is het dan ook geenszins te vergelijken met 
het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: centraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: beide systemen dienen dus met elkaar te communiceren. Ruimtes met een 
beperkt pulsiedebiet en grote glaspartijen zullen dus, zonder bijkomende maatregelen, 
typisch kouder zijn. De voordelen van een centrale naverwarming zijn de eenvoud van 
de installatie en de lage plaatsingskost. De traditionele afgiftesystemen worden 
meteen ook overbodig. De naverwarming brengt na het ventilatietoestel alle 
pulsielucht op een hogere temperatuur waardoor de hele woning, incl. slaapkamers, 
gelijkmatig verwarmd wordt. Eerder kleine temperatuursdifferentiaties zijn realiseer-
baar door oriëntatie en indeling van de woning alsook door een gecombineerde sturing 
van de ventilatiedebieten en het vermogen van de warmteafgifte. Ook hier is het 
aangewezen om in de badkamer een handdoekradiator of een ander verwarmings- 
element te voorzien dat voor een aangename temperatuur kan zorgen. Vergeet de 
kanaalisolatie niet als er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker 
buiten het beschermd volume.

Warmteopwekking: elektrische weerstand
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Een direct elektrische naverwarming is slechts verantwoord 
indien het een tijdelijke oplossing betreft voor maximaal enkele jaren. Door de voorop- 
gestelde energiebehoefte voor verwarming (wellicht ca. 15 kWh/m².jaar) te vermenig-
vuldigen met de netto vloeroppervlakte kent u meteen het extra elektriciteitsverbruik 
voor verwarming. Het werkelijke, primaire energieverbruik zal zo’n 2,5 keer het 
elektriciteitsverbruik bedragen en ook de energiefactuur zal niet uitzonderlijk laag zijn. 

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de grondbuis voor een kleine 
voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij vriesweer ook het dichtvriezen 
van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het toestel recupereert een 
hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractielucht: de verse aanvoer-
lucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van minstens 17°C. In functie 
van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden naverwarmd tot maximaal 52°C. In 
dit geval door een direct elektrische weerstand die alle pulsielucht naar leef- en 
slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de grondbuis zijn nut. Op warme 
dagen, met temperaturen boven de gewenste comforttemperatuur, zorgt de grondbuis 
voor een passieve koeling van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen 
in de woning. In de andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van 
raam tot raam de voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilato-
ren geen energie meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte 
buitenluchtkwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buiten-
lucht rechtstreeks aanvoeren door een bypass over grondbuis én warmterecuperatie.

kamerthermostaat
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-vloeistof warmtewisselaar
Door een captatienet in de bodem wordt een vorstbestendige vloeistof rondgepompt. 
Tijdens de winter neemt het leidingennet warmte op uit de bodem, in de zomer wordt 
ze afgestaan. In een warmtewisselaar, die voor het ventilatietoestel staat opgesteld, 
wordt de thermische energie uit het captatienet vervolgens overgedragen op de 
aanvoerlucht, waardoor deze wordt voorgekoeld tijdens de zomer en voorverwarmd 
tijdens de winter. Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er
iets onder) en de gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmte- 
wisselaar een negatief effect op het energieverbruik. Een bypass is dan aangewezen 
en kan eenvoudig gerealiseerd worden door het uitschakelen van de pomp. In de 
technische checklist vindt u meer systeemeigenschappen van deze aardwarmte- 
wisselaar. De totnogtoe gedane metingen geven aan dat het temperatuurrendement 
van dit systeem wat lager ligt dan bij een grondbuis. Ook het verbruik van de circulatie-
pomp moet in rekening worden gebracht. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is 
een temperatuursinterval realiseerbaar van maximaal 6 à 8 °C. In de zomer is het dan 
ook geenszins te vergelijken met het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: centraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: beide systemen dienen dus met elkaar te communiceren. Ruimtes met een 
beperkt pulsiedebiet en grote glaspartijen zullen dus, zonder bijkomende maatregelen, 
typisch kouder zijn. De voordelen van een centrale naverwarming zijn de eenvoud van 
de installatie en de lage plaatsingskost. De traditionele afgiftesystemen worden 
meteen ook overbodig. De naverwarming brengt na het ventilatietoestel alle 
pulsielucht op een hogere temperatuur waardoor de hele woning, incl. slaapkamers, 
gelijkmatig verwarmd wordt. Eerder kleine temperatuursdifferentiaties zijn realiseer-
baar door oriëntatie en indeling van de woning alsook door een gecombineerde sturing 
van de ventilatiedebieten en het vermogen van de warmteafgifte. Ook hier is het 
aangewezen om in de badkamer een handdoekradiator of een ander verwarmings- 
element te voorzien dat voor een aangename temperatuur kan zorgen. Vergeet de 
kanaalisolatie niet als er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker 
buiten het beschermd volume.

Warmteopwekking: elektrische weerstand
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Een direct elektrische naverwarming is slechts verantwoord 
indien het een tijdelijke oplossing betreft voor maximaal enkele jaren. Door de voorop- 
gestelde energiebehoefte voor verwarming (wellicht ca. 15 kWh/m².jaar) te vermenig-
vuldigen met de netto vloeroppervlakte kent u meteen het extra elektriciteitsverbruik 
voor verwarming. Het werkelijke, primaire energieverbruik zal zo’n 2,5 keer het 
elektriciteitsverbruik bedragen en ook de energiefactuur zal niet uitzonderlijk laag zijn.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar voor een kleine voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij 
vriesweer ook het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het 
toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractie-
lucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van 
minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door een direct elektrische weerstand die 
alle pulsielucht naar leef- en slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar zijn nut. Op warme dagen, met temperaturen boven de gewenste comfort- 
temperatuur, zorgt de bodem-vloeistof warmtewisselaar voor een passieve koeling 
van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen in de woning. In de 
andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de 
voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie 
meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- 
kwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht 
rechtstreeks aanvoeren door de pomp van de bodem-vloeistof warmtewisselaar uit te 
schakelen en een bypass over  de warmterecuperatie te maken.

kamerthermostaat
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Vorstbeveiliging: elektrische weerstand
Elektrische vorstbeveiligingen zijn een eenvoudig product en hebben een lage installa-
tiekost. Het gebruik van elektriciteit voor warmteproductie is meestal moeilijk te verant-
woorden, maar door de beperkte bedrijfstijd van een vorstbeveiliging in ons Belgische 
klimaat, kan het in dit geval een verdedigbare oplossing zijn. Tijdens de zomer is met 
een elektrische vorstbeveiliging geen passieve voorkoeling mogelijk.

Afgiftesysteem: centraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: beide systemen dienen dus met elkaar te communiceren. Ruimtes met een 
beperkt pulsiedebiet en grote glaspartijen zullen dus, zonder bijkomende maatregelen, 
typisch kouder zijn. De voordelen van een centrale naverwarming zijn de eenvoud van 
de installatie en de lage plaatsingskost. De traditionele afgiftesystemen worden 
meteen ook overbodig. De naverwarming brengt na het ventilatietoestel alle 
pulsielucht op een hogere temperatuur waardoor de hele woning, incl. slaapkamers, 
gelijkmatig verwarmd wordt. Eerder kleine temperatuursdifferentiaties zijn realiseer-
baar door oriëntatie en indeling van de woning alsook door een gecombineerde sturing 
van de ventilatiedebieten en het vermogen van de warmteafgifte. Ook hier is het 
aangewezen om in de badkamer een handdoekradiator of een ander verwarmings- 
element te voorzien dat voor een aangename temperatuur kan zorgen. Vergeet de 
kanaalisolatie niet als er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker 
buiten het beschermd volume.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: gasketel of -boiler
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Kies bij een passiefhuis voor een gesloten gasketel of -boiler, 
die de verbrandingslucht van buiten haalt. De kanalen voor rookgasafvoer en 
luchtaanvoer moeten luchtdicht afgewerkt zijn tot op het toestel, zijn best geïsoleerd 
en zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft bij 10 
Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het risico 
op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een bijkomende 
veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de ketel niet beschikt over een 
geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Traditioneel lijkt een condenserende 
gasketel de meest voor de hand liggende oplossing. Zolang dit type ketels echter niet 
diep genoeg kan moduleren onder de maximale warmtevraag van een passiefhuis, 
kan een hoogrendementsketel, aangesloten op een buffervat een volwaardige en 
economische oplossing zijn (=optie 1). De eenvoudigste, en misschien goedkoopste, 
oplossing is echter een direct gestookte gasboiler met een laag vermogen (= optie 2). 
De brander is dan in het warmwatervat geïntegreerd. Dit vat wordt op een constante 
temperatuur gehouden en voedt rechtreeks het verwarmingscircuit. Wanneer de 
flow-sensor een vraag naar sanitair warm water detecteert, stuurt een wisselklep het 
verwarmingswater over een sanitaire warmtewisselaar, die de geproduceerde warmte 
overbrengt op het tapwatercircuit. Beide kringen blijven op die manier strikt geschei-
den. Hoe groter de warmtewisselaar, hoe beter de warmteoverdracht en dus, hoe 
lager de temperatuur van het vat kan zijn. Voor beide oplossingen wordt een regelven-
tiel voorzien om de watertemperatuur in het afgiftesysteem te verlagen ifv de warmte-
behoefte. Dit voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de thermostaatgestuurde 
pomp.

Werking winter
Een direct elektrische weerstand verwarmt bij vriesweer de aanvoerlucht tot minstens 
-3°C. Dit voorkomt het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. 
In het toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de 
extractielucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur 
van minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door een warmwaterbatterij die alle 
pulsielucht naar leef- en slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het ideaal te beschikken over een volledige bypass over de warmte-
recuperatie. De afwezigheid van een aardwarmtewisselaar op de aanvoerlucht, maakt 
het bij deze configuratie cruciaal te beschikken over een automatische sturing van de 
bypassklep. Immers, zolang het buiten warmer is dan binnen, kan de warmterecupera-
tie in omgekeerde richting werken: de aanvoerlucht wordt op deze manier beperkt 
afgekoeld, waardoor de binnentemperatuur minder snel oploopt. In het omgekeerde 
geval, bijvoorbeeld wanneer de nachtlucht frisser is dan de binnen- temperatuur, 
verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de voorkeur: het toestel 
wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie meer verbruiken. 
Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- kwaliteit kunnen dit 
echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht rechtstreeks aanvoeren 
door een bypass over de warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-lucht warmtewisselaar (grondbuis)
Via een ondergrondse buis wisselt de verse aanvoerlucht warmte uit met de bodem, 
waardoor ze wordt voorverwarmd tijdens de winter en voorgekoeld tijdens de zomer. 
Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er ets onder) en de 
gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmtewisselaar een negatief 
effect op het energieverbruik. Een bypass over de grondbuis is dan aangewezen. 
Kanaaleigenschappen, zoals lengte, diameter, gladheid, hellingsgraad en conden-
saatafvoer kan u terugvinden in de technische checklist. Het temperatuurrendement 
van een correct gedimensioneerde en geïnstalleerde grondbuis ligt tussen de 50 en 
80%. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is een temperatuursinterval realiseer-
baar van maximaal 8 à 10 °C. In de zomer is het dan ook geenszins te vergelijken met 
het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: centraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: beide systemen dienen dus met elkaar te communiceren. Ruimtes met een 
beperkt pulsiedebiet en grote glaspartijen zullen dus, zonder bijkomende maatregelen, 
typisch kouder zijn. De voordelen van een centrale naverwarming zijn de eenvoud van 
de installatie en de lage plaatsingskost. De traditionele afgiftesystemen worden 
meteen ook overbodig. De naverwarming brengt na het ventilatietoestel alle 
pulsielucht op een hogere temperatuur waardoor de hele woning, incl. slaapkamers, 
gelijkmatig verwarmd wordt. Eerder kleine temperatuursdifferentiaties zijn realiseer-
baar door oriëntatie en indeling van de woning alsook door een gecombineerde sturing 
van de ventilatiedebieten en het vermogen van de warmteafgifte. Ook hier is het 
aangewezen om in de badkamer een handdoekradiator of een ander verwarmings- 
element te voorzien dat voor een aangename temperatuur kan zorgen. Vergeet de 
kanaalisolatie niet als er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker 
buiten het beschermd volume.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: gasketel of -boiler
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Kies bij een passiefhuis voor een gesloten gasketel of -boiler, 
die de verbrandingslucht van buiten haalt. De kanalen voor rookgasafvoer en 
luchtaanvoer moeten luchtdicht afgewerkt zijn tot op het toestel, zijn best geïsoleerd 
en zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft bij 10 
Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het risico 
op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een bijkomende 
veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de ketel niet beschikt over een 
geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Traditioneel lijkt een condenserende 
gasketel de meest voor de hand liggende oplossing. Zolang dit type ketels echter niet 
diep genoeg kan moduleren onder de maximale warmtevraag van een passiefhuis, 
kan een hoogrendementsketel, aangesloten op een buffervat een volwaardige en 
economische oplossing zijn (=optie 1). De eenvoudigste, en misschien goedkoopste, 
oplossing is echter een direct gestookte gasboiler met een laag vermogen (= optie 2). 
De brander is dan in het warmwatervat geïntegreerd. Dit vat wordt op een constante 
temperatuur gehouden en voedt rechtreeks het verwarmingscircuit. Wanneer de 
flow-sensor een vraag naar sanitair warm water detecteert, stuurt een wisselklep het 
verwarmingswater over een sanitaire warmtewisselaar, die de geproduceerde warmte 
overbrengt op het tapwatercircuit. Beide kringen blijven op die manier strikt geschei-
den. Hoe groter de warmtewisselaar, hoe beter de warmteoverdracht en dus, hoe 
lager de temperatuur van het vat kan zijn. Voor beide oplossingen wordt een regelven-
tiel voorzien om de watertemperatuur in het afgiftesysteem te verlagen ifv de warmte-
behoefte. Dit voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de thermostaatgestuurde 
pomp.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de grondbuis voor een kleine 
voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij vriesweer ook het dichtvriezen 
van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het toestel recupereert een 
hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractielucht: de verse aanvoer-
lucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van minstens 17°C. In functie 
van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden naverwarmd tot maximaal 52°C. In 
dit geval door een warmwaterbatterij die alle pulsielucht naar leef- en slaapruimtes 
opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de grondbuis zijn nut. Op warme 
dagen, met temperaturen boven de gewenste comforttemperatuur, zorgt de grondbuis 
voor een passieve koeling van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen 
in de woning. In de andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van 
raam tot raam de voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilato-
ren geen energie meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte 
buitenluchtkwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buiten-
lucht rechtstreeks aanvoeren door een bypass over grondbuis én warmterecuperatie.
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PASSIEFHUIS-PLATFORM VZW - 17

CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-vloeistof warmtewisselaar
Door een captatienet in de bodem wordt een vorstbestendige vloeistof rondgepompt. 
Tijdens de winter neemt het leidingennet warmte op uit de bodem, in de zomer wordt 
ze afgestaan. In een warmtewisselaar, die voor het ventilatietoestel staat opgesteld, 
wordt de thermische energie uit het captatienet vervolgens overgedragen op de 
aanvoerlucht, waardoor deze wordt voorgekoeld tijdens de zomer en voorverwarmd 
tijdens de winter. Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er
iets onder) en de gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmte- 
wisselaar een negatief effect op het energieverbruik. Een bypass is dan aangewezen 
en kan eenvoudig gerealiseerd worden door het uitschakelen van de pomp. In de 
technische checklist vindt u meer systeemeigenschappen van deze aardwarmte- 
wisselaar. De totnogtoe gedane metingen geven aan dat het temperatuurrendement 
van dit systeem wat lager ligt dan bij een grondbuis. Ook het verbruik van de circulatie-
pomp moet in rekening worden gebracht. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is 
een temperatuursinterval realiseerbaar van maximaal 6 à 8 °C. In de zomer is het dan 
ook geenszins te vergelijken met het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: centraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: beide systemen dienen dus met elkaar te communiceren. Ruimtes met een 
beperkt pulsiedebiet en grote glaspartijen zullen dus, zonder bijkomende maatregelen, 
typisch kouder zijn. De voordelen van een centrale naverwarming zijn de eenvoud van 
de installatie en de lage plaatsingskost. De traditionele afgiftesystemen worden 
meteen ook overbodig. De naverwarming brengt na het ventilatietoestel alle 
pulsielucht op een hogere temperatuur waardoor de hele woning, incl. slaapkamers, 
gelijkmatig verwarmd wordt. Eerder kleine temperatuursdifferentiaties zijn realiseer-
baar door oriëntatie en indeling van de woning alsook door een gecombineerde sturing 
van de ventilatiedebieten en het vermogen van de warmteafgifte. Ook hier is het 
aangewezen om in de badkamer een handdoekradiator of een ander verwarmings- 
element te voorzien dat voor een aangename temperatuur kan zorgen. Vergeet de 
kanaalisolatie niet als er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker 
buiten het beschermd volume.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: gasketel of -boiler
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Kies bij een passiefhuis voor een gesloten gasketel of -boiler, 
die de verbrandingslucht van buiten haalt. De kanalen voor rookgasafvoer en 
luchtaanvoer moeten luchtdicht afgewerkt zijn tot op het toestel, zijn best geïsoleerd 
en zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft bij 10 
Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het risico 
op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een bijkomende 
veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de ketel niet beschikt over een 
geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Traditioneel lijkt een condenserende 
gasketel de meest voor de hand liggende oplossing. Zolang dit type ketels echter niet 
diep genoeg kan moduleren onder de maximale warmtevraag van een passiefhuis, 
kan een hoogrendementsketel, aangesloten op een buffervat een volwaardige en 
economische oplossing zijn (=optie 1). De eenvoudigste, en misschien goedkoopste, 
oplossing is echter een direct gestookte gasboiler met een laag vermogen (= optie 2). 
De brander is dan in het warmwatervat geïntegreerd. Dit vat wordt op een constante 
temperatuur gehouden en voedt rechtreeks het verwarmingscircuit. Wanneer de 
flow-sensor een vraag naar sanitair warm water detecteert, stuurt een wisselklep het 
verwarmingswater over een sanitaire warmtewisselaar, die de geproduceerde warmte 
overbrengt op het tapwatercircuit. Beide kringen blijven op die manier strikt geschei-
den. Hoe groter de warmtewisselaar, hoe beter de warmteoverdracht en dus, hoe 
lager de temperatuur van het vat kan zijn. Voor beide oplossingen wordt een regelven-
tiel voorzien om de watertemperatuur in het afgiftesysteem te verlagen ifv de warmte-
behoefte. Dit voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de thermostaatgestuurde 
pomp.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar voor een kleine voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij 
vriesweer ook het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het 
toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractie-
lucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van 
minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door een warmwaterbatterij die alle 
pulsielucht naar leef- en slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar zijn nut. Op warme dagen, met temperaturen boven de gewenste comfort-
temperatuur, zorgt de bodem-vloeistof warmtewisselaar voor een passieve koeling 
van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen in de woning. In de 
andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de 
voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie 
meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- 
kwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken.
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Vorstbeveiliging: elektrische weerstand
Elektrische vorstbeveiligingen zijn een eenvoudig product en hebben een lage installa-
tiekost. Het gebruik van elektriciteit voor warmteproductie is meestal moeilijk te verant-
woorden, maar door de beperkte bedrijfstijd van een vorstbeveiliging in ons Belgische 
klimaat, kan het in dit geval een verdedigbare oplossing zijn. Tijdens de zomer is met 
een elektrische vorstbeveiliging geen passieve voorkoeling mogelijk.

Afgiftesysteem: centraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: beide systemen dienen dus met elkaar te communiceren. Ruimtes met een 
beperkt pulsiedebiet en grote glaspartijen zullen dus, zonder bijkomende maatregelen, 
typisch kouder zijn. De voordelen van een centrale naverwarming zijn de eenvoud van 
de installatie en de lage plaatsingskost. De traditionele afgiftesystemen worden 
meteen ook overbodig. De naverwarming brengt na het ventilatietoestel alle 
pulsielucht op een hogere temperatuur waardoor de hele woning, incl. slaapkamers, 
gelijkmatig verwarmd wordt. Eerder kleine temperatuursdifferentiaties zijn realiseer-
baar door oriëntatie en indeling van de woning alsook door een gecombineerde sturing 
van de ventilatiedebieten en het vermogen van de warmteafgifte. Ook hier is het 
aangewezen om in de badkamer een handdoekradiator of een ander verwarmings- 
element te voorzien dat voor een aangename temperatuur kan zorgen. Vergeet de 
kanaalisolatie niet als er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker 
buiten het beschermd volume.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: lucht-water warmtepomp
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. De lucht-water warmtepomp gebruikt de buitenlucht als 
warmtebron voor verwarming en productie van sanitair warm water. De efficiëntie van 
de warmtepomp wordt uitgedrukt met een COP-waarde: hoe groter het temperatuur-
verschil tussen de bron, hier de buitenlucht, en het warmteafgifte-element, hoe 
slechter het rendement. Het is dus uiterst belangrijk de afgiftetemperatuur zo laag 
mogelijk te houden. Voor verwarming kan dat door overgedimensioneerde radiatoren, 
vloer- of muurverwarming te gebruiken met een maximum aanvoertemperatuur van 
ca. 40 °C. Bij de productie van SWW zal het rendement snel dalen. Vraag dan ook 
steeds naar een aparte COP-waarde voor verwarming én SWW-productie. Om het 
verbruik voor warm tapwater te beperken, kiest men best voor een zeer goed 
geïsoleerd buffervat. Plaats het toestel kort bij keuken en badkamer, liefst in een 
ruimte waar geen specifieke, akoestische eisen gelden - zoniet wordt het toestel in een 
akoestisch gedempte omkasting geplaatst. Kijk steeds na bij welke temperatuur-
condities de vermogenafgifte is opgegeven: een curve waarbij vermogen en COP 
worden uitgezet tegenover het te realiseren temperatuursverschil is dus onontbeerlijk. 
Hoe verloopt de wisselwerking tussen de productie van SWW en ruimteverwarming? 
Vermijd dat een té kleine warmtepomp voortdurend moet worden bijgestaan door de 
elektrische weerstand (hoger primair verbruik) die de piekvraag opvangt. Toestellen 
die het compressorvermogen moduleren verbruiken minder en verdienen de voorkeur. 
Warmtepompen, die ook kunnen koelen, worden bestraft in de EPB-berekening.

Werking winter
Een direct elektrische weerstand verwarmt bij vriesweer de aanvoerlucht tot minstens 
-3°C. Dit voorkomt het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. 
In het toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de 
extractielucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur 
van minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door een warmwaterbatterij die alle 
pulsielucht naar leef- en slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het ideaal te beschikken over een volledige bypass over de warmte-
recuperatie. De afwezigheid van een aardwarmtewisselaar op de aanvoerlucht, maakt 
het bij deze configuratie cruciaal te beschikken over een automatische sturing van de 
bypassklep. Immers, zolang het buiten warmer is dan binnen, kan de warmterecupera-
tie in omgekeerde richting werken: de aanvoerlucht wordt op deze manier beperkt 
afgekoeld, waardoor de binnentemperatuur minder snel oploopt. In het omgekeerde 
geval, bijvoorbeeld wanneer de nachtlucht frisser is dan de binnen- temperatuur, 
verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de voorkeur: het toestel 
wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie meer verbruiken. 
Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- kwaliteit kunnen dit 
echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht rechtstreeks aanvoeren 
door een bypass over de warmterecuperatie.

PASSIEFHUIS-PLATFORM VZW - 18
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Vorstbeveiliging: bodem-lucht warmtewisselaar (grondbuis)
Via een ondergrondse buis wisselt de verse aanvoerlucht warmte uit met de bodem, 
waardoor ze wordt voorverwarmd tijdens de winter en voorgekoeld tijdens de zomer. 
Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er ets onder) en de 
gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmtewisselaar een negatief 
effect op het energieverbruik. Een bypass over de grondbuis is dan aangewezen. 
Kanaaleigenschappen, zoals lengte, diameter, gladheid, hellingsgraad en conden-
saatafvoer kan u terugvinden in de technische checklist. Het temperatuurrendement 
van een correct gedimensioneerde en geïnstalleerde grondbuis ligt tussen de 50 en 
80%. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is een temperatuursinterval realiseer-
baar van maximaal 8 à 10 °C. In de zomer is het dan ook geenszins te vergelijken met 
het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: centraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: beide systemen dienen dus met elkaar te communiceren. Ruimtes met een 
beperkt pulsiedebiet en grote glaspartijen zullen dus, zonder bijkomende maatregelen, 
typisch kouder zijn. De voordelen van een centrale naverwarming zijn de eenvoud van 
de installatie en de lage plaatsingskost. De traditionele afgiftesystemen worden 
meteen ook overbodig. De naverwarming brengt na het ventilatietoestel alle 
pulsielucht op een hogere temperatuur waardoor de hele woning, incl. slaapkamers, 
gelijkmatig verwarmd wordt. Eerder kleine temperatuursdifferentiaties zijn realiseer-
baar door oriëntatie en indeling van de woning alsook door een gecombineerde sturing 
van de ventilatiedebieten en het vermogen van de warmteafgifte. Ook hier is het 
aangewezen om in de badkamer een handdoekradiator of een ander verwarmings- 
element te voorzien dat voor een aangename temperatuur kan zorgen. Vergeet de 
kanaalisolatie niet als er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker 
buiten het beschermd volume.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: lucht-water warmtepomp
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. De lucht-water warmtepomp gebruikt de buitenlucht als 
warmtebron voor verwarming en productie van sanitair warm water. De efficiëntie van 
de warmtepomp wordt uitgedrukt met een COP-waarde: hoe groter het temperatuur-
verschil tussen de bron, hier de buitenlucht, en het warmteafgifte-element, hoe 
slechter het rendement. Het is dus uiterst belangrijk de afgiftetemperatuur zo laag 
mogelijk te houden. Voor verwarming kan dat door overgedimensioneerde radiatoren, 
vloer- of muurverwarming te gebruiken met een maximum aanvoertemperatuur van 
ca. 40 °C. Bij de productie van SWW zal het rendement snel dalen. Vraag dan ook 
steeds naar een aparte COP-waarde voor verwarming én SWW-productie. Om het 
verbruik voor warm tapwater te beperken, kiest men best voor een zeer goed 
geïsoleerd buffervat. Plaats het toestel kort bij keuken en badkamer, liefst in een 
ruimte waar geen specifieke, akoestische eisen gelden - zoniet wordt het toestel in een 
akoestisch gedempte omkasting geplaatst. Kijk steeds na bij welke temperatuur-
condities de vermogenafgifte is opgegeven: een curve waarbij vermogen en COP 
worden uitgezet tegenover het te realiseren temperatuursverschil is dus onontbeerlijk. 
Hoe verloopt de wisselwerking tussen de productie van SWW en ruimteverwarming? 
Vermijd dat een té kleine warmtepomp voortdurend moet worden bijgestaan door de 
elektrische weerstand (hoger primair verbruik) die de piekvraag opvangt. Toestellen 
die het compressorvermogen moduleren verbruiken minder en verdienen de voorkeur. 
Warmtepompen, die ook kunnen koelen, worden bestraft in de EPB-berekening.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de grondbuis voor een kleine 
voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij vriesweer ook het dichtvriezen 
van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het toestel recupereert een 
hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractielucht: de verse aanvoer-
lucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van minstens 17°C. In functie 
van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden naverwarmd tot maximaal 52°C. In 
dit geval door een warmwaterbatterij die alle pulsielucht naar leef- en slaapruimtes 
opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de grondbuis zijn nut. Op warme 
dagen, met temperaturen boven de gewenste comforttemperatuur, zorgt de grondbuis 
voor een passieve koeling van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen 
in de woning. In de andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van 
raam tot raam de voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilato-
ren geen energie meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte 
buitenluchtkwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buiten-
lucht rechtstreeks aanvoeren door een bypass over grondbuis én warmterecuperatie.
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Vorstbeveiliging: bodem-vloeistof warmtewisselaar
Door een captatienet in de bodem wordt een vorstbestendige vloeistof rondgepompt. 
Tijdens de winter neemt het leidingennet warmte op uit de bodem, in de zomer wordt 
ze afgestaan. In een warmtewisselaar, die voor het ventilatietoestel staat opgesteld, 
wordt de thermische energie uit het captatienet vervolgens overgedragen op de 
aanvoerlucht, waardoor deze wordt voorgekoeld tijdens de zomer en voorverwarmd 
tijdens de winter. Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er
iets onder) en de gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmte- 
wisselaar een negatief effect op het energieverbruik. Een bypass is dan aangewezen 
en kan eenvoudig gerealiseerd worden door het uitschakelen van de pomp. In de 
technische checklist vindt u meer systeemeigenschappen van deze aardwarmte- 
wisselaar. De totnogtoe gedane metingen geven aan dat het temperatuurrendement 
van dit systeem wat lager ligt dan bij een grondbuis. Ook het verbruik van de circulatie-
pomp moet in rekening worden gebracht. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is 
een temperatuursinterval realiseerbaar van maximaal 6 à 8 °C. In de zomer is het dan 
ook geenszins te vergelijken met het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: centraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: beide systemen dienen dus met elkaar te communiceren. Ruimtes met een 
beperkt pulsiedebiet en grote glaspartijen zullen dus, zonder bijkomende maatregelen, 
typisch kouder zijn. De voordelen van een centrale naverwarming zijn de eenvoud van 
de installatie en de lage plaatsingskost. De traditionele afgiftesystemen worden 
meteen ook overbodig. De naverwarming brengt na het ventilatietoestel alle 
pulsielucht op een hogere temperatuur waardoor de hele woning, incl. slaapkamers, 
gelijkmatig verwarmd wordt. Eerder kleine temperatuursdifferentiaties zijn realiseer-
baar door oriëntatie en indeling van de woning alsook door een gecombineerde sturing 
van de ventilatiedebieten en het vermogen van de warmteafgifte. Ook hier is het 
aangewezen om in de badkamer een handdoekradiator of een ander verwarmings- 
element te voorzien dat voor een aangename temperatuur kan zorgen. Vergeet de 
kanaalisolatie niet als er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker 
buiten het beschermd volume.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: lucht-water warmtepomp
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. De lucht-water warmtepomp gebruikt de buitenlucht als 
warmtebron voor verwarming en productie van sanitair warm water. De efficiëntie van 
de warmtepomp wordt uitgedrukt met een COP-waarde: hoe groter het temperatuur-
verschil tussen de bron, hier de buitenlucht, en het warmteafgifte-element, hoe 
slechter het rendement. Het is dus uiterst belangrijk de afgiftetemperatuur zo laag 
mogelijk te houden. Voor verwarming kan dat door overgedimensioneerde radiatoren, 
vloer- of muurverwarming te gebruiken met een maximum aanvoertemperatuur van 
ca. 40 °C. Bij de productie van SWW zal het rendement snel dalen. Vraag dan ook 
steeds naar een aparte COP-waarde voor verwarming én SWW-productie. Om het 
verbruik voor warm tapwater te beperken, kiest men best voor een zeer goed 
geïsoleerd buffervat. Plaats het toestel kort bij keuken en badkamer, liefst in een 
ruimte waar geen specifieke, akoestische eisen gelden - zoniet wordt het toestel in een 
akoestisch gedempte omkasting geplaatst. Kijk steeds na bij welke temperatuur-
condities de vermogenafgifte is opgegeven: een curve waarbij vermogen en COP 
worden uitgezet tegenover het te realiseren temperatuursverschil is dus onontbeerlijk. 
Hoe verloopt de wisselwerking tussen de productie van SWW en ruimteverwarming? 
Vermijd dat een té kleine warmtepomp voortdurend moet worden bijgestaan door de 
elektrische weerstand (hoger primair verbruik) die de piekvraag opvangt. Toestellen 
die het compressorvermogen moduleren verbruiken minder en verdienen de voorkeur. 
Warmtepompen, die ook kunnen koelen, worden bestraft in de EPB-berekening.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar voor een kleine voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij 
vriesweer ook het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het 
toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractie-
lucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van 
minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door een warmwaterbatterij die alle 
pulsielucht naar leef- en slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar zijn nut. Op warme dagen, met temperaturen boven de gewenste comfort-
temperatuur, zorgt de bodem-vloeistof warmtewisselaar voor een passieve koeling 
van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen in de woning. In de 
andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de 
voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie 
meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- 
kwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht 
rechtstreeks aanvoeren door de pomp van de bodem-vloeistof warmtewisselaar uit te 
schakelen en een bypass over  de warmterecuperatie te maken.
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Vorstbeveiliging: elektrische weerstand
Elektrische vorstbeveiligingen zijn een eenvoudig product en hebben een lage installa-
tiekost. Het gebruik van elektriciteit voor warmteproductie is meestal moeilijk te verant-
woorden, maar door de beperkte bedrijfstijd van een vorstbeveiliging in ons Belgische 
klimaat, kan het in dit geval een verdedigbare oplossing zijn. Tijdens de zomer is met 
een elektrische vorstbeveiliging geen passieve voorkoeling mogelijk.

Afgiftesysteem: centraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: beide systemen dienen dus met elkaar te communiceren. Ruimtes met een 
beperkt pulsiedebiet en grote glaspartijen zullen dus, zonder bijkomende maatregelen, 
typisch kouder zijn. De voordelen van een centrale naverwarming zijn de eenvoud van 
de installatie en de lage plaatsingskost. De traditionele afgiftesystemen worden 
meteen ook overbodig. De naverwarming brengt na het ventilatietoestel alle 
pulsielucht op een hogere temperatuur waardoor de hele woning, incl. slaapkamers, 
gelijkmatig verwarmd wordt. Eerder kleine temperatuursdifferentiaties zijn realiseer-
baar door oriëntatie en indeling van de woning alsook door een gecombineerde sturing 
van de ventilatiedebieten en het vermogen van de warmteafgifte. Ook hier is het 
aangewezen om in de badkamer een handdoekradiator of een ander verwarmings- 
element te voorzien dat voor een aangename temperatuur kan zorgen. Vergeet de 
kanaalisolatie niet als er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker 
buiten het beschermd volume.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: compactaggregaat met afvoerluchtwarmtepomp
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Een compactaggregaat brengt alle benodigde huistechniek 
samen in één toestel: een balansventilatie-unit, een sanitair warmwatervat en een 
naverwarming van de ventilatielucht. Op enkele uitzonderingen na, betreft het steeds 
een centrale naverwarmingsbatterij, waardoor temperatuurdifferentiatie in de woning 
moeilijker wordt. De afvoerlucht bevat na de warmterecuperatie in het toestel nog een 
kleine hoeveelheid niet-gerecupereerde energie. Deze wordt met een warmtepomp op 
een hogere temperatuur gebracht om sanitair warm water aan te maken en de 
naverwarmingsbatterij te voeden. Sommige toestellen beschikken over een 
bijkomende aanvoer van buitenlucht over de verdamper om het vermogen van de 
warmtepomp te verhogen. De efficiëntie van de warmtepomp wordt uitgedrukt met een 
COP-waarde: hoe groter het temperatuurverschil tussen de bron, hier de buitenlucht, 
en het warmteafgifte-element, hoe slechter het rendement. Het is dus uiterst belangrijk 
de afgiftetemperatuur zo laag mogelijk te houden. Bij de productie van SWW zal het 
rendement snel dalen. Vraag dan ook steeds naar een aparte COP-waarde voor 
verwarming én sww-productie. Om het verbruik voor warm tapwater te beperken, kiest 
men dan ook best voor een toestel met een zeer goed geïsoleerd buffervat. Plaats het 
toestel kort bij keuken en badkamer, liefst in een ruimte waar geen specifieke, akoesti-
sche eisen gelden - zoniet wordt het toestel in een akoestisch gedempte omkasting 
geplaatst. Kijk steeds na bij welke temperatuurcondities de vermogen- afgifte is 
opgegeven: een curve waarbij  vermogen en COP worden uitgezet tegenover het te 
realiseren temperatuursverschil is dus onontbeerlijk. Hoe verloopt de wisselwerking 
tussen de productie van SWW en ruimteverwarming? Vermijd dat een té kleine 
warmtepomp voortdurend moet worden bijgestaan door de elektrische weerstand 
(hoger primair verbruik) die de piekvraag opvangt. Toestellen die het compressorver-
mogen moduleren verbruiken minder en verdienen de voorkeur. Warmtepompen die 
ook kunnen koelen, worden bestraft in de EPB-berekening.

Werking winter
Een direct elektrische weerstand verwarmt bij vriesweer de aanvoerlucht tot minstens 
-3°C. Dit voorkomt het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. 
In het toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de 
extractielucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur 
van minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door een warmwaterbatterij die alle 
pulsielucht naar leef- en slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het ideaal te beschikken over een volledige bypass over de warmte-
recuperatie. De afwezigheid van een aardwarmtewisselaar op de aanvoerlucht, maakt 
het bij deze configuratie cruciaal te beschikken over een automatische sturing van de 
bypassklep. Immers, zolang het buiten warmer is dan binnen, kan de warmterecupera-
tie in omgekeerde richting werken: de aanvoerlucht wordt op deze manier beperkt 
afgekoeld, waardoor de binnentemperatuur minder snel oploopt. In het omgekeerde 
geval, bijvoorbeeld wanneer de nachtlucht frisser is dan de binnen- temperatuur, 
verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de voorkeur: het toestel 
wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie meer verbruiken. 
Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- kwaliteit kunnen dit 
echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht rechtstreeks aanvoeren 
door een bypass over de warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-lucht warmtewisselaar (grondbuis)
Via een ondergrondse buis wisselt de verse aanvoerlucht warmte uit met de bodem, 
waardoor ze wordt voorverwarmd tijdens de winter en voorgekoeld tijdens de zomer. 
Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er ets onder) en de 
gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmtewisselaar een negatief 
effect op het energieverbruik. Een bypass over de grondbuis is dan aangewezen. 
Kanaaleigenschappen, zoals lengte, diameter, gladheid, hellingsgraad en conden-
saatafvoer kan u terugvinden in de technische checklist. Het temperatuurrendement 
van een correct gedimensioneerde en geïnstalleerde grondbuis ligt tussen de 50 en 
80%. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is een temperatuursinterval realiseer-
baar van maximaal 8 à 10 °C. In de zomer is het dan ook geenszins te vergelijken met 
het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: centraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: beide systemen dienen dus met elkaar te communiceren. Ruimtes met een 
beperkt pulsiedebiet en grote glaspartijen zullen dus, zonder bijkomende maatregelen, 
typisch kouder zijn. De voordelen van een centrale naverwarming zijn de eenvoud van 
de installatie en de lage plaatsingskost. De traditionele afgiftesystemen worden 
meteen ook overbodig. De naverwarming brengt na het ventilatietoestel alle 
pulsielucht op een hogere temperatuur waardoor de hele woning, incl. slaapkamers, 
gelijkmatig verwarmd wordt. Eerder kleine temperatuursdifferentiaties zijn realiseer-
baar door oriëntatie en indeling van de woning alsook door een gecombineerde sturing 
van de ventilatiedebieten en het vermogen van de warmteafgifte. Ook hier is het 
aangewezen om in de badkamer een handdoekradiator of een ander verwarmings- 
element te voorzien dat voor een aangename temperatuur kan zorgen. Vergeet de 
kanaalisolatie niet als er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker 
buiten het beschermd volume.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: compactaggregaat met afvoerluchtwarmtepomp
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Een compactaggregaat brengt alle benodigde huistechniek 
samen in één toestel: een balansventilatie-unit, een sanitair warmwatervat en een 
naverwarming van de ventilatielucht. Op enkele uitzonderingen na, betreft het steeds 
een centrale naverwarmingsbatterij, waardoor temperatuurdifferentiatie in de woning 
moeilijker wordt. De afvoerlucht bevat na de warmterecuperatie in het toestel nog een 
kleine hoeveelheid niet-gerecupereerde energie. Deze wordt met een warmtepomp op 
een hogere temperatuur gebracht om sanitair warm water aan te maken en de 
naverwarmingsbatterij te voeden. Sommige toestellen beschikken over een 
bijkomende aanvoer van buitenlucht over de verdamper om het vermogen van de 
warmtepomp te verhogen. De efficiëntie van de warmtepomp wordt uitgedrukt met een 
COP-waarde: hoe groter het temperatuurverschil tussen de bron, hier de buitenlucht, 
en het warmteafgifte-element, hoe slechter het rendement. Het is dus uiterst belangrijk 
de afgiftetemperatuur zo laag mogelijk te houden. Bij de productie van SWW zal het 
rendement snel dalen. Vraag dan ook steeds naar een aparte COP-waarde voor 
verwarming én sww-productie. Om het verbruik voor warm tapwater te beperken, kiest 
men dan ook best voor een toestel met een zeer goed geïsoleerd buffervat. Plaats het 
toestel kort bij keuken en badkamer, liefst in een ruimte waar geen specifieke, akoesti-
sche eisen gelden - zoniet wordt het toestel in een akoestisch gedempte omkasting 
geplaatst. Kijk steeds na bij welke temperatuurcondities de vermogen- afgifte is 
opgegeven: een curve waarbij  vermogen en COP worden uitgezet tegenover het te 
realiseren temperatuursverschil is dus onontbeerlijk. Hoe verloopt de wisselwerking 
tussen de productie van SWW en ruimteverwarming? Vermijd dat een té kleine 
warmtepomp voortdurend moet worden bijgestaan door de elektrische weerstand 
(hoger primair verbruik) die de piekvraag opvangt. Toestellen die het compressorver-
mogen moduleren verbruiken minder en verdienen de voorkeur. Warmtepompen die 
ook kunnen koelen, worden bestraft in de EPB-berekening.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de grondbuis voor een kleine 
voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij vriesweer ook het dichtvriezen 
van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het toestel recupereert een 
hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractielucht: de verse aanvoer-
lucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van minstens 17°C. In functie 
van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden naverwarmd tot maximaal 52°C. In 
dit geval door een warmwaterbatterij die alle pulsielucht naar leef- en slaapruimtes 
opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de grondbuis zijn nut. Op warme 
dagen, met temperaturen boven de gewenste comforttemperatuur, zorgt de grondbuis 
voor een passieve koeling van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen 
in de woning. In de andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van 
raam tot raam de voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilato-
ren geen energie meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte 
buitenluchtkwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buiten-
lucht rechtstreeks aanvoeren door een bypass over grondbuis én warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-vloeistof warmtewisselaar
Door een captatienet in de bodem wordt een vorstbestendige vloeistof rondgepompt. 
Tijdens de winter neemt het leidingennet warmte op uit de bodem, in de zomer wordt 
ze afgestaan. In een warmtewisselaar, die voor het ventilatietoestel staat opgesteld, 
wordt de thermische energie uit het captatienet vervolgens overgedragen op de 
aanvoerlucht, waardoor deze wordt voorgekoeld tijdens de zomer en voorverwarmd 
tijdens de winter. Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er
iets onder) en de gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmte- 
wisselaar een negatief effect op het energieverbruik. Een bypass is dan aangewezen 
en kan eenvoudig gerealiseerd worden door het uitschakelen van de pomp. In de 
technische checklist vindt u meer systeemeigenschappen van deze aardwarmte- 
wisselaar. De totnogtoe gedane metingen geven aan dat het temperatuurrendement 
van dit systeem wat lager ligt dan bij een grondbuis. Ook het verbruik van de circulatie-
pomp moet in rekening worden gebracht. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is 
een temperatuursinterval realiseerbaar van maximaal 6 à 8 °C. In de zomer is het dan 
ook geenszins te vergelijken met het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: centraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: beide systemen dienen dus met elkaar te communiceren. Ruimtes met een 
beperkt pulsiedebiet en grote glaspartijen zullen dus, zonder bijkomende maatregelen, 
typisch kouder zijn. De voordelen van een centrale naverwarming zijn de eenvoud van 
de installatie en de lage plaatsingskost. De traditionele afgiftesystemen worden 
meteen ook overbodig. De naverwarming brengt na het ventilatietoestel alle 
pulsielucht op een hogere temperatuur waardoor de hele woning, incl. slaapkamers, 
gelijkmatig verwarmd wordt. Eerder kleine temperatuursdifferentiaties zijn realiseer-
baar door oriëntatie en indeling van de woning alsook door een gecombineerde sturing 
van de ventilatiedebieten en het vermogen van de warmteafgifte. Ook hier is het 
aangewezen om in de badkamer een handdoekradiator of een ander verwarmings- 
element te voorzien dat voor een aangename temperatuur kan zorgen. Vergeet de 
kanaalisolatie niet als er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker 
buiten het beschermd volume.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: compactaggregaat met afvoerluchtwarmtepomp
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Een compactaggregaat brengt alle benodigde huistechniek 
samen in één toestel: een balansventilatie-unit, een sanitair warmwatervat en een 
naverwarming van de ventilatielucht. Op enkele uitzonderingen na, betreft het steeds 
een centrale naverwarmingsbatterij, waardoor temperatuurdifferentiatie in de woning 
moeilijker wordt. De afvoerlucht bevat na de warmterecuperatie in het toestel nog een 
kleine hoeveelheid niet-gerecupereerde energie. Deze wordt met een warmtepomp op 
een hogere temperatuur gebracht om sanitair warm water aan te maken en de 
naverwarmingsbatterij te voeden. Sommige toestellen beschikken over een 
bijkomende aanvoer van buitenlucht over de verdamper om het vermogen van de 
warmtepomp te verhogen. De efficiëntie van de warmtepomp wordt uitgedrukt met een 
COP-waarde: hoe groter het temperatuurverschil tussen de bron, hier de buitenlucht, 
en het warmteafgifte-element, hoe slechter het rendement. Het is dus uiterst belangrijk 
de afgiftetemperatuur zo laag mogelijk te houden. Bij de productie van SWW zal het 
rendement snel dalen. Vraag dan ook steeds naar een aparte COP-waarde voor 
verwarming én sww-productie. Om het verbruik voor warm tapwater te beperken, kiest 
men dan ook best voor een toestel met een zeer goed geïsoleerd buffervat. Plaats het 
toestel kort bij keuken en badkamer, liefst in een ruimte waar geen specifieke, akoesti-
sche eisen gelden - zoniet wordt het toestel in een akoestisch gedempte omkasting 
geplaatst. Kijk steeds na bij welke temperatuurcondities de vermogen- afgifte is 
opgegeven: een curve waarbij  vermogen en COP worden uitgezet tegenover het te 
realiseren temperatuursverschil is dus onontbeerlijk. Hoe verloopt de wisselwerking 
tussen de productie van SWW en ruimteverwarming? Vermijd dat een té kleine 
warmtepomp voortdurend moet worden bijgestaan door de elektrische weerstand 
(hoger primair verbruik) die de piekvraag opvangt. Toestellen die het compressorver-
mogen moduleren verbruiken minder en verdienen de voorkeur. Warmtepompen die 
ook kunnen koelen, worden bestraft in de EPB-berekening.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar voor een kleine voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij 
vriesweer ook het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het 
toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractie-
lucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van 
minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door een warmwaterbatterij die alle 
pulsielucht naar leef- en slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar zijn nut. Op warme dagen, met temperaturen boven de gewenste comfort-
temperatuur, zorgt de bodem-vloeistof warmtewisselaar voor een passieve koeling 
van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen in de woning. In de 
andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de 
voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie 
meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- 
kwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht 
rechtstreeks aanvoeren door de pomp van de bodem-vloeistof warmtewisselaar uit te 
schakelen en een bypass over  de warmterecuperatie te maken.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: elektrische weerstand
Elektrische vorstbeveiligingen zijn een eenvoudig product en hebben een lage installa-
tiekost. Het gebruik van elektriciteit voor warmteproductie is meestal moeilijk te verant-
woorden, maar door de beperkte bedrijfstijd van een vorstbeveiliging in ons Belgische 
klimaat, kan het in dit geval een verdedigbare oplossing zijn. Tijdens de zomer is met 
een elektrische vorstbeveiliging geen passieve voorkoeling mogelijk.

Afgiftesysteem: centraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: beide systemen dienen dus met elkaar te communiceren. Ruimtes met een 
beperkt pulsiedebiet en grote glaspartijen zullen dus, zonder bijkomende maatregelen, 
typisch kouder zijn. De voordelen van een centrale naverwarming zijn de eenvoud van 
de installatie en de lage plaatsingskost. De traditionele afgiftesystemen worden 
meteen ook overbodig. De naverwarming brengt na het ventilatietoestel alle 
pulsielucht op een hogere temperatuur waardoor de hele woning, incl. slaapkamers, 
gelijkmatig verwarmd wordt. Eerder kleine temperatuursdifferentiaties zijn realiseer-
baar door oriëntatie en indeling van de woning alsook door een gecombineerde sturing 
van de ventilatiedebieten en het vermogen van de warmteafgifte. Ook hier is het 
aangewezen om in de badkamer een handdoekradiator of een ander verwarmings- 
element te voorzien dat voor een aangename temperatuur kan zorgen. Vergeet de 
kanaalisolatie niet als er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker 
buiten het beschermd volume.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: biobrandstof - ketel
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Bij warmteproductie met een vaste biobrandstof, is het nodig 
een toestel te kiezen met een aparte luchtaanvoer en een volledig ruimte-
onafhankelijke verbranding. De doorboring van de gebouwschil voor schoorsteen en 
luchtaanvoer moet luchtdicht afgewerkt zijn. Ook de kanalen moeten luchtdicht zijn en 
geïsoleerd worden tot op het toestel; ze blijven binnen het beschermde volume dan 
ook best zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft 
bij 10 Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het 
risico op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een 
bijkomende veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de ketel niet beschikt over 
een geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Kies steeds voor een toestel dat zeer 
laag kan moduleren (1:10) zodat de ondergrens liefst onder het maximum benodigde 
vermogen ligt. Wanneer de ketel niet ver genoeg kan moduleren onder de maximale 
warmtevraag, wordt een warmwatervat geplaatst als buffer tussen warmteopwekking 
en -afgifte. Bij een pellet-, haksel- of stukhoutketel gaat 100% van de geproduceerde 
warmte naar de productie van warm water. De ketel heeft bij voorkeur een bijkomende 
warmtewisselaar waarin condensatie in de rookgassen kan plaatsvinden zodat het 
rendement stijgt. Hierdoor worden ook problemen met condensaatvorming in de 
vuurhaard voorkomen bij lage retourtemperaturen. Om oververhitting in de 
opstelplaats te voorkomen bij de productie van sww tijdens de zomer is de ketel bij 
voorkeur goed geïsoleerd. Aan de afgiftezijde wordt een regelventiel voorzien om de 
watertemperatuur in het afgiftesysteem te verlagen ifv de warmtebehoefte. Dit 
voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de thermostaatgestuurde pomp. 

Werking winter
Een direct elektrische weerstand verwarmt bij vriesweer de aanvoerlucht tot minstens 
-3°C. Dit voorkomt het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. 
In het toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de 
extractielucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur 
van minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door een warmwaterbatterij die alle 
pulsielucht naar leef- en slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het ideaal te beschikken over een volledige bypass over de warmte-
recuperatie. De afwezigheid van een aardwarmtewisselaar op de aanvoerlucht, maakt 
het bij deze configuratie cruciaal te beschikken over een automatische sturing van de 
bypassklep. Immers, zolang het buiten warmer is dan binnen, kan de warmterecupera-
tie in omgekeerde richting werken: de aanvoerlucht wordt op deze manier beperkt 
afgekoeld, waardoor de binnentemperatuur minder snel oploopt. In het omgekeerde 
geval, bijvoorbeeld wanneer de nachtlucht frisser is dan de binnen- temperatuur, 
verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de voorkeur: het toestel 
wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie meer verbruiken. 
Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- kwaliteit kunnen dit 
echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht rechtstreeks aanvoeren 
door een bypass over de warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-lucht warmtewisselaar (grondbuis)
Via een ondergrondse buis wisselt de verse aanvoerlucht warmte uit met de bodem, 
waardoor ze wordt voorverwarmd tijdens de winter en voorgekoeld tijdens de zomer. 
Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er ets onder) en de 
gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmtewisselaar een negatief 
effect op het energieverbruik. Een bypass over de grondbuis is dan aangewezen. 
Kanaaleigenschappen, zoals lengte, diameter, gladheid, hellingsgraad en conden-
saatafvoer kan u terugvinden in de technische checklist. Het temperatuurrendement 
van een correct gedimensioneerde en geïnstalleerde grondbuis ligt tussen de 50 en 
80%. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is een temperatuursinterval realiseer-
baar van maximaal 8 à 10 °C. In de zomer is het dan ook geenszins te vergelijken met 
het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: centraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: beide systemen dienen dus met elkaar te communiceren. Ruimtes met een 
beperkt pulsiedebiet en grote glaspartijen zullen dus, zonder bijkomende maatregelen, 
typisch kouder zijn. De voordelen van een centrale naverwarming zijn de eenvoud van 
de installatie en de lage plaatsingskost. De traditionele afgiftesystemen worden 
meteen ook overbodig. De naverwarming brengt na het ventilatietoestel alle 
pulsielucht op een hogere temperatuur waardoor de hele woning, incl. slaapkamers, 
gelijkmatig verwarmd wordt. Eerder kleine temperatuursdifferentiaties zijn realiseer-
baar door oriëntatie en indeling van de woning alsook door een gecombineerde sturing 
van de ventilatiedebieten en het vermogen van de warmteafgifte. Ook hier is het 
aangewezen om in de badkamer een handdoekradiator of een ander verwarmings- 
element te voorzien dat voor een aangename temperatuur kan zorgen. Vergeet de 
kanaalisolatie niet als er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker 
buiten het beschermd volume.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: biobrandstof - ketel
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Bij warmteproductie met een vaste biobrandstof, is het nodig 
een toestel te kiezen met een aparte luchtaanvoer en een volledig ruimte-
onafhankelijke verbranding. De doorboring van de gebouwschil voor schoorsteen en 
luchtaanvoer moet luchtdicht afgewerkt zijn. Ook de kanalen moeten luchtdicht zijn en 
geïsoleerd worden tot op het toestel; ze blijven binnen het beschermde volume dan 
ook best zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft 
bij 10 Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het 
risico op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een 
bijkomende veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de ketel niet beschikt over 
een geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Kies steeds voor een toestel dat zeer 
laag kan moduleren (1:10) zodat de ondergrens liefst onder het maximum benodigde 
vermogen ligt. Wanneer de ketel niet ver genoeg kan moduleren onder de maximale 
warmtevraag, wordt een warmwatervat geplaatst als buffer tussen warmteopwekking 
en -afgifte. Bij een pellet-, haksel- of stukhoutketel gaat 100% van de geproduceerde 
warmte naar de productie van warm water. De ketel heeft bij voorkeur een bijkomende 
warmtewisselaar waarin condensatie in de rookgassen kan plaatsvinden zodat het 
rendement stijgt. Hierdoor worden ook problemen met condensaatvorming in de 
vuurhaard voorkomen bij lage retourtemperaturen. Om oververhitting in de 
opstelplaats te voorkomen bij de productie van sww tijdens de zomer is de ketel bij 
voorkeur goed geïsoleerd. Aan de afgiftezijde wordt een regelventiel voorzien om de 
watertemperatuur in het afgiftesysteem te verlagen ifv de warmtebehoefte. Dit 
voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de thermostaatgestuurde pomp. 

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de grondbuis voor een kleine 
voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij vriesweer ook het dichtvriezen 
van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het toestel recupereert een 
hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractielucht: de verse aanvoer-
lucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van minstens 17°C. In functie 
van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden naverwarmd tot maximaal 52°C. In 
dit geval door een warmwaterbatterij die alle pulsielucht naar leef- en slaapruimtes 
opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de grondbuis zijn nut. Op warme 
dagen, met temperaturen boven de gewenste comforttemperatuur, zorgt de grondbuis 
voor een passieve koeling van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen 
in de woning. In de andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van 
raam tot raam de voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilato-
ren geen energie meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte 
buitenluchtkwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buiten-
lucht rechtstreeks aanvoeren door een bypass over grondbuis én warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-vloeistof warmtewisselaar
Door een captatienet in de bodem wordt een vorstbestendige vloeistof rondgepompt. 
Tijdens de winter neemt het leidingennet warmte op uit de bodem, in de zomer wordt 
ze afgestaan. In een warmtewisselaar, die voor het ventilatietoestel staat opgesteld, 
wordt de thermische energie uit het captatienet vervolgens overgedragen op de 
aanvoerlucht, waardoor deze wordt voorgekoeld tijdens de zomer en voorverwarmd 
tijdens de winter. Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er
iets onder) en de gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmte- 
wisselaar een negatief effect op het energieverbruik. Een bypass is dan aangewezen 
en kan eenvoudig gerealiseerd worden door het uitschakelen van de pomp. In de 
technische checklist vindt u meer systeemeigenschappen van deze aardwarmte- 
wisselaar. De totnogtoe gedane metingen geven aan dat het temperatuurrendement 
van dit systeem wat lager ligt dan bij een grondbuis. Ook het verbruik van de circulatie-
pomp moet in rekening worden gebracht. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is 
een temperatuursinterval realiseerbaar van maximaal 6 à 8 °C. In de zomer is het dan 
ook geenszins te vergelijken met het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: centraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: beide systemen dienen dus met elkaar te communiceren. Ruimtes met een 
beperkt pulsiedebiet en grote glaspartijen zullen dus, zonder bijkomende maatregelen, 
typisch kouder zijn. De voordelen van een centrale naverwarming zijn de eenvoud van 
de installatie en de lage plaatsingskost. De traditionele afgiftesystemen worden 
meteen ook overbodig. De naverwarming brengt na het ventilatietoestel alle 
pulsielucht op een hogere temperatuur waardoor de hele woning, incl. slaapkamers, 
gelijkmatig verwarmd wordt. Eerder kleine temperatuursdifferentiaties zijn realiseer-
baar door oriëntatie en indeling van de woning alsook door een gecombineerde sturing 
van de ventilatiedebieten en het vermogen van de warmteafgifte. Ook hier is het 
aangewezen om in de badkamer een handdoekradiator of een ander verwarmings- 
element te voorzien dat voor een aangename temperatuur kan zorgen. Vergeet de 
kanaalisolatie niet als er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker 
buiten het beschermd volume.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: biobrandstof - ketel
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Bij warmteproductie met een vaste biobrandstof, is het nodig 
een toestel te kiezen met een aparte luchtaanvoer en een volledig ruimte-
onafhankelijke verbranding. De doorboring van de gebouwschil voor schoorsteen en 
luchtaanvoer moet luchtdicht afgewerkt zijn. Ook de kanalen moeten luchtdicht zijn en 
geïsoleerd worden tot op het toestel; ze blijven binnen het beschermde volume dan 
ook best zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft 
bij 10 Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het 
risico op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een 
bijkomende veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de ketel niet beschikt over 
een geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Kies steeds voor een toestel dat zeer 
laag kan moduleren (1:10) zodat de ondergrens liefst onder het maximum benodigde 
vermogen ligt. Wanneer de ketel niet ver genoeg kan moduleren onder de maximale 
warmtevraag, wordt een warmwatervat geplaatst als buffer tussen warmteopwekking 
en -afgifte. Bij een pellet-, haksel- of stukhoutketel gaat 100% van de geproduceerde 
warmte naar de productie van warm water. De ketel heeft bij voorkeur een bijkomende 
warmtewisselaar waarin condensatie in de rookgassen kan plaatsvinden zodat het 
rendement stijgt. Hierdoor worden ook problemen met condensaatvorming in de 
vuurhaard voorkomen bij lage retourtemperaturen. Om oververhitting in de 
opstelplaats te voorkomen bij de productie van sww tijdens de zomer is de ketel bij 
voorkeur goed geïsoleerd. Aan de afgiftezijde wordt een regelventiel voorzien om de 
watertemperatuur in het afgiftesysteem te verlagen ifv de warmtebehoefte. Dit 
voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de thermostaatgestuurde pomp. 

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar voor een kleine voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij 
vriesweer ook het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het 
toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractie-
lucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van 
minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door een warmwaterbatterij die alle 
pulsielucht naar leef- en slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar zijn nut. Op warme dagen, met temperaturen boven de gewenste comfort-
temperatuur, zorgt de bodem-vloeistof warmtewisselaar voor een passieve koeling 
van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen in de woning. In de 
andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de 
voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie 
meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- 
kwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht 
rechtstreeks aanvoeren door de pomp van de bodem-vloeistof warmtewisselaar uit te 
schakelen en een bypass over  de warmterecuperatie te maken.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: elektrische weerstand
Elektrische vorstbeveiligingen zijn een eenvoudig product en hebben een lage installa-
tiekost. Het gebruik van elektriciteit voor warmteproductie is meestal moeilijk te verant-
woorden, maar door de beperkte bedrijfstijd van een vorstbeveiliging in ons Belgische 
klimaat, kan het in dit geval een verdedigbare oplossing zijn. Tijdens de zomer is met 
een elektrische vorstbeveiliging geen passieve voorkoeling mogelijk.

Afgiftesysteem: decentraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de naverwarming dient steeds te 
gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: wanneer dus bij een decentrale naverwarming niet alle pulsielucht wordt 
naverwarmd, zal het afgiftevermogen verder verminderen. Een tweede aandachtspunt 
is de badkamer: wordt de pulsielucht naar de slaapkamers niet naverwarmd, dan is het 
onontbeerlijk er een handdoekradiator of een ander verwarmingselement te voorzien 
dat voor een aangename temperatuur moet zorgen. Een decentrale naverwarming 
heeft één grote troef: omdat niet alle pulsielucht gelijk wordt naverwarmd, is het 
mogelijk om temperatuursdifferentiaties te realiseren tussen de verschillende ruimtes 
van de woning. Zo kunnen de slaapkamers minder of niet worden naverwarmd. In het 
eerste geval wordt voor elke zone een aparte naverwarming voorzien met een eigen 
sturing van luchtdebiet en warmteafgifte. In het tweede geval wordt enkel een 
naverwarming geplaatst op de lucht naar de leefruimte. Vergeet de kanaalisolatie niet 
indien er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker als ze zich buiten 
het beschermd volume bevinden.

Warmteopwekking: elektrische weerstand
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Een direct elektrische naverwarming is slechts verantwoord 
indien het een tijdelijke oplossing betreft voor maximaal enkele jaren. Door de voorop- 
gestelde energiebehoefte voor verwarming (wellicht ca. 15 kWh/m².jaar) te vermenig-
vuldigen met de netto vloeroppervlakte kent u meteen het extra elektriciteitsverbruik 
voor verwarming. Het werkelijke, primaire energieverbruik zal zo’n 2,5 keer het 
elektriciteitsverbruik bedragen en ook de energiefactuur zal niet uitzonderlijk laag zijn. 

Werking winter
Een direct elektrische weerstand verwarmt bij vriesweer de aanvoerlucht tot minstens 
-3°C. Dit voorkomt het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. 
In het toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de 
extractielucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur 
van minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door (een) direct elektrische 
weerstand(en) die selectief de pulsielucht naar leef- en/of slaapruimtes opwarmt.
 
Werking zomer
Voor de zomer is het ideaal te beschikken over een volledige bypass over de warmte-
recuperatie. De afwezigheid van een aardwarmtewisselaar op de aanvoerlucht, maakt 
het bij deze configuratie cruciaal te beschikken over een automatische sturing van de 
bypassklep. Immers, zolang het buiten warmer is dan binnen, kan de warmterecupera-
tie in omgekeerde richting werken: de aanvoerlucht wordt op deze manier beperkt 
afgekoeld, waardoor de binnentemperatuur minder snel oploopt. In het omgekeerde 
geval, bijvoorbeeld wanneer de nachtlucht frisser is dan de binnen- temperatuur, 
verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de voorkeur: het toestel 
wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie meer verbruiken. 
Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- kwaliteit kunnen dit 
echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht rechtstreeks aanvoeren 
door een bypass over de warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-lucht warmtewisselaar (grondbuis)
Via een ondergrondse buis wisselt de verse aanvoerlucht warmte uit met de bodem, 
waardoor ze wordt voorverwarmd tijdens de winter en voorgekoeld tijdens de zomer. 
Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er ets onder) en de 
gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmtewisselaar een negatief 
effect op het energieverbruik. Een bypass over de grondbuis is dan aangewezen. 
Kanaaleigenschappen, zoals lengte, diameter, gladheid, hellingsgraad en conden-
saatafvoer kan u terugvinden in de technische checklist. Het temperatuurrendement 
van een correct gedimensioneerde en geïnstalleerde grondbuis ligt tussen de 50 en 
80%. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is een temperatuursinterval realiseer-
baar van maximaal 8 à 10 °C. In de zomer is het dan ook geenszins te vergelijken met 
het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: decentraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de naverwarming dient steeds te 
gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: wanneer dus bij een decentrale naverwarming niet alle pulsielucht wordt 
naverwarmd, zal het afgiftevermogen verder verminderen. Een tweede aandachtspunt 
is de badkamer: wordt de pulsielucht naar de slaapkamers niet naverwarmd, dan is het 
onontbeerlijk er een handdoekradiator of een ander verwarmingselement te voorzien 
dat voor een aangename temperatuur moet zorgen. Een decentrale naverwarming 
heeft één grote troef: omdat niet alle pulsielucht gelijk wordt naverwarmd, is het 
mogelijk om temperatuursdifferentiaties te realiseren tussen de verschillende ruimtes 
van de woning. Zo kunnen de slaapkamers minder of niet worden naverwarmd. In het 
eerste geval wordt voor elke zone een aparte naverwarming voorzien met een eigen 
sturing van luchtdebiet en warmteafgifte. In het tweede geval wordt enkel een 
naverwarming geplaatst op de lucht naar de leefruimte. Vergeet de kanaalisolatie niet 
indien er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker als ze zich buiten 
het beschermd volume bevinden.

Warmteopwekking: elektrische weerstand
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Een direct elektrische naverwarming is slechts verantwoord 
indien het een tijdelijke oplossing betreft voor maximaal enkele jaren. Door de voorop- 
gestelde energiebehoefte voor verwarming (wellicht ca. 15 kWh/m².jaar) te vermenig-
vuldigen met de netto vloeroppervlakte kent u meteen het extra elektriciteitsverbruik 
voor verwarming. Het werkelijke, primaire energieverbruik zal zo’n 2,5 keer het 
elektriciteitsverbruik bedragen en ook de energiefactuur zal niet uitzonderlijk laag zijn. 

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de grondbuis voor een kleine 
voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij vriesweer ook het dichtvriezen 
van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het toestel recupereert een 
hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractielucht: de verse aanvoer-
lucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van minstens 17°C. In functie 
van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden naverwarmd tot maximaal 52°C. In 
dit geval door (een) direct elektrische weerstand(en) die selectief de pulsielucht naar 
leef- en/of slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de grondbuis zijn nut. Op warme 
dagen, met temperaturen boven de gewenste comforttemperatuur, zorgt de grondbuis 
voor een passieve koeling van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen 
in de woning. In de andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van 
raam tot raam de voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilato-
ren geen energie meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte 
buitenluchtkwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buiten-
lucht rechtstreeks aanvoeren door een bypass over grondbuis én warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-vloeistof warmtewisselaar
Door een captatienet in de bodem wordt een vorstbestendige vloeistof rondgepompt. 
Tijdens de winter neemt het leidingennet warmte op uit de bodem, in de zomer wordt 
ze afgestaan. In een warmtewisselaar, die voor het ventilatietoestel staat opgesteld, 
wordt de thermische energie uit het captatienet vervolgens overgedragen op de 
aanvoerlucht, waardoor deze wordt voorgekoeld tijdens de zomer en voorverwarmd 
tijdens de winter. Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er
iets onder) en de gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmte- 
wisselaar een negatief effect op het energieverbruik. Een bypass is dan aangewezen 
en kan eenvoudig gerealiseerd worden door het uitschakelen van de pomp. In de 
technische checklist vindt u meer systeemeigenschappen van deze aardwarmte- 
wisselaar. De totnogtoe gedane metingen geven aan dat het temperatuurrendement 
van dit systeem wat lager ligt dan bij een grondbuis. Ook het verbruik van de circulatie-
pomp moet in rekening worden gebracht. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is 
een temperatuursinterval realiseerbaar van maximaal 6 à 8 °C. In de zomer is het dan 
ook geenszins te vergelijken met het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: decentraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de naverwarming dient steeds te 
gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: wanneer dus bij een decentrale naverwarming niet alle pulsielucht wordt 
naverwarmd, zal het afgiftevermogen verder verminderen. Een tweede aandachtspunt 
is de badkamer: wordt de pulsielucht naar de slaapkamers niet naverwarmd, dan is het 
onontbeerlijk er een handdoekradiator of een ander verwarmingselement te voorzien 
dat voor een aangename temperatuur moet zorgen. Een decentrale naverwarming 
heeft één grote troef: omdat niet alle pulsielucht gelijk wordt naverwarmd, is het 
mogelijk om temperatuursdifferentiaties te realiseren tussen de verschillende ruimtes 
van de woning. Zo kunnen de slaapkamers minder of niet worden naverwarmd. In het 
eerste geval wordt voor elke zone een aparte naverwarming voorzien met een eigen 
sturing van luchtdebiet en warmteafgifte. In het tweede geval wordt enkel een 
naverwarming geplaatst op de lucht naar de leefruimte. Vergeet de kanaalisolatie niet 
indien er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker als ze zich buiten 
het beschermd volume bevinden.

Warmteopwekking: elektrische weerstand
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Een direct elektrische naverwarming is slechts verantwoord 
indien het een tijdelijke oplossing betreft voor maximaal enkele jaren. Door de voorop- 
gestelde energiebehoefte voor verwarming (wellicht ca. 15 kWh/m².jaar) te vermenig-
vuldigen met de netto vloeroppervlakte kent u meteen het extra elektriciteitsverbruik 
voor verwarming. Het werkelijke, primaire energieverbruik zal zo’n 2,5 keer het 
elektriciteitsverbruik bedragen en ook de energiefactuur zal niet uitzonderlijk laag zijn.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar voor een kleine voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij 
vriesweer ook het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het 
toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractie-
lucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van 
minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door (een) direct elektrische 
weerstand(en) die selectief de pulsielucht naar leef- en/of slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar zijn nut. Op warme dagen, met temperaturen boven de gewenste comfort- 
temperatuur, zorgt de bodem-vloeistof warmtewisselaar voor een passieve koeling 
van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen in de woning. In de 
andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de 
voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie 
meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- 
kwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht 
rechtstreeks aanvoeren door de pomp van de bodem-vloeistof warmtewisselaar uit te 
schakelen en een bypass over  de warmterecuperatie te maken.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: elektrische weerstand
Elektrische vorstbeveiligingen zijn een eenvoudig product en hebben een lage installa-
tiekost. Het gebruik van elektriciteit voor warmteproductie is meestal moeilijk te verant-
woorden, maar door de beperkte bedrijfstijd van een vorstbeveiliging in ons Belgische 
klimaat, kan het in dit geval een verdedigbare oplossing zijn. Tijdens de zomer is met 
een elektrische vorstbeveiliging geen passieve voorkoeling mogelijk.

Afgiftesysteem: decentraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: wanneer dus bij een decentrale naverwarming niet alle pulsielucht wordt 
naverwarmd, zal het afgiftevermogen verder verminderen. Een tweede aandachtspunt 
is de badkamer: wordt de pulsielucht naar de slaapkamers niet naverwarmd, dan is het 
onontbeerlijk er een handdoekradiator of een ander verwarmingselement te voorzien 
dat voor een aangename temperatuur moet zorgen. Een decentrale naverwarming 
heeft één grote troef: omdat niet alle pulsielucht gelijk wordt naverwarmd, is het 
mogelijk om temperatuursdifferentiaties te realiseren tussen de verschillende ruimtes 
van de woning. Zo kunnen de slaapkamers minder of niet worden naverwarmd. In het 
eerste geval wordt voor elke zone een aparte naverwarmingsbatterij voorzien met een 
eigen sturing van de lucht- en waterdebieten. In het tweede geval wordt enkel een 
verwarmingsbatterij geplaatst op de lucht naar de leefruimte. Vergeet de kanaalisolatie 
niet indien er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker als ze zich 
buiten het beschermd volume bevinden.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: gasketel of -boiler
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Kies bij een passiefhuis voor een gesloten gasketel of -boiler, 
die de verbrandingslucht van buiten haalt. De kanalen voor rookgasafvoer en 
luchtaanvoer moeten luchtdicht afgewerkt zijn tot op het toestel, zijn best geïsoleerd 
en zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft bij 10 
Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het risico 
op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een bijkomende 
veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de ketel niet beschikt over een 
geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Traditioneel lijkt een condenserende 
gasketel de meest voor de hand liggende oplossing. Zolang dit type ketels echter niet 
diep genoeg kan moduleren onder de maximale warmtevraag van een passiefhuis, 
kan een hoogrendementsketel, aangesloten op een buffervat een volwaardige en 
economische oplossing zijn (=optie 1). De eenvoudigste, en misschien goedkoopste, 
oplossing is echter een direct gestookte gasboiler met een laag vermogen (= optie 2). 
De brander is dan in het warmwatervat geïntegreerd. Dit vat wordt op een constante 
temperatuur gehouden en voedt rechtreeks het verwarmingscircuit. Wanneer de 
flow-sensor een vraag naar sanitair warm water detecteert, stuurt een wisselklep het 
verwarmingswater over een sanitaire warmtewisselaar, die de geproduceerde warmte 
overbrengt op het tapwatercircuit. Beide kringen blijven op die manier strikt geschei-
den. Hoe groter de warmtewisselaar, hoe beter de warmteoverdracht en dus, hoe 
lager de temperatuur van het vat kan zijn. Voor beide oplossingen wordt een regelven-
tiel voorzien om de watertemperatuur in het afgiftesysteem te verlagen ifv de warmte-
behoefte. Dit voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de thermostaatgestuurde 
pomp.

Werking winter
Een direct elektrische weerstand verwarmt bij vriesweer de aanvoerlucht tot minstens 
-3°C. Dit voorkomt het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. 
In het toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de 
extractielucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur 
van minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door (een) warmwaterbatterij(en) die 
selectief de pulsielucht naar leef- en/of slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het ideaal te beschikken over een volledige bypass over de warmte-
recuperatie. De afwezigheid van een aardwarmtewisselaar op de aanvoerlucht, maakt 
het bij deze configuratie cruciaal te beschikken over een automatische sturing van de 
bypassklep. Immers, zolang het buiten warmer is dan binnen, kan de warmterecupera-
tie in omgekeerde richting werken: de aanvoerlucht wordt op deze manier beperkt 
afgekoeld, waardoor de binnentemperatuur minder snel oploopt. In het omgekeerde 
geval, bijvoorbeeld wanneer de nachtlucht frisser is dan de binnen- temperatuur, 
verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de voorkeur: het toestel 
wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie meer verbruiken. 
Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- kwaliteit kunnen dit 
echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht rechtstreeks aanvoeren 
door een bypass over de warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-lucht warmtewisselaar (grondbuis)
Via een ondergrondse buis wisselt de verse aanvoerlucht warmte uit met de bodem, 
waardoor ze wordt voorverwarmd tijdens de winter en voorgekoeld tijdens de zomer. 
Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er ets onder) en de 
gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmtewisselaar een negatief 
effect op het energieverbruik. Een bypass over de grondbuis is dan aangewezen. 
Kanaaleigenschappen, zoals lengte, diameter, gladheid, hellingsgraad en conden-
saatafvoer kan u terugvinden in de technische checklist. Het temperatuurrendement 
van een correct gedimensioneerde en geïnstalleerde grondbuis ligt tussen de 50 en 
80%. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is een temperatuursinterval realiseer-
baar van maximaal 8 à 10 °C. In de zomer is het dan ook geenszins te vergelijken met 
het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: decentraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: wanneer dus bij een decentrale naverwarming niet alle pulsielucht wordt 
naverwarmd, zal het afgiftevermogen verder verminderen. Een tweede aandachtspunt 
is de badkamer: wordt de pulsielucht naar de slaapkamers niet naverwarmd, dan is het 
onontbeerlijk er een handdoekradiator of een ander verwarmingselement te voorzien 
dat voor een aangename temperatuur moet zorgen. Een decentrale naverwarming 
heeft één grote troef: omdat niet alle pulsielucht gelijk wordt naverwarmd, is het 
mogelijk om temperatuursdifferentiaties te realiseren tussen de verschillende ruimtes 
van de woning. Zo kunnen de slaapkamers minder of niet worden naverwarmd. In het 
eerste geval wordt voor elke zone een aparte naverwarmingsbatterij voorzien met een 
eigen sturing van de lucht- en waterdebieten. In het tweede geval wordt enkel een 
verwarmingsbatterij geplaatst op de lucht naar de leefruimte. Vergeet de kanaalisolatie 
niet indien er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker als ze zich 
buiten het beschermd volume bevinden.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: gasketel of -boiler
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Kies bij een passiefhuis voor een gesloten gasketel of -boiler, 
die de verbrandingslucht van buiten haalt. De kanalen voor rookgasafvoer en 
luchtaanvoer moeten luchtdicht afgewerkt zijn tot op het toestel, zijn best geïsoleerd 
en zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft bij 10 
Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het risico 
op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een bijkomende 
veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de ketel niet beschikt over een 
geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Traditioneel lijkt een condenserende 
gasketel de meest voor de hand liggende oplossing. Zolang dit type ketels echter niet 
diep genoeg kan moduleren onder de maximale warmtevraag van een passiefhuis, 
kan een hoogrendementsketel, aangesloten op een buffervat een volwaardige en 
economische oplossing zijn (=optie 1). De eenvoudigste, en misschien goedkoopste, 
oplossing is echter een direct gestookte gasboiler met een laag vermogen (= optie 2). 
De brander is dan in het warmwatervat geïntegreerd. Dit vat wordt op een constante 
temperatuur gehouden en voedt rechtreeks het verwarmingscircuit. Wanneer de 
flow-sensor een vraag naar sanitair warm water detecteert, stuurt een wisselklep het 
verwarmingswater over een sanitaire warmtewisselaar, die de geproduceerde warmte 
overbrengt op het tapwatercircuit. Beide kringen blijven op die manier strikt geschei-
den. Hoe groter de warmtewisselaar, hoe beter de warmteoverdracht en dus, hoe 
lager de temperatuur van het vat kan zijn. Voor beide oplossingen wordt een regelven-
tiel voorzien om de watertemperatuur in het afgiftesysteem te verlagen ifv de warmte-
behoefte. Dit voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de thermostaatgestuurde 
pomp.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de grondbuis voor een kleine 
voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij vriesweer ook het dichtvriezen 
van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het toestel recupereert een 
hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractielucht: de verse aanvoer-
lucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van minstens 17°C. In functie 
van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden naverwarmd tot maximaal 52°C. In 
dit geval door (een) warmwaterbatterij(en) die selectief de pulsielucht naar leef- en/of 
slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de grondbuis zijn nut. Op warme 
dagen, met temperaturen boven de gewenste comforttemperatuur, zorgt de grondbuis 
voor een passieve koeling van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen 
in de woning. In de andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van 
raam tot raam de voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilato-
ren geen energie meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte 
buitenluchtkwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buiten-
lucht rechtstreeks aanvoeren door een bypass over grondbuis én warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-vloeistof warmtewisselaar
Door een captatienet in de bodem wordt een vorstbestendige vloeistof rondgepompt. 
Tijdens de winter neemt het leidingennet warmte op uit de bodem, in de zomer wordt 
ze afgestaan. In een warmtewisselaar, die voor het ventilatietoestel staat opgesteld, 
wordt de thermische energie uit het captatienet vervolgens overgedragen op de 
aanvoerlucht, waardoor deze wordt voorgekoeld tijdens de zomer en voorverwarmd 
tijdens de winter. Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er
iets onder) en de gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmte- 
wisselaar een negatief effect op het energieverbruik. Een bypass is dan aangewezen 
en kan eenvoudig gerealiseerd worden door het uitschakelen van de pomp. In de 
technische checklist vindt u meer systeemeigenschappen van deze aardwarmte- 
wisselaar. De totnogtoe gedane metingen geven aan dat het temperatuurrendement 
van dit systeem wat lager ligt dan bij een grondbuis. Ook het verbruik van de circulatie-
pomp moet in rekening worden gebracht. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is 
een temperatuursinterval realiseerbaar van maximaal 6 à 8 °C. In de zomer is het dan 
ook geenszins te vergelijken met het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: decentraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: wanneer dus bij een decentrale naverwarming niet alle pulsielucht wordt 
naverwarmd, zal het afgiftevermogen verder verminderen. Een tweede aandachtspunt 
is de badkamer: wordt de pulsielucht naar de slaapkamers niet naverwarmd, dan is het 
onontbeerlijk er een handdoekradiator of een ander verwarmingselement te voorzien 
dat voor een aangename temperatuur moet zorgen. Een decentrale naverwarming 
heeft één grote troef: omdat niet alle pulsielucht gelijk wordt naverwarmd, is het 
mogelijk om temperatuursdifferentiaties te realiseren tussen de verschillende ruimtes 
van de woning. Zo kunnen de slaapkamers minder of niet worden naverwarmd. In het 
eerste geval wordt voor elke zone een aparte naverwarmingsbatterij voorzien met een 
eigen sturing van de lucht- en waterdebieten. In het tweede geval wordt enkel een 
verwarmingsbatterij geplaatst op de lucht naar de leefruimte. Vergeet de kanaalisolatie 
niet indien er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker als ze zich 
buiten het beschermd volume bevinden.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: gasketel of -boiler
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Kies bij een passiefhuis voor een gesloten gasketel of -boiler, 
die de verbrandingslucht van buiten haalt. De kanalen voor rookgasafvoer en 
luchtaanvoer moeten luchtdicht afgewerkt zijn tot op het toestel, zijn best geïsoleerd 
en zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft bij 10 
Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het risico 
op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een bijkomende 
veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de ketel niet beschikt over een 
geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Traditioneel lijkt een condenserende 
gasketel de meest voor de hand liggende oplossing. Zolang dit type ketels echter niet 
diep genoeg kan moduleren onder de maximale warmtevraag van een passiefhuis, 
kan een hoogrendementsketel, aangesloten op een buffervat een volwaardige en 
economische oplossing zijn (=optie 1). De eenvoudigste, en misschien goedkoopste, 
oplossing is echter een direct gestookte gasboiler met een laag vermogen (= optie 2). 
De brander is dan in het warmwatervat geïntegreerd. Dit vat wordt op een constante 
temperatuur gehouden en voedt rechtreeks het verwarmingscircuit. Wanneer de 
flow-sensor een vraag naar sanitair warm water detecteert, stuurt een wisselklep het 
verwarmingswater over een sanitaire warmtewisselaar, die de geproduceerde warmte 
overbrengt op het tapwatercircuit. Beide kringen blijven op die manier strikt geschei-
den. Hoe groter de warmtewisselaar, hoe beter de warmteoverdracht en dus, hoe 
lager de temperatuur van het vat kan zijn. Voor beide oplossingen wordt een regelven-
tiel voorzien om de watertemperatuur in het afgiftesysteem te verlagen ifv de warmte-
behoefte. Dit voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de thermostaatgestuurde 
pomp.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar voor een kleine voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij 
vriesweer ook het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het 
toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractie-
lucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van 
minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door (een) warmwaterbatterij(en) die 
selectief de pulsielucht naar leef- en/of slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar zijn nut. Op warme dagen, met temperaturen boven de gewenste comfort-
temperatuur, zorgt de bodem-vloeistof warmtewisselaar voor een passieve koeling 
van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen in de woning. In de 
andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de 
voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie 
meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- 
kwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: elektrische weerstand
Elektrische vorstbeveiligingen zijn een eenvoudig product en hebben een lage installa-
tiekost. Het gebruik van elektriciteit voor warmteproductie is meestal moeilijk te verant-
woorden, maar door de beperkte bedrijfstijd van een vorstbeveiliging in ons Belgische 
klimaat, kan het in dit geval een verdedigbare oplossing zijn. Tijdens de zomer is met 
een elektrische vorstbeveiliging geen passieve voorkoeling mogelijk.

Afgiftesysteem: decentraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: wanneer dus bij een decentrale naverwarming niet alle pulsielucht wordt 
naverwarmd, zal het afgiftevermogen verder verminderen. Een tweede aandachtspunt 
is de badkamer: wordt de pulsielucht naar de slaapkamers niet naverwarmd, dan is het 
onontbeerlijk er een handdoekradiator of een ander verwarmingselement te voorzien 
dat voor een aangename temperatuur moet zorgen. Een decentrale naverwarming 
heeft één grote troef: omdat niet alle pulsielucht gelijk wordt naverwarmd, is het 
mogelijk om temperatuursdifferentiaties te realiseren tussen de verschillende ruimtes 
van de woning. Zo kunnen de slaapkamers minder of niet worden naverwarmd. In het 
eerste geval wordt voor elke zone een aparte naverwarmingsbatterij voorzien met een 
eigen sturing van de lucht- en waterdebieten. In het tweede geval wordt enkel een 
verwarmingsbatterij geplaatst op de lucht naar de leefruimte. Vergeet de kanaalisolatie 
niet indien er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker als ze zich 
buiten het beschermd volume bevinden.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: lucht-water warmtepomp
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. De lucht-water warmtepomp gebruikt de buitenlucht als 
warmtebron voor verwarming en productie van sanitair warm water. De efficiëntie van 
de warmtepomp wordt uitgedrukt met een COP-waarde: hoe groter het temperatuur-
verschil tussen de bron, hier de buitenlucht, en het warmteafgifte-element, hoe 
slechter het rendement. Het is dus uiterst belangrijk de afgiftetemperatuur zo laag 
mogelijk te houden. Voor verwarming kan dat door overgedimensioneerde radiatoren, 
vloer- of muurverwarming te gebruiken met een maximum aanvoertemperatuur van 
ca. 40 °C. Bij de productie van SWW zal het rendement snel dalen. Vraag dan ook 
steeds naar een aparte COP-waarde voor verwarming én SWW-productie. Om het 
verbruik voor warm tapwater te beperken, kiest men best voor een zeer goed 
geïsoleerd buffervat. Plaats het toestel kort bij keuken en badkamer, liefst in een 
ruimte waar geen specifieke, akoestische eisen gelden - zoniet wordt het toestel in een 
akoestisch gedempte omkasting geplaatst. Kijk steeds na bij welke temperatuur-
condities de vermogenafgifte is opgegeven: een curve waarbij vermogen en COP 
worden uitgezet tegenover het te realiseren temperatuursverschil is dus onontbeerlijk. 
Hoe verloopt de wisselwerking tussen de productie van SWW en ruimteverwarming? 
Vermijd dat een té kleine warmtepomp voortdurend moet worden bijgestaan door de 
elektrische weerstand (hoger primair verbruik) die de piekvraag opvangt. Toestellen 
die het compressorvermogen moduleren verbruiken minder en verdienen de voorkeur. 
Warmtepompen, die ook kunnen koelen, worden bestraft in de EPB-berekening.

Werking winter
Een direct elektrische weerstand verwarmt bij vriesweer de aanvoerlucht tot minstens 
-3°C. Dit voorkomt het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. 
In het toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de 
extractielucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur 
van minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door (een) warmwaterbatterij(en) die 
selectief de pulsielucht naar leef- en/of slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het ideaal te beschikken over een volledige bypass over de warmte-
recuperatie. De afwezigheid van een aardwarmtewisselaar op de aanvoerlucht, maakt 
het bij deze configuratie cruciaal te beschikken over een automatische sturing van de 
bypassklep. Immers, zolang het buiten warmer is dan binnen, kan de warmterecupera-
tie in omgekeerde richting werken: de aanvoerlucht wordt op deze manier beperkt 
afgekoeld, waardoor de binnentemperatuur minder snel oploopt. In het omgekeerde 
geval, bijvoorbeeld wanneer de nachtlucht frisser is dan de binnen- temperatuur, 
verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de voorkeur: het toestel 
wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie meer verbruiken. 
Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- kwaliteit kunnen dit 
echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht rechtstreeks aanvoeren 
door een bypass over de warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-lucht warmtewisselaar (grondbuis)
Via een ondergrondse buis wisselt de verse aanvoerlucht warmte uit met de bodem, 
waardoor ze wordt voorverwarmd tijdens de winter en voorgekoeld tijdens de zomer. 
Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er ets onder) en de 
gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmtewisselaar een negatief 
effect op het energieverbruik. Een bypass over de grondbuis is dan aangewezen. 
Kanaaleigenschappen, zoals lengte, diameter, gladheid, hellingsgraad en conden-
saatafvoer kan u terugvinden in de technische checklist. Het temperatuurrendement 
van een correct gedimensioneerde en geïnstalleerde grondbuis ligt tussen de 50 en 
80%. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is een temperatuursinterval realiseer-
baar van maximaal 8 à 10 °C. In de zomer is het dan ook geenszins te vergelijken met 
het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: decentraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: wanneer dus bij een decentrale naverwarming niet alle pulsielucht wordt 
naverwarmd, zal het afgiftevermogen verder verminderen. Een tweede aandachtspunt 
is de badkamer: wordt de pulsielucht naar de slaapkamers niet naverwarmd, dan is het 
onontbeerlijk er een handdoekradiator of een ander verwarmingselement te voorzien 
dat voor een aangename temperatuur moet zorgen. Een decentrale naverwarming 
heeft één grote troef: omdat niet alle pulsielucht gelijk wordt naverwarmd, is het 
mogelijk om temperatuursdifferentiaties te realiseren tussen de verschillende ruimtes 
van de woning. Zo kunnen de slaapkamers minder of niet worden naverwarmd. In het 
eerste geval wordt voor elke zone een aparte naverwarmingsbatterij voorzien met een 
eigen sturing van de lucht- en waterdebieten. In het tweede geval wordt enkel een 
verwarmingsbatterij geplaatst op de lucht naar de leefruimte. Vergeet de kanaalisolatie 
niet indien er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker als ze zich 
buiten het beschermd volume bevinden.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: lucht-water warmtepomp
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. De lucht-water warmtepomp gebruikt de buitenlucht als 
warmtebron voor verwarming en productie van sanitair warm water. De efficiëntie van 
de warmtepomp wordt uitgedrukt met een COP-waarde: hoe groter het temperatuur-
verschil tussen de bron, hier de buitenlucht, en het warmteafgifte-element, hoe 
slechter het rendement. Het is dus uiterst belangrijk de afgiftetemperatuur zo laag 
mogelijk te houden. Voor verwarming kan dat door overgedimensioneerde radiatoren, 
vloer- of muurverwarming te gebruiken met een maximum aanvoertemperatuur van 
ca. 40 °C. Bij de productie van SWW zal het rendement snel dalen. Vraag dan ook 
steeds naar een aparte COP-waarde voor verwarming én SWW-productie. Om het 
verbruik voor warm tapwater te beperken, kiest men best voor een zeer goed 
geïsoleerd buffervat. Plaats het toestel kort bij keuken en badkamer, liefst in een 
ruimte waar geen specifieke, akoestische eisen gelden - zoniet wordt het toestel in een 
akoestisch gedempte omkasting geplaatst. Kijk steeds na bij welke temperatuur-
condities de vermogenafgifte is opgegeven: een curve waarbij vermogen en COP 
worden uitgezet tegenover het te realiseren temperatuursverschil is dus onontbeerlijk. 
Hoe verloopt de wisselwerking tussen de productie van SWW en ruimteverwarming? 
Vermijd dat een té kleine warmtepomp voortdurend moet worden bijgestaan door de 
elektrische weerstand (hoger primair verbruik) die de piekvraag opvangt. Toestellen 
die het compressorvermogen moduleren verbruiken minder en verdienen de voorkeur. 
Warmtepompen, die ook kunnen koelen, worden bestraft in de EPB-berekening.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de grondbuis voor een kleine 
voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij vriesweer ook het dichtvriezen 
van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het toestel recupereert een 
hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractielucht: de verse aanvoer-
lucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van minstens 17°C. In functie 
van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden naverwarmd tot maximaal 52°C. In 
dit geval door (een) warmwaterbatterij(en) die selectief de pulsielucht naar leef- en/of 
slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de grondbuis zijn nut. Op warme 
dagen, met temperaturen boven de gewenste comforttemperatuur, zorgt de grondbuis 
voor een passieve koeling van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen 
in de woning. In de andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van 
raam tot raam de voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilato-
ren geen energie meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte 
buitenluchtkwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buiten-
lucht rechtstreeks aanvoeren door een bypass over grondbuis én warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-vloeistof warmtewisselaar
Door een captatienet in de bodem wordt een vorstbestendige vloeistof rondgepompt. 
Tijdens de winter neemt het leidingennet warmte op uit de bodem, in de zomer wordt 
ze afgestaan. In een warmtewisselaar, die voor het ventilatietoestel staat opgesteld, 
wordt de thermische energie uit het captatienet vervolgens overgedragen op de 
aanvoerlucht, waardoor deze wordt voorgekoeld tijdens de zomer en voorverwarmd 
tijdens de winter. Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er
iets onder) en de gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmte- 
wisselaar een negatief effect op het energieverbruik. Een bypass is dan aangewezen 
en kan eenvoudig gerealiseerd worden door het uitschakelen van de pomp. In de 
technische checklist vindt u meer systeemeigenschappen van deze aardwarmte- 
wisselaar. De totnogtoe gedane metingen geven aan dat het temperatuurrendement 
van dit systeem wat lager ligt dan bij een grondbuis. Ook het verbruik van de circulatie-
pomp moet in rekening worden gebracht. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is 
een temperatuursinterval realiseerbaar van maximaal 6 à 8 °C. In de zomer is het dan 
ook geenszins te vergelijken met het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: decentraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: wanneer dus bij een decentrale naverwarming niet alle pulsielucht wordt 
naverwarmd, zal het afgiftevermogen verder verminderen. Een tweede aandachtspunt 
is de badkamer: wordt de pulsielucht naar de slaapkamers niet naverwarmd, dan is het 
onontbeerlijk er een handdoekradiator of een ander verwarmingselement te voorzien 
dat voor een aangename temperatuur moet zorgen. Een decentrale naverwarming 
heeft één grote troef: omdat niet alle pulsielucht gelijk wordt naverwarmd, is het 
mogelijk om temperatuursdifferentiaties te realiseren tussen de verschillende ruimtes 
van de woning. Zo kunnen de slaapkamers minder of niet worden naverwarmd. In het 
eerste geval wordt voor elke zone een aparte naverwarmingsbatterij voorzien met een 
eigen sturing van de lucht- en waterdebieten. In het tweede geval wordt enkel een 
verwarmingsbatterij geplaatst op de lucht naar de leefruimte. Vergeet de kanaalisolatie 
niet indien er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker als ze zich 
buiten het beschermd volume bevinden.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: lucht-water warmtepomp
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. De lucht-water warmtepomp gebruikt de buitenlucht als 
warmtebron voor verwarming en productie van sanitair warm water. De efficiëntie van 
de warmtepomp wordt uitgedrukt met een COP-waarde: hoe groter het temperatuur-
verschil tussen de bron, hier de buitenlucht, en het warmteafgifte-element, hoe 
slechter het rendement. Het is dus uiterst belangrijk de afgiftetemperatuur zo laag 
mogelijk te houden. Voor verwarming kan dat door overgedimensioneerde radiatoren, 
vloer- of muurverwarming te gebruiken met een maximum aanvoertemperatuur van 
ca. 40 °C. Bij de productie van SWW zal het rendement snel dalen. Vraag dan ook 
steeds naar een aparte COP-waarde voor verwarming én SWW-productie. Om het 
verbruik voor warm tapwater te beperken, kiest men best voor een zeer goed 
geïsoleerd buffervat. Plaats het toestel kort bij keuken en badkamer, liefst in een 
ruimte waar geen specifieke, akoestische eisen gelden - zoniet wordt het toestel in een 
akoestisch gedempte omkasting geplaatst. Kijk steeds na bij welke temperatuur-
condities de vermogenafgifte is opgegeven: een curve waarbij vermogen en COP 
worden uitgezet tegenover het te realiseren temperatuursverschil is dus onontbeerlijk. 
Hoe verloopt de wisselwerking tussen de productie van SWW en ruimteverwarming? 
Vermijd dat een té kleine warmtepomp voortdurend moet worden bijgestaan door de 
elektrische weerstand (hoger primair verbruik) die de piekvraag opvangt. Toestellen 
die het compressorvermogen moduleren verbruiken minder en verdienen de voorkeur. 
Warmtepompen, die ook kunnen koelen, worden bestraft in de EPB-berekening.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar voor een kleine voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij 
vriesweer ook het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het 
toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractie-
lucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van 
minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door (een) warmwaterbatterij(en) die 
selectief de pulsielucht naar leef- en/of slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar zijn nut. Op warme dagen, met temperaturen boven de gewenste comfort-
temperatuur, zorgt de bodem-vloeistof warmtewisselaar voor een passieve koeling 
van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen in de woning. In de 
andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de 
voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie 
meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- 
kwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht 
rechtstreeks aanvoeren door de pomp van de bodem-vloeistof warmtewisselaar uit te 
schakelen en een bypass over  de warmterecuperatie te maken.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: elektrische weerstand
Elektrische vorstbeveiligingen zijn een eenvoudig product en hebben een lage installa-
tiekost. Het gebruik van elektriciteit voor warmteproductie is meestal moeilijk te verant-
woorden, maar door de beperkte bedrijfstijd van een vorstbeveiliging in ons Belgische 
klimaat, kan het in dit geval een verdedigbare oplossing zijn. Tijdens de zomer is met 
een elektrische vorstbeveiliging geen passieve voorkoeling mogelijk.

Afgiftesysteem: decentraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: wanneer dus bij een decentrale naverwarming niet alle pulsielucht wordt 
naverwarmd, zal het afgiftevermogen verder verminderen. Een tweede aandachtspunt 
is de badkamer: wordt de pulsielucht naar de slaapkamers niet naverwarmd, dan is het 
onontbeerlijk er een handdoekradiator of een ander verwarmingselement te voorzien 
dat voor een aangename temperatuur moet zorgen. Een decentrale naverwarming 
heeft één grote troef: omdat niet alle pulsielucht gelijk wordt naverwarmd, is het 
mogelijk om temperatuursdifferentiaties te realiseren tussen de verschillende ruimtes 
van de woning. Zo kunnen de slaapkamers minder of niet worden naverwarmd. In het 
eerste geval wordt voor elke zone een aparte naverwarmingsbatterij voorzien met een 
eigen sturing van de lucht- en waterdebieten. In het tweede geval wordt enkel een 
verwarmingsbatterij geplaatst op de lucht naar de leefruimte. Vergeet de kanaalisolatie 
niet indien er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker als ze zich 
buiten het beschermd volume bevinden.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: compactaggregaat met afvoerluchtwarmtepomp
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Een compactaggregaat brengt alle benodigde huistechniek 
samen in één toestel: een balansventilatie-unit, een sanitair warmwatervat en een 
naverwarming van de ventilatielucht. Op enkele uitzonderingen na, betreft het steeds 
een centrale naverwarmingsbatterij, waardoor temperatuurdifferentiatie in de woning 
moeilijker wordt. De afvoerlucht bevat na de warmterecuperatie in het toestel nog een 
kleine hoeveelheid niet-gerecupereerde energie. Deze wordt met een warmtepomp op 
een hogere temperatuur gebracht om sanitair warm water aan te maken en de 
naverwarmingsbatterij te voeden. Sommige toestellen beschikken over een 
bijkomende aanvoer van buitenlucht over de verdamper om het vermogen van de 
warmtepomp te verhogen. De efficiëntie van de warmtepomp wordt uitgedrukt met een 
COP-waarde: hoe groter het temperatuurverschil tussen de bron, hier de buitenlucht, 
en het warmteafgifte-element, hoe slechter het rendement. Het is dus uiterst belangrijk 
de afgiftetemperatuur zo laag mogelijk te houden. Bij de productie van SWW zal het 
rendement snel dalen. Vraag dan ook steeds naar een aparte COP-waarde voor 
verwarming én sww-productie. Om het verbruik voor warm tapwater te beperken, kiest 
men dan ook best voor een toestel met een zeer goed geïsoleerd buffervat. Plaats het 
toestel kort bij keuken en badkamer, liefst in een ruimte waar geen specifieke, akoesti-
sche eisen gelden - zoniet wordt het toestel in een akoestisch gedempte omkasting 
geplaatst. Kijk steeds na bij welke temperatuurcondities de vermogen- afgifte is 
opgegeven: een curve waarbij  vermogen en COP worden uitgezet tegenover het te 
realiseren temperatuursverschil is dus onontbeerlijk. Hoe verloopt de wisselwerking 
tussen de productie van SWW en ruimteverwarming? Vermijd dat een té kleine 
warmtepomp voortdurend moet worden bijgestaan door de elektrische weerstand 
(hoger primair verbruik) die de piekvraag opvangt. Toestellen die het compressorver-
mogen moduleren verbruiken minder en verdienen de voorkeur. Warmtepompen die 
ook kunnen koelen, worden bestraft in de EPB-berekening.

Werking winter
Een direct elektrische weerstand verwarmt bij vriesweer de aanvoerlucht tot minstens 
-3°C. Dit voorkomt het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. 
In het toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de 
extractielucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur 
van minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door (een) warmwaterbatterij(en) die 
selectief de pulsielucht naar leef- en/of slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het ideaal te beschikken over een volledige bypass over de warmte-
recuperatie. De afwezigheid van een aardwarmtewisselaar op de aanvoerlucht, maakt 
het bij deze configuratie cruciaal te beschikken over een automatische sturing van de 
bypassklep. Immers, zolang het buiten warmer is dan binnen, kan de warmterecupera-
tie in omgekeerde richting werken: de aanvoerlucht wordt op deze manier beperkt 
afgekoeld, waardoor de binnentemperatuur minder snel oploopt. In het omgekeerde 
geval, bijvoorbeeld wanneer de nachtlucht frisser is dan de binnen- temperatuur, 
verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de voorkeur: het toestel 
wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie meer verbruiken. 
Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- kwaliteit kunnen dit 
echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht rechtstreeks aanvoeren 
door een bypass over de warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-lucht warmtewisselaar (grondbuis)
Via een ondergrondse buis wisselt de verse aanvoerlucht warmte uit met de bodem, 
waardoor ze wordt voorverwarmd tijdens de winter en voorgekoeld tijdens de zomer. 
Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er ets onder) en de 
gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmtewisselaar een negatief 
effect op het energieverbruik. Een bypass over de grondbuis is dan aangewezen. 
Kanaaleigenschappen, zoals lengte, diameter, gladheid, hellingsgraad en conden-
saatafvoer kan u terugvinden in de technische checklist. Het temperatuurrendement 
van een correct gedimensioneerde en geïnstalleerde grondbuis ligt tussen de 50 en 
80%. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is een temperatuursinterval realiseer-
baar van maximaal 8 à 10 °C. In de zomer is het dan ook geenszins te vergelijken met 
het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: decentraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: wanneer dus bij een decentrale naverwarming niet alle pulsielucht wordt 
naverwarmd, zal het afgiftevermogen verder verminderen. Een tweede aandachtspunt 
is de badkamer: wordt de pulsielucht naar de slaapkamers niet naverwarmd, dan is het 
onontbeerlijk er een handdoekradiator of een ander verwarmingselement te voorzien 
dat voor een aangename temperatuur moet zorgen. Een decentrale naverwarming 
heeft één grote troef: omdat niet alle pulsielucht gelijk wordt naverwarmd, is het 
mogelijk om temperatuursdifferentiaties te realiseren tussen de verschillende ruimtes 
van de woning. Zo kunnen de slaapkamers minder of niet worden naverwarmd. In het 
eerste geval wordt voor elke zone een aparte naverwarmingsbatterij voorzien met een 
eigen sturing van de lucht- en waterdebieten. In het tweede geval wordt enkel een 
verwarmingsbatterij geplaatst op de lucht naar de leefruimte. Vergeet de kanaalisolatie 
niet indien er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker als ze zich 
buiten het beschermd volume bevinden.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: compactaggregaat met afvoerluchtwarmtepomp
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Een compactaggregaat brengt alle benodigde huistechniek 
samen in één toestel: een balansventilatie-unit, een sanitair warmwatervat en een 
naverwarming van de ventilatielucht. Op enkele uitzonderingen na, betreft het steeds 
een centrale naverwarmingsbatterij, waardoor temperatuurdifferentiatie in de woning 
moeilijker wordt. De afvoerlucht bevat na delijntkenking schema's CAD warmterecupe-
ratie in het toestel nog een kleine hoeveelheid niet-gerecupereerde energie. Deze 
wordt met een warmtepomp op een hogere temperatuur gebracht om sanitair warm 
water aan te maken en de naverwarmingsbatterij te voeden. Sommige toestellen 
beschikken over een bijkomende aanvoer van buitenlucht over de verdamper om het 
vermogen van de warmtepomp te verhogen. De efficiëntie van de warmtepomp wordt 
uitgedrukt met een COP-waarde: hoe groter het temperatuurverschil tussen de bron, 
hier de buitenlucht, en het warmteafgifte-element, hoe slechter het rendement. Het is 
dus uiterst belangrijk de afgiftetemperatuur zo laag mogelijk te houden. Bij de produc-
tie van SWW zal het rendement snel dalen. Vraag dan ook steeds naar een aparte 
COP-waarde voor verwarming én sww-productie. Om het verbruik voor warm tapwater 
te beperken, kiest men dan ook best voor een toestel met een zeer goed geïsoleerd 
buffervat. Plaats het toestel kort bij keuken en badkamer, liefst in een ruimte waar geen 
specifieke, akoestische eisen gelden - zoniet wordt het toestel in een akoestisch 
gedempte omkasting geplaatst. Kijk steeds na bij welke temperatuurcondities de 
vermogen- afgifte is opgegeven: een curve waarbij  vermogen en COP worden 
uitgezet tegenover het te realiseren temperatuursverschil is dus onontbeerlijk. Hoe 
verloopt de wisselwerking tussen de productie van SWW en ruimteverwarming? 
Vermijd dat een té kleine warmtepomp voortdurend moet worden bijgestaan door de 
elektrische weerstand (hoger primair verbruik) die de piekvraag opvangt. Toestellen 
die het compressorvermogen moduleren verbruiken minder en verdienen de voorkeur. 
Warmtepompen die ook kunnen koelen, worden bestraft in de EPB-berekening.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de grondbuis voor een kleine 
voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij vriesweer ook het dichtvriezen 
van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het toestel recupereert een 
hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractielucht: de verse aanvoer-
lucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van minstens 17°C. In functie 
van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden naverwarmd tot maximaal 52°C. In 
dit geval door (een) warmwaterbatterij(en) die selectief de pulsielucht naar leef- en/of 
slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de grondbuis zijn nut. Op warme 
dagen, met temperaturen boven de gewenste comforttemperatuur, zorgt de grondbuis 
voor een passieve koeling van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen 
in de woning. In de andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van 
raam tot raam de voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilato-
ren geen energie meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte 
buitenluchtkwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buiten-
lucht rechtstreeks aanvoeren door een bypass over grondbuis én warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-vloeistof warmtewisselaar
Door een captatienet in de bodem wordt een vorstbestendige vloeistof rondgepompt. 
Tijdens de winter neemt het leidingennet warmte op uit de bodem, in de zomer wordt 
ze afgestaan. In een warmtewisselaar, die voor het ventilatietoestel staat opgesteld, 
wordt de thermische energie uit het captatienet vervolgens overgedragen op de 
aanvoerlucht, waardoor deze wordt voorgekoeld tijdens de zomer en voorverwarmd 
tijdens de winter. Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er
iets onder) en de gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmte- 
wisselaar een negatief effect op het energieverbruik. Een bypass is dan aangewezen 
en kan eenvoudig gerealiseerd worden door het uitschakelen van de pomp. In de 
technische checklist vindt u meer systeemeigenschappen van deze aardwarmte- 
wisselaar. De totnogtoe gedane metingen geven aan dat het temperatuurrendement 
van dit systeem wat lager ligt dan bij een grondbuis. Ook het verbruik van de circulatie-
pomp moet in rekening worden gebracht. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is 
een temperatuursinterval realiseerbaar van maximaal 6 à 8 °C. In de zomer is het dan 
ook geenszins te vergelijken met het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: decentraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: wanneer dus bij een decentrale naverwarming niet alle pulsielucht wordt 
naverwarmd, zal het afgiftevermogen verder verminderen. Een tweede aandachtspunt 
is de badkamer: wordt de pulsielucht naar de slaapkamers niet naverwarmd, dan is het 
onontbeerlijk er een handdoekradiator of een ander verwarmingselement te voorzien 
dat voor een aangename temperatuur moet zorgen. Een decentrale naverwarming 
heeft één grote troef: omdat niet alle pulsielucht gelijk wordt naverwarmd, is het 
mogelijk om temperatuursdifferentiaties te realiseren tussen de verschillende ruimtes 
van de woning. Zo kunnen de slaapkamers minder of niet worden naverwarmd. In het 
eerste geval wordt voor elke zone een aparte naverwarmingsbatterij voorzien met een 
eigen sturing van de lucht- en waterdebieten. In het tweede geval wordt enkel een 
verwarmingsbatterij geplaatst op de lucht naar de leefruimte. Vergeet de kanaalisolatie 
niet indien er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker als ze zich 
buiten het beschermd volume bevinden.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: compactaggregaat met afvoerluchtwarmtepomp
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewaterwarmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Een compactaggregaat brengt alle benodigde huistechniek 
samen in één toestel: een balansventilatie-unit, een sanitair warmwatervat en een 
naverwarming van de ventilatielucht. Op enkele uitzonderingen na, betreft het steeds 
een centrale naverwarmingsbatterij, waardoor temperatuurdifferentiatie in de woning 
moeilijker wordt. De afvoerlucht bevat na de warmterecuperatie in het toestel nog een 
kleine hoeveelheid niet-gerecupereerde energie. Deze wordt met een warmtepomp op 
een hogere temperatuur gebracht om sanitair warm water aan te maken en de 
naverwarmingsbatterij te voeden. Sommige toestellen beschikken over een 
bijkomende aanvoer van buitenlucht over de verdamper om het vermogen van de 
warmtepomp te verhogen. De efficiëntie van de warmtepomp wordt uitgedrukt met een 
COP-waarde: hoe groter het temperatuurverschil tussen de bron, hier de buitenlucht, 
en het warmteafgifte-element, hoe slechter het rendement. Het is dus uiterst belangrijk 
de afgiftetemperatuur zo laag mogelijk te houden. Bij de productie van SWW zal het 
rendement snel dalen. Vraag dan ook steeds naar een aparte COP-waarde voor 
verwarming én sww-productie. Om het verbruik voor warm tapwater te beperken, kiest 
men dan ook best voor een toestel met een zeer goed geïsoleerd buffervat. Plaats het 
toestel kort bij keuken en badkamer, liefst in een ruimte waar geen specifieke, akoesti-
sche eisen gelden - zoniet wordt het toestel in een akoestisch gedempte omkasting 
geplaatst. Kijk steeds na bij welke temperatuurcondities de vermogen- afgifte is 
opgegeven: een curve waarbij  vermogen en COP worden uitgezet tegenover het te 
realiseren temperatuursverschil is dus onontbeerlijk. Hoe verloopt de wisselwerking 
tussen de productie van SWW en ruimteverwarming? Vermijd dat een té kleine 
warmtepomp voortdurend moet worden bijgestaan door de elektrische weerstand 
(hoger primair verbruik) die de piekvraag opvangt. Toestellen die het compressorver-
mogen moduleren verbruiken minder en verdienen de voorkeur. Warmtepompen die 
ook kunnen koelen, worden bestraft in de EPB-berekening.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar voor een kleine voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij 
vriesweer ook het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het 
toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractie-
lucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van 
minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door (een) warmwaterbatterij(en) die 
selectief de pulsielucht naar leef- en/of slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar zijn nut. Op warme dagen, met temperaturen boven de gewenste comfort-
temperatuur, zorgt de bodem-vloeistof warmtewisselaar voor een passieve koeling 
van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen in de woning. In de 
andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de 
voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie 
meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- 
kwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht 
rechtstreeks aanvoeren door de pomp van de bodem-vloeistof warmtewisselaar uit te 
schakelen en een bypass over  de warmterecuperatie te maken.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: elektrische weerstand
Elektrische vorstbeveiligingen zijn een eenvoudig product en hebben een lage installa-
tiekost. Het gebruik van elektriciteit voor warmteproductie is meestal moeilijk te verant-
woorden, maar door de beperkte bedrijfstijd van een vorstbeveiliging in ons Belgische 
klimaat, kan het in dit geval een verdedigbare oplossing zijn. Tijdens de zomer is met 
een elektrische vorstbeveiliging geen passieve voorkoeling mogelijk.

Afgiftesysteem: decentraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: wanneer dus bij een decentrale naverwarming niet alle pulsielucht wordt 
naverwarmd, zal het afgiftevermogen verder verminderen. Een tweede aandachtspunt 
is de badkamer: wordt de pulsielucht naar de slaapkamers niet naverwarmd, dan is het 
onontbeerlijk er een handdoekradiator of een ander verwarmingselement te voorzien 
dat voor een aangename temperatuur moet zorgen. Een decentrale naverwarming 
heeft één grote troef: omdat niet alle pulsielucht gelijk wordt naverwarmd, is het 
mogelijk om temperatuursdifferentiaties te realiseren tussen de verschillende ruimtes 
van de woning. Zo kunnen de slaapkamers minder of niet worden naverwarmd. In het 
eerste geval wordt voor elke zone een aparte naverwarmingsbatterij voorzien met een 
eigen sturing van de lucht- en waterdebieten. In het tweede geval wordt enkel een 
verwarmingsbatterij geplaatst op de lucht naar de leefruimte. Vergeet de kanaalisolatie 
niet indien er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker als ze zich 
buiten het beschermd volume bevinden.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: biobrandstof - kachel
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Bij warmteproductie met een vaste biobrandstof, is het nodig 
een toestel te kiezen met een aparte luchtaanvoer en een volledig ruimte-
onafhankelijke verbranding. De doorboring van de gebouwschil voor schoorsteen en 
luchtaanvoer moet luchtdicht afgewerkt zijn. Ook de kanalen moeten luchtdicht zijn en 
geïsoleerd worden tot op het toestel; ze blijven binnen het beschermde volume dan 
ook best zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft 
bij 10 Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het 
risico op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een 
bijkomende veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de kachel niet beschikt over 
een geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Kies steeds voor een toestel dat zeer 
laag kan moduleren (1:10) zodat de ondergrens liefst onder het maximum benodigde 
vermogen ligt. Aangezien de meeste toestellen totnogtoe niet (laag genoeg) kunnen 
moduleren om probleemloos te worden toegepast in een passiefhuis, is het raadzaam 
een kachel te kiezen die ook een sanitair warm watervat opwarmt. Kachels met een 
hoog waterzijdig rendement geven via een warmte-wisselaar minstens 80% van de 
geproduceerde warmte af aan dit warm watervat en beperken zo de kans op overver-
hitting in de opstelruimte. Hoe groter de thermische massa van de kachel en de 
opstelruimte, hoe kleiner de te verwachten temperatuur-schommelingen. Het herver-
delen van de warme lucht uit de opstelruimte is moeilijk in de praktijk te brengen. Om 
de overige ruimtes te verwarmen is het is dan ook aanbevolen een afgiftesysteem te 
kiezen dat gebruik maakt van het geproduceerde warme water. Aan de afgiftezijde 
wordt een regelventiel voorzien om de watertemperatuur in het afgiftesysteem te 
verlagen ifv de warmtebehoefte. Dit voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de 
thermostaatgestuurde pomp. 

Werking winter
Een direct elektrische weerstand verwarmt bij vriesweer de aanvoerlucht tot minstens 
-3°C. Dit voorkomt het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. 
In het toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de 
extractielucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur 
van minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door een warmwaterbatterij die selectief 
de pulsielucht naar de slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het ideaal te beschikken over een volledige bypass over de warmte-
recuperatie. De afwezigheid van een aardwarmtewisselaar op de aanvoerlucht, maakt 
het bij deze configuratie cruciaal te beschikken over een automatische sturing van de 
bypassklep. Immers, zolang het buiten warmer is dan binnen, kan de warmterecupera-
tie in omgekeerde richting werken: de aanvoerlucht wordt op deze manier beperkt 
afgekoeld, waardoor de binnentemperatuur minder snel oploopt. In het omgekeerde 
geval, bijvoorbeeld wanneer de nachtlucht frisser is dan de binnen- temperatuur, 
verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de voorkeur: het toestel 
wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie meer verbruiken. 
Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- kwaliteit kunnen dit 
echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buitenlucht rechtstreeks aanvoeren 
door een bypass over de warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-lucht warmtewisselaar (grondbuis)
Via een ondergrondse buis wisselt de verse aanvoerlucht warmte uit met de bodem, 
waardoor ze wordt voorverwarmd tijdens de winter en voorgekoeld tijdens de zomer. 
Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er ets onder) en de 
gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmtewisselaar een negatief 
effect op het energieverbruik. Een bypass over de grondbuis is dan aangewezen. 
Kanaaleigenschappen, zoals lengte, diameter, gladheid, hellingsgraad en conden-
saatafvoer kan u terugvinden in de technische checklist. Het temperatuurrendement 
van een correct gedimensioneerde en geïnstalleerde grondbuis ligt tussen de 50 en 
80%. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is een temperatuursinterval realiseer-
baar van maximaal 8 à 10 °C. In de zomer is het dan ook geenszins te vergelijken met 
het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: decentraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: wanneer dus bij een decentrale naverwarming niet alle pulsielucht wordt 
naverwarmd, zal het afgiftevermogen verder verminderen. Een tweede aandachtspunt 
is de badkamer: wordt de pulsielucht naar de slaapkamers niet naverwarmd, dan is het 
onontbeerlijk er een handdoekradiator of een ander verwarmingselement te voorzien 
dat voor een aangename temperatuur moet zorgen. Een decentrale naverwarming 
heeft één grote troef: omdat niet alle pulsielucht gelijk wordt naverwarmd, is het 
mogelijk om temperatuursdifferentiaties te realiseren tussen de verschillende ruimtes 
van de woning. Zo kunnen de slaapkamers minder of niet worden naverwarmd. In het 
eerste geval wordt voor elke zone een aparte naverwarmingsbatterij voorzien met een 
eigen sturing van de lucht- en waterdebieten. In het tweede geval wordt enkel een 
verwarmingsbatterij geplaatst op de lucht naar de leefruimte. Vergeet de kanaalisolatie 
niet indien er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker als ze zich 
buiten het beschermd volume bevinden.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: biobrandstof - kachel
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Bij warmteproductie met een vaste biobrandstof, is het nodig 
een toestel te kiezen met een aparte luchtaanvoer en een volledig ruimte-
onafhankelijke verbranding. De doorboring van de gebouwschil voor schoorsteen en 
luchtaanvoer moet luchtdicht afgewerkt zijn. Ook de kanalen moeten luchtdicht zijn en 
geïsoleerd worden tot op het toestel; ze blijven binnen het beschermde volume dan 
ook best zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft 
bij 10 Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het 
risico op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een 
bijkomende veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de kachel niet beschikt over 
een geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Kies steeds voor een toestel dat zeer 
laag kan moduleren (1:10) zodat de ondergrens liefst onder het maximum benodigde 
vermogen ligt. Aangezien de meeste toestellen totnogtoe niet (laag genoeg) kunnen 
moduleren om probleemloos te worden toegepast in een passiefhuis, is het raadzaam 
een kachel te kiezen die ook een sanitair warm watervat opwarmt. Kachels met een 
hoog waterzijdig rendement geven via een warmte-wisselaar minstens 80% van de 
geproduceerde warmte af aan dit warm watervat en beperken zo de kans op overver-
hitting in de opstelruimte. Hoe groter de thermische massa van de kachel en de 
opstelruimte, hoe kleiner de te verwachten temperatuur-schommelingen. Het herver-
delen van de warme lucht uit de opstelruimte is moeilijk in de praktijk te brengen. Om 
de overige ruimtes te verwarmen is het is dan ook aanbevolen een afgiftesysteem te 
kiezen dat gebruik maakt van het geproduceerde warme water. Aan de afgiftezijde 
wordt een regelventiel voorzien om de watertemperatuur in het afgiftesysteem te 
verlagen ifv de warmtebehoefte. Dit voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de 
thermostaatgestuurde pomp.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de grondbuis voor een kleine 
voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij vriesweer ook het dichtvriezen 
van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het toestel recupereert een 
hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractielucht: de verse aanvoer-
lucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van minstens 17°C. In functie 
van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden naverwarmd tot maximaal 52°C. In 
dit geval door een warmwaterbatterij die selectief de pulsielucht naar de slaapruimtes 
opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de grondbuis zijn nut. Op warme 
dagen, met temperaturen boven de gewenste comforttemperatuur, zorgt de grondbuis 
voor een passieve koeling van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen 
in de woning. In de andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van 
raam tot raam de voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilato-
ren geen energie meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte 
buitenluchtkwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken. In dat geval kan u de buiten-
lucht rechtstreeks aanvoeren door een bypass over grondbuis én warmterecuperatie.
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CONFIGURATIEDETAILS EN WERKINGSPRINCIPE

Vorstbeveiliging: bodem-vloeistof warmtewisselaar
Door een captatienet in de bodem wordt een vorstbestendige vloeistof rondgepompt. 
Tijdens de winter neemt het leidingennet warmte op uit de bodem, in de zomer wordt 
ze afgestaan. In een warmtewisselaar, die voor het ventilatietoestel staat opgesteld, 
wordt de thermische energie uit het captatienet vervolgens overgedragen op de 
aanvoerlucht, waardoor deze wordt voorgekoeld tijdens de zomer en voorverwarmd 
tijdens de winter. Bij buitentemperaturen gelegen tussen de bodemtemperatuur (of er
iets onder) en de gewenste binnentemperatuur (of er iets boven) heeft de warmte- 
wisselaar een negatief effect op het energieverbruik. Een bypass is dan aangewezen 
en kan eenvoudig gerealiseerd worden door het uitschakelen van de pomp. In de 
technische checklist vindt u meer systeemeigenschappen van deze aardwarmte- 
wisselaar. De totnogtoe gedane metingen geven aan dat het temperatuurrendement 
van dit systeem wat lager ligt dan bij een grondbuis. Ook het verbruik van de circulatie-
pomp moet in rekening worden gebracht. Bij een debiet voor hygiënische ventilatie is 
een temperatuursinterval realiseerbaar van maximaal 6 à 8 °C. In de zomer is het dan 
ook geenszins te vergelijken met het koelvermogen van een airco-installatie.

Afgiftesysteem: decentraal via de ventilatielucht
De vermogensberekening en dimensionering van de warmteafgiftebatterij dient steeds 
te gebeuren bij de slechtst mogelijke condities. Een overgedimensioneerd afgifte- 
systeem kan bij lagere temperaturen werken, wat het rendement van de warmte- 
productie vergroot. Het opwekkingssyteem overdimensioneren is eerder nadelig. Het 
verwarmingsvermogen dat via de hygiënische ventilatie kan worden toegediend, is 
zeer beperkt: ca. 10 W/m². Dit afgiftevermogen is steeds afhankelijk van het ventilatie-
debiet: wanneer dus bij een decentrale naverwarming niet alle pulsielucht wordt 
naverwarmd, zal het afgiftevermogen verder verminderen. Een tweede aandachtspunt 
is de badkamer: wordt de pulsielucht naar de slaapkamers niet naverwarmd, dan is het 
onontbeerlijk er een handdoekradiator of een ander verwarmingselement te voorzien 
dat voor een aangename temperatuur moet zorgen. Een decentrale naverwarming 
heeft één grote troef: omdat niet alle pulsielucht gelijk wordt naverwarmd, is het 
mogelijk om temperatuursdifferentiaties te realiseren tussen de verschillende ruimtes 
van de woning. Zo kunnen de slaapkamers minder of niet worden naverwarmd. In het 
eerste geval wordt voor elke zone een aparte naverwarmingsbatterij voorzien met een 
eigen sturing van de lucht- en waterdebieten. In het tweede geval wordt enkel een 
verwarmingsbatterij geplaatst op de lucht naar de leefruimte. Vergeet de kanaalisolatie 
niet indien er ventilatiekanalen door onverwarmde ruimtes lopen, zeker als ze zich 
buiten het beschermd volume bevinden.

Een warmwaterbatterij, gekoppeld aan de productie van sanitair warm water verdient 
steeds de voorkeur op een elektrische naverwarming, zolang het warm water niet met 
een direct elektrische weerstand wordt aangemaakt. Het kent dezelfde aandachts- 
punten als andere water gevoerde systemen: pompen, inregeling, corrosie, ...

Warmteopwekking: biobrandstof - kachel
Bij gebouwen met een performante gebouwschil en dus een kleine energiebehoefte, 
duurt het langer voor de meerinvestering in een efficiëntere warmteproductie is 
terugverdiend. Voor het dimensioneren van de warmteproductie moet zowel het 
vermogen voor verwarming als dat voor sanitair warm water in rekening worden 
gebracht. Zonder specifieke maatregelen zal in een passiefhuis de energiebehoefte 
voor warm tapwater al snel de behoefte voor verwarming, 15 kWh/m².jaar, overstijgen. 
Dit is belangrijk vermits hun opwekkingsrendement verschillend is. Korte leidingen, 
een spaardouchekop, een douchewater warmtewisselaar, enz. kunnen de vraag naar 
warm tapwater drukken. Bij warmteproductie met een vaste biobrandstof, is het nodig 
een toestel te kiezen met een aparte luchtaanvoer en een volledig ruimte-
onafhankelijke verbranding. De doorboring van de gebouwschil voor schoorsteen en 
luchtaanvoer moet luchtdicht afgewerkt zijn. Ook de kanalen moeten luchtdicht zijn en 
geïsoleerd worden tot op het toestel; ze blijven binnen het beschermde volume dan 
ook best zo kort mogelijk. Wanneer het toestel een max. lekdebiet van 0,14 m³/h heeft 
bij 10 Pa, dienen er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen te worden m.b.t. het 
risico op CO-vergiftiging. Voldoet het toestel hier echter niet aan, dan moet een 
bijkomende veiligheid worden ingebouwd - zeker wanneer de kachel niet beschikt over 
een geforceerde rookgasafvoer (ventilator). Een eerste mogelijkheid daarvoor is de 
installatie van een verschildrukbewaking die het ventilatietoestel automatisch uitscha-
kelt bij gebrek aan trek in de schoorsteen. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken 
van een ventilatietoestel dat zichzelf, op basis van de verschildruk tussen binnen en 
buiten, kan uitschakelen. Een derde optie is het plaatsen van een CO-detectie die de 
ketel en eventueel het ventilatietoestel stillegt. Kies steeds voor een toestel dat zeer 
laag kan moduleren (1:10) zodat de ondergrens liefst onder het maximum benodigde 
vermogen ligt. Aangezien de meeste toestellen totnogtoe niet (laag genoeg) kunnen 
moduleren om probleemloos te worden toegepast in een passiefhuis, is het raadzaam 
een kachel te kiezen die ook een sanitair warm watervat opwarmt. Kachels met een 
hoog waterzijdig rendement geven via een warmte-wisselaar minstens 80% van de 
geproduceerde warmte af aan dit warm watervat en beperken zo de kans op overver-
hitting in de opstelruimte. Hoe groter de thermische massa van de kachel en de 
opstelruimte, hoe kleiner de te verwachten temperatuur-schommelingen. Het herver-
delen van de warme lucht uit de opstelruimte is moeilijk in de praktijk te brengen. Om 
de overige ruimtes te verwarmen is het is dan ook aanbevolen een afgiftesysteem te 
kiezen dat gebruik maakt van het geproduceerde warme water. Aan de afgiftezijde 
wordt een regelventiel voorzien om de watertemperatuur in het afgiftesysteem te 
verlagen ifv de warmtebehoefte. Dit voorkomt het voortdurend op- en afslaan van de 
thermostaatgestuurde pomp.

Werking winter
Wanneer de buitenlucht kouder is dan de bodem zorgt de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar voor een kleine voorverwarming van de aanvoerlucht. Dit voorkomt bij 
vriesweer ook het dichtvriezen van de warmterecuperatie in het ventilatietoestel. In het 
toestel recupereert een hoogrendementswarmtewisselaar de warmte uit de extractie-
lucht: de verse aanvoerlucht wordt daarmee opgewarmd tot een temperatuur van 
minstens 17°C. In functie van de warmtebehoefte kan de pulsielucht worden 
naverwarmd tot maximaal 52°C. In dit geval door een warmwaterbatterij die selectief 
de pulsielucht naar de slaapruimtes opwarmt.

Werking zomer
Voor de zomer is het cruciaal te beschikken over een volledige bypass over de 
warmterecuperatie van het toestel. Zoniet verliest de bodem-vloeistof warmte- 
wisselaar zijn nut. Op warme dagen, met temperaturen boven de gewenste comfort-
temperatuur, zorgt de bodem-vloeistof warmtewisselaar voor een passieve koeling 
van de aanvoerlucht, die dan rechtstreeks wordt ingeblazen in de woning. In de 
andere gevallen verdient een natuurlijke, gekruiste ventilatie van raam tot raam de 
voorkeur: het toestel wordt dan uitgeschakeld waardoor de ventilatoren geen energie 
meer verbruiken. Geluidshinder, inbraakveiligheid en/of een slechte buitenlucht- 
kwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken.kwaliteit kunnen dit echter onmogelijk maken.
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TECHNISCHE CHECKLIST VOOR BALANSVENTILATIE MET WARMTERECUPERATIE

TNENOPMOCEITCES ■ ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN ■ LUCHTKWALITEIT ■ THERMISCH COMFORT ■ AKOESTISCH COMFORT ■ ENERGETISCHE EFFICIËNTIE ■ GEBRUIK EN ONDERHOUD
□ optioneel: gebruik indien mogelijk het potentieel van goed geurende 

planten
□ zover mogelijk verwijderd van potentiële vervuilingsbronnen: 

schoorsteenuitlaten, verkeer, parkeerplaatsen, vuilnis (≥ 5 m), enz.
□ locatie aanvoeropening zo ver mogelijk verwijderd van potentiële 

lawaaihinder: auto's, trein, tram, bus, fabrieken, …
□ een extra temperatuurboost bij koude buitentemperaturen kan 

gerealiseerd worden door lucht aan te zuigen uit een veranda, serre, ... 
Let daarbij wel op voor het zomercomfort; een tweede bypass-
aanvoeropening is dan aangewezen.

□ voorkom eventuele stofophoping door jaarlijkse reiniging

□ voldoende hoog boven het aardoppervlak (ca. 1,5 m) of groendak (0,5 m) □ bij doorboring van de akoestisch geïsoleerde gebouwschil gebruikt u best 
elastisch isolatiemateriaal en beter geen hard montageschuim

□ benut waar mogelijk de wind: aanvoeropening op westzijde

□ voldoende ver verwijderd van afvoerventilatie opening bv. 3 m om 
kortsluitstromen te voorkomen

□ luchtdichte aansluiting op het wind- en luchtdichtheidscherm van de 
woning

□ slagregendicht, antistatisch en corrosiebestendig

□ ongedierte- en insectenwerend (niet te fijnmazig omwille van 
dichtslibgevaar bv. 3 x 3 mm)

□ emissievrij materiaal  (bijvoorbeeld conform Fins M1-label, zie www.rts.fi)

□ bypass over de warmtewisselaar van de balansventilatie noodzakelijk om 
koelcapaciteit tijdens de zomer te kunnen benutten

□ lucht- en waterdichte doorvoer in de woning/kelder (grondwater en radon) □ de aanwezigheid van dergelijk systeem met een goede energetische 
efficiëntie zorgt voor een verhoogd zomercomfort

□ geluidsproductie pomp bij opstelling in niet-leefruimtes: minimaal comfort 
≤ 40 dB(A), optimaal comfort ≤ 35 dB(A) 

□ dimensionering aardwarmtewisselaar met eindtemperatuur ≥ -1 °C op 
de koudste dag van het jaar

□ voorzie luchtdicht inspectieluik (minstens klasse C volgens norm NBN 
EN 12237) tussen warmtewisselaar en balansventilatietoestel

□ gebruik liefst een milieuvriendelijke, vorstbestendige vloeistofoplossing 
(bv. thermera) als alternatief voor glycol

□ condensafvoer verbonden met luchtdichte sifon met minstens 5 cm vulling □ akoestisch ontkoppelde bevestigingen □ leidingen minstens 1,5 m onder het maaiveld □ controleer de voordruk van het expansievat

□ aanvoerluchtfilter voor warmtewisselaar □ energiezuinige permanent magneetmotor-pomp met variabel debiet 
(modulatie) 

□ regelmatige reiniging van de warmtewisselaar (bv. om de 2 à 3 jaar)

□ warmtewisselaar in aanvoerkanaal in tegenstroomrichting aangesloten

□ Juiste type en vermogen warmtewisselaar en lage drukval hierover

□ dampdiffusiedichte isolatie van leidingen en de warmtewisselaar
 □ expansievat met kapventiel geïnstalleerd

□ bypasssturing:
-  gebruik de bodem als warmtebron tot een max. buitentemperatuur die 

enkele graden onder de bodemtemperatuur ligt. Bij hogere buiten- 
temperaturen wordt de energiewinst teniet gedaan door het 
pompenergieverbruik.

-  gebruik de bodem als koudebron bij verhoogde binnen- en 
buitentemperatuur (bijv. boven 23°C)

□ bypass over de warmtewisselaar van de balansventilatie noodzakelijk om 
koelcapaciteit tijdens de zomer te kunnen benutten

□ emissievrij materiaal  (bijvoorbeeld conform Fins M1-label, zie www.rts.fi) □ de aanwezigheid van dergelijk systeem met een goede energetische 
efficiëntie zorgt voor een verhoogd zomercomfort

□ beperken van de luchtsnelheid (≤ 1,5 m/s) is akoestisch en energetisch
interessant 

□ luchtsnelheid ≤ 1,5 m/s: D 160 mm ~ 110 m³/h, D 200 mm ~ 170 m³/h, 
D 250 mm ~ 260 m³/h

□ inspectieluik op de condensatieafvoer van de aardwarmtewisselaar

□ gladde binnenzijde; anti-statische, niet-hygroscopische buis □ hierboven vindt u de criteria voor een goede positionering van de 
aanvoeropening

□ tussen 30 tot 50 m lang; korter en langer zijn enkel nadelig voor het 
globale systeemrendement, tenzij de buizen parallel worden gelegd

□ regelmatige reiniging van de grondbuis (bv. elk jaar)

□ lucht- en waterdichtheid van de buis, zijn aansluitingen en de doorvoer in 
de woning of kelder (grondwater en radon)

□ bovenzijde buis minstens 1,5 m diep onder het aardoppervlakte

□ zorg voor een continue helling ≥ 2 % naar een inspecteerbare 
condensaatopvang

□ min. afstand tot waterleiding, kelderwanden, fundamenten, afvoerbuizen 
bedraagt 0,75 m en onderling 1,5 m

□ luchtdicht aangesloten en gevulde dubbele, atmosferische sifon indien 
condensafvoer aangesloten op riolering 

□ Is er een 100% bypass over de aardwarmtewisselaar voorzien voor de 
tussenseizoenen? Automatische sturing bypassklep?

□ indien condensafvoer in tuin of onder rioolaansluiting: makkelijk 
bereikbare condensverzamelput met pomp

□ bij voorkeur polyethyleen (PE) o.w.v. goede warmtegeleidbaarheid

□ vermijd verzakkingen: graaf niet dieper dan de diepte van de grondbuis, 
compacteer de aarde en kies bij voorkeur voor starre buizen op een 
gestabiliseerde ondergrond

□ bypasssturing: 
     -  gebruik de bodem als warmtebron tot een max. buitentemperatuur 

die enkele graden onder de bodemtemperatuur ligt. Bij hogere 
buitentemperaturen wordt de energiewinst teniet gedaan door het extra 
ventilatorenergieverbruik.

     -  gebruik de bodem als koudebron bij verhoogde binnentemperaturen 
(bv. boven 23°C)

□ Degelijk verpakt tot montage en afgedicht tijdens afwerking gebouw? □ dimensionering aardwarmtewisselaar met eindtemperatuur ≥ -1 °C op de 
koudste dag van het jaar

□ Luchtaanvoer: zie specificaties vermeld bij aanvoeropening
□ Opstellingsplaats en type van de aanvoerfilter afhankelijk van de beoogde 

binnenluchtkwaliteit: 

of nog beter is F6, F7, F8, … die de volledige verse aanvoerlucht- 
sectie zuiver houdt

    -    ofwel 1 fijnfilter in het ventilatietoestel: minimale klasse F5/EU5 of 

    -    ofwel 1 fijnfilter vlak na de aanvoeropening: minimale klasse F5/EU5

nog beter is F6, F7, F8, … Indien voorgeschakelde apparatuur (bv. 
bodem-lucht of bodem-vloeistof warmtewisselaar) aanwezig is, 
dient deze minimaal met een extra groffilter G4 beschermd te worden

□

□

harmonica- of zakkenfilters genieten de voorkeur op vlakfilters, 
aangezien ze een groter oppervlak hebben waardoor er een kleinere 
drukval heerst.

Een vervuilde filter zorgt naast mogelijke bacteriegroei ook voor een
sterk verhoogd ventilatorverbruik. Een vuistregel voor het tijdig vervangen
van filters: “einddrukval = begindrukval + 100 Pa”

 

□

□

□

bewaking d.m.v. verschildrukmeter en/of registratie 
ventilatorenergieverbruik
vervangingsindicator, bij voorkeur in de leefruimte

eenvoudig en zonder gereedschap verwisselbaar op goed bereikbare 
plaats

□ filter in juiste doorlaatrichting geïnstalleerd
□ filter en filterbehuizing dienen zeer nauw op elkaar aan te sluiten, zodat er 

geen ongefilterde kortsluitstromen voorkomen

□ vorstbeveiliging aanwezig onder de vorm van een elektrische weerstand of 
een bodem-lucht of bodem-vloeistof warmtewisselaar

□ stofophoping en stofschroei worden voorkomen door voorfiltering □ een elektrische vorstbeveiliging moet normaal gesproken slechts bij een 
temperatuur van -3 °C of lager in werking treden

□ geïsoleerde, luchtdichte inbouw in de ventilatiestroom 
□ emissievrij materiaal  (bijvoorbeeld conform Fins M1-label, zie www.rts.fi) □ gebruik akoestisch ontkoppelde bevestigingsbeugels (bv. rubber) □ luchtdichte kanalen en aansluitingen klasse C of beter (NBN EN 12237): 

dubbele rubberdichtingen en/of duurelastische kleefbanden zijn 
noodzakelijk

□ reiniging op regelmatige tijdstippen (bv. om de 3 à 5 jaar)

□ gladde kanalen □ geluidsgeïsoleerd kanaal en componenten tot op het ventilatietoestel □ perfect aansluitende dampdiffusiedichte isolatie tussen aanvoeropening 
en het balansventilatietoestel dat binnen het beschermd volume is 
opgesteld

□ voorzie luchtdichte inspectieluiken (minstens klasse C volgens norm 
NBN EN 12237) op anders onbereikbare plaatsen en op max. 1 m van 
inregelkleppen, brandkleppen, regelmodules, e.d.

□ ronde kanalen □ zo kort mogelijk en voldoende grote en gladde kanalen □ meet het debiet bij ingebruikname en controleer of dit debiet gelijk is aan 
het afvoerdebiet en overeenstemt met het verwachte toesteldebiet

□ Kanalen afgedicht tijdens de volledige werffase (vanaf levering tot 
oplevering)

□ strikt minimum aantal bochten met grote radius (R = 1,5 * D) 

□ Door dit te voorzien kan men vrij eenvoudig en correct de 
werkingsdebieten van het toestel inregelen i.f.v. de drukval in de installatie

□ correct doorlopende geluidsisolatie □ perfect aansluitende dampdiffusiedichte isolatie bij binnenopstelling □ (her-)inregeling gebeurt via deze meting

□ verschildrukmeter correct gemonteerd: respecteer afstand tot bochten 
(zie fabrikantvoorschrift)

□ geen kanaalvernauwing

□ akoestisch ontkoppelde bevestigingsbeugels □ luchtdichte kanalen en aansluitingen klasse C of beter (NBN EN 12237): 
dubbele rubberdichtingen en/of duurelastische kleefbanden zijn 
noodzakelijk

□ regelmatige reiniging (bv. om de 3 à 5 jaar)

□ geluidsgeïsoleerd kanaal en componenten tot op het ventilatietoestel □ perfect aansluitende dampdiffusiedichte isolatie tussen 
balansventilatietoestel dat binnen het beschermd volume is opgesteld en 
de afvoeropening

□ luchtdichte inspectieluiken (minstens klasse C volgens norm NBN EN 
12237) op anders onbereikbare plaatsen en op max. 1 m van 
inregelkleppen, brandkleppen, regelmodules, e.d.

□ zo kort mogelijke, voldoende grote en gladde kanalen □ meet het debiet bij ingebruikname en controleer of dit debiet gelijk is aan 
het aanvoerdebiet en overeenstemt met het verwachte toesteldebiet

□ strikt minimum aantal bochten met grote radius (R = 1,5 * D) 
□ voldoende hoog boven aardoppervlak (ca. 1,5 m), plat dak (ca. 0,5 m) en 

slagregendicht
□ locatie afvoeropening zo ver mogelijk verwijderd van potentiële 

lawaaihinder: auto's, trein, tram, bus, fabrieken, …
□ lage drukval

□ voldoende ver verwijderd van de aanvoeropening (kortsluitstroom) □ bij doorboring van de akoestisch geïsoleerde gebouwschil gebruikt u best 
elastisch isolatiemateriaal en beter geen hard montageschuim

□ vermijd rechtstreekse opening op de overheersende windrichting (W, 
ZW)

□ afvoer weg van opengaande ramen, deuren,… □ luchtdichte aansluiting op het lucht- en dampscherm van de woning □ positioneer bij voorkeur op oosten

□ ongedierte- en insectenwerend (niet te fijnmazig omwille van 
dichtslibgevaar bv. 3x3 mm)

□ juiste montage: opgelet voor condensatie op onderdak, in spouwmuur of 
condensaatterugloop in het kanaal,…

AFVOER

Versie 2.1

AANVOER

OPTIONELE VASTE 
VERSCHILDRUKMETER 

IN AAN- EN AFVOERKANAAL

AFVOERKANAAL

AFVOEROPENING

AANVOEROPENING

FILTERING

AANVOERKANAAL

OPTIONELE 
BODEM/VLOEISTOF

AARDWARMTEWISSELAAR

OPTIONELE 
BODEM/LUCHT

AARDWARMTEWISSELAAR

VORSTBEVEILIGING

BUITEN

BINNEN

BUITEN

BINNEN

PASSIEFHUIS-PLATFORM VZW - 42



TECHNISCHE CHECKLIST VOOR BALANSVENTILATIE MET WARMTERECUPERATIE

TNENOPMOCEITCES ■ ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN ■ LUCHTKWALITEIT ■ THERMISCH COMFORT ■ AKOESTISCH COMFORT ■ ENERGETISCHE EFFICIËNTIE ■ GEBRUIK EN ONDERHOUD
□ centrale opstelplaats voor een compact en efficiënt kanalenstelsel □ bij gesloten verbrandingstoestellen zonder geforceerde rookgasafvoer 

(ventilator) met een lekdebiet toestel > 0,14 m³/h bij 10 Pa dient de 
rookgasafvoer bewaakt te worden bijvoorbeeld d.m.v. een 
verschildrukmeting 

□ pulsietemperatuur zonder naverwarming steeds ≥ 16,5°C bij gemiddeld 
ventilatiedebiet (ventilatievoud van 0,3 vol/h en 30 m³/h.persoon), 
binnentemperatuur 20°C en de laagste buitentemperatuur.

□ geluidsarme  en uitgebalanceerde EC-ventilatoren □ een luchtdichte gebouwschil (n50 ≤1 h-1) is de eerste vereiste om maximaal
te kunnen profiteren van warmterecuperatie op de ventilatielucht. Extra
aandacht is dus noodzakelijk bij de keuze en plaatsing van
leidingdoorvoeren, leidingbeluchter, (recirculatie)dampkap, garagepoort,
brievenbus, keldertoegang, droogkast, ...  

□ verhoog het ventilatiedebiet tijdens douche- en kookactiviteiten

□ opstelplaats is droog, vorstvrij, bevindt zich dicht bij de gebouwschil
en bij voorkeur binnen het verwarmd volume 

□ gesloten verbrandingstoestellen met een lekdebiet  ≤  0,14 m³/h bij 10 Pa 
zijn zonder extra maatregelen veilig toepasbaar

□ plaatsing ventilatie-unit in een ruimte zonder speciale akoestische eisen 
weg van de slaapkamers en met een akoestische barrière naar de 
leefruimtes

□ een energiezuinige installatie begint bij een luchtdicht kanalennetwerk met 
weinig drukverliezen: streef naar een maximum drukverlies van 100 Pa + 
25 Pa voor een bodem-lucht warmtewisselaar. Een centrale opstelling 
van het toestel geniet dus de voorkeur zodat leidinglengtes beperkt 
kunnen blijven. 

□ Toegankelijkheid voor nazicht en onderhoud: filters, condensafvoer, 
warmtewisselaar, zomerbypass

□ Bedieneenheid en sensoren correct aangesloten? □ debieten: bij maximaal toesteldebiet moet ervoor gezorgd worden dat in 
elke ruimte het minimaal wettelijk vereiste debiet (EPB-regelgeving) kan 
gehaald worden. Om een minimale luchtkwaliteit te garanderen dient men 
een ventilatieregime te realiseren waarbij men een gemiddeld 
ventilatievoud van 0,3 luchtvolumewisselingen per uur verzekert, alsook 
een debiet van minimaal 30 m³ verse lucht per uur en per persoon. 

□ trillingsgedempte opstelling van het ventilatietoestel: geen rechtstreeks 
contact met wanden of vloer (bv. rubberen voetjes)

□ temperatuurrendement ≥ 75% (volgens PHI-certificaat of EN 308-rapport ,
afgeleverd door onafhankelijke instantie)

□ Ventilatietoestel op een apart stroomcircuit met zekering en run-indicatie

□ Automatische opstart na stroomonderbreking met behoud van de 
ventilatiestand is zeer belangrijk

□ intern lekdebiet balansventilatietoestel en carry-over bij warmtewielen bij 
nominaal ventilatiedebiet ≤  5% bij 100 Pa (kortsluiting tussen af- en 
aanvoerlucht langs onderling afgedichte toestelzones)

□ bij een lichte bouwconstructie wordt het toestel op een massieve sokkel 
gezet

□ het bij maximum debiet gemeten elektrisch verbruik ≤ 0,45 W/(m³/h). 
Energiezuinige EC-motoren

□ één of meerdere eenvoudige bediening (en) zijn aanwezig op een goed 
bereikbare plaats waarvan minstens 1 in de leefruimte

□ Waak erover dat de aanvoer-, afvoer-, pulsie- en extractiekanalen niet 
worden omgewisseld bij aansluiting op het toestel

□ condensafvoer dient luchtdicht aangesloten te zijn op sifon met minstens 
5 cm vulling. Bij kelderopstelling dient er een dubbele, atmosferische sifon
aanwezig te zijn.

□ montage van de kanalen op het toestel via elastische mof of een stukje 
flexibel

□ afwijking tussen aan- en afvoerdebiet ≤ 10% en bij voorkeur gebouw in  
lichte overdruk (aanvoer > afvoer) om infiltratie te voorkomen

□ de gebruikershandleiding is aanwezig in de taal van de gebruiker

□ Brandveiligheid gewaarborgd bij opstelling in stookplaatsen? □ is de sturing manueel, dan is minimaal een 3-standenschakelaar 
aangewezen waarbij de 3 standen respectievelijk voor 100%, 50 à 70% 
en 20 à 40% staan. Het is aanbevolen om de ventilatoren te kunnen 
aansturen vanuit de keuken en de badkamer.

□ bij opstelling in de kelder: minimaal comfort ≤ 75 dB(A), optimaal comfort
≤ 40 dB(A) op 1 m van het toestel
bij opstelling in woonbereik: minimaal comfort ≤ 35 dB(A) op 1 m van 
toestel

□ zorgt een constantvolumeregeling ervoor dat de ingeregelde 
ventilatiedebieten behouden blijven bij wijzigende drukverliezen (door bv. 
filtervervuiling, interne deurstanden,...)

□ het toestel was verpakt tot de montage en/of is schoongemaakt voor de 
inbedrijfname om interne vervuiling te voorkomen

□ bij automatische debietsregeling worden CO2 -sensoren in droge ruimtes 
opgesteld en/of RV-sensoren in natte ruimtes

□ vorstbeveiliging zonder balansverstoring: geïntegreerd of op andere 
manier gewaarborgd. Instelling op -3 °C.

□ een regelmatige of continue registratie van het energieverbruik met 
behulp van een energiemeter draagt bij tot een goede evaluatie en snelle 
storingsdetectie

□ filtering: zie sectie 'filtering' aan- en afvoer □ Warmtewisselaar zuiver, reinigbaar, onbeschadigd en correct ingebouwd 
(luchtdichtheid)?

□ Extern lekdebiet toestel bij nominaal ventilatiedebiet ≤ 5 % bij 100 Pa: 
afdichting toestelschil

□ Condensafvoer: luchtdicht aangesloten? Sifon met minstens 5 cm vulling
Bij buitenopstelling: geïsoleerd?

□ Isolatie van een toestel zonder warmtepomp: U-waarde ≤ 3 W/m²K
(1,25 cm isolatie met λ = 0,04 W/mK)
Isolatie van een toestel met warmtepomp: U-waarde ≤ 1 W/m²K
(4 cm isolatie met λ = 0,04 W/mK)

□ Zomerbypass over de WTW aanwezig? Wordt de warmtewisselaar 
volledig (100 %) luchtdicht afgesloten? En wordt deze automatisch 
omgeschakeld? Automatische omschakeling is zeker gewenst wanneer 
er geen aardwarmtewisselaar aanwezig is.

□ Streef naar een stand-by verbruik toestel ≤ 1 W
□ bij meergezinswoningen en tertiaire gebouwen waar ventilatiekanalen 

gedeeld worden dienen er brandkleppen voorzien te worden
□ glad, antistatisch, corrosiebestendig en rond □ luchtsnelheid in niet kritische hoofdkanalen beperken tot maximaal 3 m/s 

maar aanbevolen ≤  2,5 m/s
□ strikt minimum aantal bochten met grote radius (R = 1,5 * D) □ regelmatige reiniging (bijv. om de 3 à 5 jaar)

□ bij meergezinswoningen waar ventilatiekanalen gedeeld worden dienen er 
terugslagkleppen voorzien te worden

□ emissievrij materiaal  (bijvoorbeeld conform Fins M1-label, zie www.rts.fi) □ luchtsnelheid in eindkanalen beperken tot maximaal 2 m/s maar 
aanbevolen ≤ 1,5 m/s, zeker voor de slaapkamers  

□ korte, gladde kanalen met grote sectie □ luchtdichte inspectieluiken (minstens klasse C volgens norm NBN EN 
12237) op anders onbereikbare plaatsen en op max. 1 m van 
inregelkleppen, brandkleppen, regelmodules, e.d.

□ kanalen afgedicht tijdens de volledige werffase (vanaf levering tot 
oplevering)

□ kanaaldoorvoeropeningen tussen twee interne ruimtes akoestisch 
afgedicht (beter geen hard montageschuim)

□ kanaalisolatie bij doorgangen doorheen onbeschermde volumes □ Vermijd stofophopingsplaatsen

□ opgelet met constant debietventielen/-regelaars die ervoor kunnen zorgen 
dat de hoogstand geen effect heeft op de luchtkwaliteit 

□ luchtdichte kanalen en aansluitingen klasse C of beter (NBN EN 12237): 
dubbele rubberdichtingen en/of duurelastische kleefbanden zijn 
noodzakelijk

□ om stofschroei te verhinderen moet de oppervlaktetemperatuur van een 
eventueel naverwarmingselement in de ventilatie steeds onder 55°C 
blijven 

□ zorgvuldig afgewerkte en luchtdichte montage □ juiste ventieltype op juiste locatie: werpwijdte, coanda-effect, richting 
(dodehoeksector),...

□ juiste hoogte ventielen m.b.t. tochtgevoel en eventueel coanda-effect 
(max. 20 cm onder plafond)

□ drukverliezen over ventiel bij maximaal debiet tot 30 Pa of tot maximaal 
geluidsniveau (dus niet te sterk dicht gedraaid)

□ ventiel op kanaal met meeste weerstand zover mogelijk open inregelen 
zonder het gewenste werppatroon te beïnvloeden

□ eenvoudig verwijderbaar voor reiniging met behoud van inregeling 
(= fixeerbare inregeling)

□ onbelemmerd werppatroon is zeer belangrijk wanneer men gebruik maakt 
van het coanda-effect (bv. verlichtingsarmaturen, plafonduitsparingen,…)

□ fixeerbare inregeling die niet verloren gaat bij ventielreiniging □ grote debieten verdeelt men best over meerdere ventielen zodat de 

luchtsnelheid in de gebruikerszone ≤ 0,2 m/s

luchtsnelheid in de gebruikerszone ≤ 0,2 m/s
□ akoestisch comfort in leefruimtes: minimaal comfort ≤ 30 dB(A) □ opgelet met constant debietventielen/-regelaars die kunnen leiden tot een 

verhoogd ventilatorverbruik bij intensieve ventilatie
□ dodehoeksectieventielen werden gebruikt indien ze kort (< 0,5 m) bij  de

hoek geplaatst werden

□ antistatisch en corrosiebestendig □ akoestisch comfort in slaapkamers: minimaal comfort ≤ 27 dB(A)
verhoogd comfort ≤ 25 dB(A), optimaal comfort ≤ 23 dB(A)

□ vermijd kortsluitstromen met (dicht daarbij opgestelde) extractieventielen

□ opgelet met constant debietventielen/-regelaars die intensieve ventilatie 
onmogelijk kunnen maken 

□ zowel pulsie- als extractiesectie dienen uitgerust te worden met 
geluidsdempers

□ zorg ervoor dat er quasi geen isolatiedeeltjes (stof of vezels) kunnen 
vrijkomen in de ventilatiestroom (bijvoorbeeld conform Fins M1-label, zie 
www.rts.fi)

□ lange dempers met een dikke isolatielaag dempen het best de lage 
frequenties. Bekijk de testresultaten conform de norm ISO 7235

□ de dempers mogen de kanaalsectie niet vernauwen. Vermijd flexibels of 
gebruik ze enkel als zeer goed opgespannen recht stuk.

□ verzeker de luchtdichtheid van de dempers, klasse C of beter (NBN EN 
12237). Flexibels aftapen aan binnen- én buitenzijde. Ook vaste dempers 
zijn niet per definitie luchtdicht!

□ zorg ervoor dat er quasi geen isolatiedeeltjes (stof of vezels) kunnen 
vrijkomen in de ventilatiestroom (bijvoorbeeld conform Fins M1-label, zie 
www.rts.fi)

□ aanwezigheid ter hoogte van de scheidingswanden tussen 2 ruimtes 
waar er geen akoestische overdracht gewenst is  

□ de dempers mogen bij voorkeur de kanaalsectie niet vernauwen. Gebruik 
flexibels dus enkel als goed opgespannen recht stuk

□ verzeker de luchtdichtheid van de dempers, klasse C of beter (NBN EN 
12237). Flexibels aftapen aan binnen- én buitenzijde. Ook vaste dempers 
zijn niet per definitie luchtdicht!

□ niet-afsluitbaar □ positioneer de doorstroomopeningen t.o.v. pulsie- en extractieventielen 
zodat er een goede, diagonale doorspoeling is van elke ruimte

□ grote debieten verdeelt men best over meerdere openingen □ akoestische demping door verlengde doorstroomafstand en/of akoestisch 
dempend materiaal

□ het debiet dat bij 2 Pa drukverschil doorheen de opening stroomt, moet 
steeds kunnen voldoen aan het geëiste ontwerpdebiet van de betrokken 
ruimte □ deurspleet, deurrooster, deursleuf, muurdoorvoerrooster

□ zorgvuldig afgewerkte en luchtdichte montage □ juiste ventieltype op juiste locatie zorgt voor een volledige, diagonale 
ruimtedoorspoeling

□ juiste plaats, montage en instelling verhindert tochtgevoel □ drukverliezen over ventiel tot 30 Pa bij maximaal debiet of tot maximaal 
geluidsniveau. (dus niet te sterk dicht gedraaid)

□ ventiel op kanaal met meeste weerstand zover mogelijk open zodat juiste 
debiet wordt bereikt

□ eenvoudig verwijderbaar voor reiniging met behoud van inregeling 
(= fixeerbare inregeling)

□ onbelemmerde aanzuiging □ fixeerbare inregeling die niet verloren gaat bij ventielreiniging □ grote debieten verdeelt men best over meerdere openingen zodat de □ akoestisch comfort in keuken, wc en badkamer: minimaal comfort  ≤ 35
dB(A), verhoogd comfort  ≤ 30 dB(A), optimaal comfort  ≤ 27 dB(A)

□ uitwasbare, roestvrijstalen vetfilter in de keuken om toestelrendement 
blijvend  garanderen

□ voorzie filters in extractieventielen bij stoffige ruimtes (zoals dressing)

□ filters in juiste doorlaatrichting gemonteerd □ antistatisch en corrosiebestendig □ regelmatig uitwassen van de uitwasbare roestvrijstalen vetfilter in de 
keuken (ca. elke 3 maanden)

□ vermijd kortsluitstromen met (dicht daarbij opgestelde) pulsieventielen

□ niet aansluiten op dampkap, centraal stofzuigsysteem, 
afvoerluchtdroogkast,…

□ glad, antistatisch, corrosiebestendig en rond □ luchtsnelheid in niet kritische hoofdkanalen beperken tot maximaal 3 m/s 
maar aanbevolen ≤ 2,5 m/s 

□ strikt minimum aantal bochten met grote radius (R = 1,5 * D) □ regelmatige reiniging (bijv. om de 3 à 5 jaar)

□ luchtsnelheid in eindkanalen beperken tot maximaal 2 m/s maar 
aanbevolen ≤ 1,5 m/s, zeker bij doorgang door slaapkamers   

□ korte, gladde kanalen met grote sectie □ luchtdichte inspectieluiken (minstens klasse C volgens norm NBN EN 
12237) op anders onbereikbare plaatsen en op max. 1 m van 
inregelkleppen, brandkleppen, regelmodules e.d.

□ kanaaldoorvoeropeningen tussen twee interne ruimtes akoestisch 
afgedicht (beter geen hard montageschuim)

□ kanaalisolatie bij doorgang door het onbeschermd volume

□ luchtdichte kanalen en aansluitingen klasse C of beter (NBN EN 12237): 
dubbele rubberdichtingen en/of duurelastische kleefbanden zijn 
noodzakelijk

□ extractiefilter in toestel kan men enkel weglaten indien in elke 
extractiemond een filter is aangebracht

□ harmonica- of zakkenfilters genieten de voorkeur op vlakfilters, 
aangezien ze een groter oppervlak hebben waardoor er een kleinere 
drukval heerst

□ vervanging op regelmatige tijdstippen bv. om de 3 à 6 maand of vroeger 
eventueel op basis van de verhoogde drukval over het filterelement 
(gemeten door verschildrukmeter of registratie energieverbruik 
ventilatoren

□ Een vervuilde filter zorgt naast mogelijke bacteriegroei ook voor een
sterk verhoogd ventilatorverbruik. Een vuistregel voor het tijdig vervangen
van filters: “einddrukval = begindrukval + 100 Pa”

□ eenvoudig uitwisselbaar zonder gereedschap op eenvoudig bereikbare 
plaats

□ vervangingsindicator, bij voorkeur in de leefruimte
□ toestel is uitgeschakeld bij filtervervanging

TOESTEL

GELUIDSDEMPERS

EXTRACTIEKANALEN

EXTRACTIE

EXTRACTIEFILTER

OVERSPRAAKDEMPERS

DOORSTROOM

AKOESTIEK

PULSIEKANALEN

PULSIEVENTIELEN

DOORSTROOM

EXTRACTIEVENTIELEN

BALANSVENTILATIETOESTEL

verhoogd comfort ≤ 27 dB(A), optimaal comfort ≤ 25 dB(A)

PULSIE

BUITEN

BINNEN

BUITEN

BINNEN
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