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Verklaring conform Bouwbesluit art. 3.28
Ventilatiecapaciteit voor gelijkwaardige luchtkwaliteit
Benodigde luchtverversingscapaciteit om het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht te voorkomen
Bij toepassing van het ClimaRad hybride ventilatiesysteem in woningen wordt de ventilatie van de woonkamer en een eventueel bijbehorende (open) keuken verzorgd door
het decentrale balansventilatietoestel met warmteterugwinning van ClimaRad. De ventilatiestroom door dit toestel wordt afhankelijk van de behoefte ingesteld door middel
van een CO2- en vochtregeling. In de praktijk blijkt hierdoor zelden of nooit de capaciteit te worden aangesproken, zoals aangeduid in artikel 3.28 lid 2 van het Bouwbesluit.
In opdracht van ClimaRad b.v. is door TNO vastgesteld met welke minimum ventilatiecapaciteiten in een woonkamer, bij gebruik van het ClimaRad hybride ventilatiesysteem, nog juist wordt voldaan aan de eisen voor luchtreinheid van het Bouwbesluit,
zoals aangeduid in artikel 3.28 lid 1.
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van ventilatiesimulatiemodellen voor 7 karakteristieke woningsituaties, zoals gehanteerd in de VLA-methodiek voor beoordeling
van energieprestaties. Als extra variabelen gelden een meer kritische personenbezetting en luchtdichtheid van de woning. In de simulaties is de capaciteit van het ClimaRad toestel steeds verlaagd totdat de Lage Ventilatie-Index van de woonkamer juist
aan het criterium LVI = 0,005 voldoet.
Een capaciteit van circa 18 dm³/s blijkt reeds afdoende bij woningen met een bezetting van 4 personen en een goede luchtdichtheid (qv10,spec gemiddeld 0,54
dm³/s.m²). Het Bouwbesluit schrijft in die situatie 24 tot 35 dm³/s voor, afhankelijk van
de grootte van de woonkamer.
Als er sprake is van een extreem hoge luchtdichtheid van de woning (qv10,spec gemiddeld 0,08 dm³/s.m²) moet een minimaal te installeren capaciteit van circa 23 dm³/s
in de woonkamer worden aangehouden bij 4 personen. Ook dit is nog steeds lager
dan het Bouwbesluit eist.
Bij een lagere bezetting kan nog met lagere ontwerpcapaciteiten worden volstaan.
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