Ventilatiesysteem ontwikkeld in
vrijstaand huis.
Het bouwjaar is 1974.

Bert Kok april 2020
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Waarom ventilatie ?
Metingen met een CO2 meter gaven op veel plekken hogere waarden dan verwacht.
Ventilatie was alleen afzuigen keuken, toilet beneden, badkamer boven.
De badkamer was uitgevoerd met een relais, zodat de Itho op stand 3 ging draaien.
De toevoer van verse lucht was beperkt, omdat alle kieren en deuren waren
afgedicht en tochtstrips toegepast. Alleen in de slaapkamer stond het raam dag en
nacht op een redelijke kier.
Door de beperkte toevoer en de temperatuur van de toegevoerde lucht was een
aanpak gewenst.
De zolder werd verder verbeterd geïsoleerd en daar waren nu eenvoudig ventilatie
leidingen aan te leggen.
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Onderzoek naar mogelijkheden .
Kijken wat er op de markt is en de variaties die er bestaan. Van eenvoudig tot erg
sophisticated.
Keuze kwam uit op Blauberg WTW of Itho WTW. Leidingen kunnen berekend
worden, maar eenvoudige installatie niet direct nodig. Ventielen regelen toevoer.
Voorlopig alleen bovenverdieping, daar was de minste toevoer. Een uitbreiding naar
beneden is mogelijk, een betonboring moet dan uitgevoerd worden. Boven is alleen
hout en celotex aanwezig.
Onderzoek naar kosten kwam uit, dat er beter een zelfbouw WTW gemaakt kan
worden, met een 2e Itho ventilator voor de aanzuig verse lucht. Verschil 1200 tot
1500 €.
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Keuze van de gebruikte onderdelen.
De aanzuig via het dakbeschot onder de pannen, bestaat uit een leiding van 16 cm doorsnede die naar
een ﬁlterbox gaat. De keuze van 16 cm is gekozen om eventueel toch een complete WTW te kunnen
gebruiken. Deze hebben een leiding diameter van 16 cm.
De ﬁlterbox heeft aansluitingen van 12,5 cm. Dit is gekozen omdat de Itho ventilator ook deze maat heeft.
Een verloop stuk 16 cm naar 12,5 is gebruikt. Ook is een stuk ﬂexibele leiding toegepast door de plaats van
de box. Het ﬁlter kan uitgewassen worden of vervangen.
Na de ﬁlterbox is de Itho ventilator aangesloten. Deze staat op stand 1 en is ingesteld op de hoogste
waarde. Er gaat dan ongeveer 125 m3 per uur doorheen.
De uitgang van de Itho is gekoppeld met de koude kant van de WTW box. Deze bestaat uit een labyrinth
van 0,5 mm aluminium plaat. De beschrijving volgt later.
De uitgang van de inmiddels warme lucht is verbonden met een T stuk, om 2 kanten van het huis te
voeden. T stuk is ook 16 cm doorsnede. De uitgangen met 10 cm leidingen naar de voor- en achterzijde
van de woning/zolder. Elke leiding van 9 meter heeft 2 uitgangen voor de slaapkamers.
De slaapkamers hebben elk een ventiel om de luchtstroom te regelen.
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WTW box ontwerp.
De box bestaat uit een labyrint van aluminium plaat 0,5 mm.
De hoogte van het aluminium is 40 cm. De afstand van de
schotten 4 cm. De doorlaat van de lucht dus ongeveer 160
mm2 . Gelijk aan 12,5 cm doorsnede leiding.
De onderdelen van de schotten zijn 3 soorten: 5 vlakke platen
van 40x36 cm. 2 eindtukken van 40x18 cm met 2 omgezette
kanten. 4 schotten van 40x36 met 2 omgezette kanten. De
foto geeft de situatie. De overlappingen van de schotten zijn
met aluminium tape verbonden en afgedicht.
De box is 40x39 cm hoog aan de voorzijde. De 39 cm is
gedaan om de schotten 5 mm in de groeven onder en boven
te plaatsten. De lengte is 50 cm van het labyrint.
Over de groeven is 2 mm schuimrubber strip geplakt met een
zelfklevende laag. Ook bij de zijkanten waar nodig en
uiteraard de bovenzijde.
De box is daarna gesloten aan de zijkant en bovenkant.
De voor en achterzijde zijn voorzien van een schot met elk 2
gaten van 12,5 cm, voorzien van koppel stuk voor de
leidingen.
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Voorlopige resultaten en extra maatregelen.
Bij de verdere aanleg van de WTW box moet rekening worden gehouden met een bypass
verbinding, die gebruikt wordt in de warmere periodes. Het is niet zinvol de lucht warmer te
maken. Deze klep is een handels artikel die aangestuurd wordt door een motor, die 90 graden
(open/dicht) kan bewegen. Deze is ook een handels artikel, maar kwam ik op marktplaats tegen
voor een fractie van de nieuwprijs. Oud model, maar maakt niets uit. De motor werkt met 24 volt
wisselstroom en wordt door een stuurleiding met diode bediend. Deze stuurleiding heb ik
verbonden met een oude ketel thermostaat van Honeywell, waarvan de voeler op de inkomende
koude leiding geplakt is. Schakelt dus de klep als de temperatuur boven 18 á 20 graden komt. Er
is mogelijk nog een hand schakeling nodig bij echt hoge temperaturen. Dan kan het zinvol zijn
in de nacht bij lagere temperaturen toch de WTW in te schakelen om een afkoeling te laten
plaats vinden.
Huidige metingen geven aan, dat bij 5 graden inlaat, de uitgangs temperatuur 18 graden is.
Naarmate de buitentemperatuur toeneemt, wordt het verschil kleiner. Bij 20 graden buiten en
meer stabiliseert de waarde. Daarvoor is de bypass in werking gekomen.
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Kosten begroting onderdelen.
Itho ventilator met 3 standen schakelaar.

250,00 €

4 bochten 10 cm, 25 m Spirobuis 10 cm, ﬂexibel 10 cm, koppelingen.

300,00 €

5 m 16 cm buis, inlaat, verloopbus (3), T stuk, 2 bochten.

100,00 €

10 m 12,5 cm buis, bochten, koppelingen, ﬂexibel 12,5 cm.

150,00 €

60 m isolatiefolie alu/kunstof (Rd 1,0)

100,00 €

Bypass klep en bediening.

150,00 €

Bevestigings materialen, tape, etc.

200,00 €

Aluminium 1 plaat 2x1 m, zelfklevend foam schuim rubber 3 mm, ﬁlterbox.

120,00 €

Plaatmateriaal voor de box.

60,00 €

Totaal ongeveer:

1.430,00 €

Rond de 1500 € moet het dus mogelijk zijn iets te maken, afhankelijk lengtes pijpen etc.

Overzicht foto ventilatie installatie midden.
Boven links en rechts de schuine leidingen naar de voor- en
achterzijde
Daaronder de witte spaanplaat WTW box met links en
rechts de aansluitingen
Rechts is de ﬁlterbox zichtbaar met daarnaast links de
Itho, in gebruik voor de afvoer.
Links en rechts goed zichtbaar de warme kant, met links de
inlaat uit het huis
Rechts de terugvoer naar buiten, met horizontaal de
bypass.
De klep is net zichtbaar boven het linker T stuk. Die sluit
dus af bij hogere temperatuur.

Foto linker gedeelte installatie.
De oude Itho afzuigbox links. Boven de afvoer naar
buiten.
Onder links de aansluiting naar de afzuig buis.
Gaat naar de WTW invoer.
Onderbroken door een T stuk voor bypass en klep.
Boven schuin de leiding naar links voor de
aansluitingen naar de slaapkamers.

Foto rechts van de installatie.
Boven het verdeelstuk naar leidingen 10 cm links en
rechts.
Daaronder midden de ﬁlterbox.
Daar links van weer de aanzuig Itho box.
Rechterzijde WTW box dus de output warme lucht en
daarachter de invoer koude lucht met de Itho.

Rendementen, conclusies en extra opmerkingen.
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Het rendement is nu nog niet te bepalen. Mogelijk iets voorlopig aan het einde april. Einde
jaar is een beter moment. De man van Brink verwarming/ventilatie, die ik advies vroeg,
schatte en opbrengst van rond 200 €, op jaarbasis. dat zou dus 8 jaar terugverdientijd zijn.
Verdere voordelen zijn: Het geruis van de Itho ventilatoren is vrijwel nihil. Dit omdat ze voor
en achter de WTW zitten, die als demper fungeert. Ik heb verder een aangenamer klimaat,
zonder zware luchtstromen. Het hoger zettenvan de badkamer afvoer blijkt niet meer
nodig. De badkamer is voorzien van een elektrische vloerverwarming, die geregeld wordt
door een Tado, niet de vloer voeler met schakelklok. De inlaat voor de beneden verdieping
lijkt niet direct nodig. In de avond blijkt met 2 personen aan het einde rond 23:00, de CO2
rond 940 ppm te zijn. Geen probleem dus.
Ik constateer ook, dat nu in deze maand, de terugval in de nacht van de kamertemperatuur
minder lijkt te zijn. dat zou de besparing kunnen zijn, maar dat kunnen we pas aan het eind
van de maand bepalen.
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Aanvullende gedachten.
Ik denk aan het maken van een meer detail tekening voor de WTW box. Dan kan deze via
zelfbouw gemaakt worden. De kosten zullen zo rond de 75 € zijn.
De installatie van vooral de leidingen is de grootste uitgave als er een installateur aan te pas
komt. Mogelijk is er iemand te vinden die alleen de leidingen maakt en de rest overlaat aan de
hobbyist/eigenaar van de woning.
De opbrengst is mogelijk niet geweldig, maar de betere temperatuur en de lucht kwaliteit zijn
ook erg belangrijk bij een goed geïsoleerd huis.
Intussen denk ik ook de Honeywell thermostaat te vervangen door 2 thermostaten van moderne
snit. 1 bedoeld om bypass in te schakelen bij temperaturen van 15 a 20 graden buiten, 1 om de
bypass uit te schakelen bij temperaturen boven de 25 graden om een koelend eﬀect te bereiken
in de nacht, wanneer er afkoeling optreed. Schema als onderdeel van de WTW tekening.
Ik hou me aanbevolen voor verdere opmerkingen en suggesties.

