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STANDAARD INBEGREPEN:
• Ventilator toevoer
• CO2 regeling
• Ventilatiekanalen
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ENERGIEZUINIG   

BETAALBAAR & HAALBAAR

CONCEPTEN VOLDOEN AAN EISEN “FRISSE 
SCHOLEN” 2021

GELUIDSARM

STEM ELK CONCEPT AF OP UW WENSEN

SUBSIDIEAANVRAAG IS OP ELK CONCEPT MOGELIJK!

BESTAANDE- EN NIEUWBOUW

CONCEPT “BASIC” CONCEPT “PREMIUM”

UIT TE BREIDEN MET:
• UV-reinigingsunit
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CONCEPT “COMFORT”

OPBOUW IN CONCEPTEN IS MOGELIJK: “KLEINE INVESTERING, DIRECT RESULTAAT!”
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De afgelopen “COVID” perio-
de heeft laten zien dat een ge-
zond binnenklimaat essentieel is 
voor onze gezondheid. Zo ook 
in scholen! Naast een goede 
gezondheid bevordert een ge-
zond binnenklimaat de leerpres-
taties van leerlingen en studen-
ten. Om deze redenen hebben 
wij drie concepten ontwikkeld 
waarbij een gezond binnenkli-
maat eenvoudig te realiseren is.

Hoge CO2-concentraties, tocht-
klachten, onaangename luchtjes 
en een oplopende temperatuur 
hebben een negatieve invloed 
op de gezondheid en prestaties 
van leerlingen en leerkrachten. 
Een goede luchtkwaliteit laat het 
ziekteverzuim met 25% afnemen 
en verbetert de leerprestaties 
met 23%. Daarom is het belangrijk 
dat er aandacht wordt besteed 
luchtkwaliteit in  scholen.

“Ventileren als 
vierde basisregel 
kabinet”

ONZE SCHOOLVENTILATIECONCEPTEN LEVEREN SCHOLEN HET VOLGENDE OP: 

Kostenbesparing door minder energieverbruik;

Vermindert de kans op ziekteverzuim;

Verbetert leerprestaties;
 
Maakt kwaliteit van de lucht inzichtelijk;

Subsidie aanvraag is voor elk concept mogelijk;
 
Maatwerk, stem het concept af op jullie wensen;

Kleine investering, opbouw in concepten is mogelijk;

Gezond binnenklimaat.“Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat.”

HET BELANG VAN EEN GEZOND BINNENKLIMAAT
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 VOORWAARDEN KLASSE C “FRISSE SCHOLEN” 2021

KLEINE INVESTERING

CONCEPT  “BASIC”

Het BASIC concept bestaat uit een CO2  regeling en een mechanische venti-
lator voor de toevoer van buitenlucht naar binnen. Hiermee wordt voldoende 
schone lucht het klaslokaal ingeblazen. Met dit concept blijft de CO2 concen-
tratie ruim onder de 1.200 ppm. Het  concept gaat als volgt in zijn werk: aller-
eerst wordt er een buisventilator aan de  gevel geplaatst. Deze zorgt voor de 
toevoer van  de buitenlucht naar binnen. Doordat de ventilator aan de buiten-
kant wordt geplaatst, is  de ventilator bijna niet te horen in de klaslokalen. In het 
lokaal wordt een CO2  regelaar geplaatst. Deze meet de hoeveelheid CO2 in 
het lokaal. Op basis van de CO2 wordt de toevoerventilator aangestuurd. Door  
een raam open te zetten, vertrekt de lucht automatisch naar buiten. Wan-
neer extra ramen geopend worden, past de ventilatie zich automatisch aan. 

Energieprestatie Het energielabel is minimaal C.

Energie-efficiëntie 
ventilatie

Warmteterugwin-rendement is minimaal 
60% (incl. optie WTW-unit)
Regeling: 3-standen met kloktijden

Luchtverversing

CO2-concentratie maximaal 1.200 ppm

Bepalen max. aantal leerlingen of 31 per-
sonen x 21,6 m3/h/ persoon

Kwaliteit toevoer-
lucht

Klasse C Gezonde Gebouwen ISSO/SBR, 
geen recirculatie, filters F5

Schone kanalen

Luchtsnelheden in de leef zone zomer 
<0,23m/s, winter<0,19m/s

Spuiventilatie 21,6 m3/m2 met 4 te openen ramen

Toiletten 50 m3/h/toiletpot/urinoir direct afvoeren

Installatiegeluid Max. 35 dB(A), nagalmtijd 0,8 s

VOLDOET INCL. WTW-UNIT AAN EISEN KLASSE C 
“FRISSE SCHOLEN” 2021

ENERGIEZUINIG

VOOR BESTAANDE- EN NIEUWBOUW
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STANDAARD INBEGREPEN:

VENTILATOR TOEVOER CO2 REGELAAR ROOSTERS VENTILATIEKANALEN

• UV-reinigingsunit
Verwijdert actief schimmels, bacteriën, 
virussen en geuren uit de lucht. Deze unit is 
uitermate geschikt voor scholen. 

• 24/7 meetsensoren 
Deze optie biedt de mogelijkheid om terug 
te kijken in de luchtkwaliteitsdata van een 
dag, week of maand. Hier kunnen belang-
rijke conclusies uit worden getrokken, en de 
juiste maatregelen getroffen worden.

UIT TE BREIDEN MET:
• WTW-unit
Bestaat uit twee ventilatoren en een warm-
tewisselaar. Zorgt ervoor dat de warmte uit 
de afgevoerde lucht wordt teruggewon-
nen en wordt gebruikt om de verse lucht te 
verwarmen. 
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VOORWAARDEN KLASSE B “FRISSE SCHOLEN” 2021

Info@dewitventilatoren.nl

VOLDOET INCL. WTW-UNIT AAN EISEN KLASSE B 
“FRISSE SCHOLEN” 2021

RAMEN KUNNEN DICHT BLIJVEN

ALTIJD VOLDOENDE SCHONE LUCHT

VOOR BESTAANDE- EN NIEUWBOUW

ENERGIEZUINIG

2. CONCEPT “COMFORT” 1. CONCEPT “BASIC”

Het COMFORT concept bevat mechanische ventilatie voor de toevoer en 
afvoer van lucht. Voor de toevoer wordt een ventilator aan de buitengevel 
bevestigd. Hier wordt de buitenlucht via een kanaal boven het plafond ge-
blazen. Eenmaal boven het plafond komt de schone lucht door het kanaal 
via roosters het lokaal in.  De ventilator voor de afvoer van lucht kan aan 
de buitengevel of op/in het dak bevestigd worden. Door de afvoerventilator 
wordt de vervuilde lucht uit het lokaal naar buiten geblazen. De twee ven-
tilatoren worden aangestuurd door een CO2 regelaar. Deze houdt de hoe-
veelheid CO2 in het klaslokaal bij. Op deze wijze voldoet de installatie aan de 

norm voor 980 ppm.

CONCEPT  “COMFORT”

Energieprestatie Het energielabel is minimaal B.

Energie-efficiëntie 
ventilatie

Warmteterugwin-rendement is minimaal 
75% (incl. optie met WTW-unit)
Regeling: traploos met CO2 sturing

Luchtverversing

CO2-concentratie maximaal 950 ppm

Bepalen max. aantal leerlingen of 31 per-
sonen x 30,6 m3/h/ persoon

Kwaliteit toevoer-
lucht

Klasse B Gezonde Gebouwen ISSO/SBR, 
geen recirculatie, filters F6

Schone kanalen, WTW met goede schei-
ding (incl. optie WTW-unit)
Luchtsnelheden in de leef zone zomer 
<0,20 m/s, winter < 0,16 m/s

Spuiventilatie 21,6 m3/m2 met 4 te openen ramen

Toiletten 50 m3/h/toiletpot/urinoir direct afvoeren

Installatiegeluid Max. 33 dB(A), nagalmtijd 0,6 s

STANDAARD INBEGREPEN:
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• UV-reinigingsunit
Verwijdert actief schimmels, bacteriën, 
virussen en geuren uit de lucht. Uitermate 
geschikt voor scholen. 

• 24/7 meetsensoren
Deze optie biedt de mogelijkheid om terug 
te kijken in de luchtkwaliteitsdata van een 
dag, week of maand. Hier kunnen belang-
rijke conclusies uit worden getrokken, en de 
juiste maatregelen getroffen worden.

VENTILATOR TOE- EN AFVOER CO2 REGELAAR ROOSTERS VENTILATIEKANALEN

UIT TE BREIDEN MET:

• WTW-unit
Bestaat uit twee ventilatoren en een warm-
tewisselaar. Zorgt ervoor dat de warmte uit 
de afgevoerde lucht wordt teruggewon-
nen en wordt gebruikt om de verse lucht te 
verwarmen. 
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VOORWAARDEN KLASSE A “FRISSE SCHOLEN” 2021
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VOLDOET AAN EISEN KLASSE A
“FRISSE SCHOLEN” 2021

WARMTE TERUGWINNING 

BESTAANDE- EN NIEUWBOUW

ENERGIEBESPAREND

GELUIDSARM

1. CONCEPT “BASIC” CONCEPT   “PREMIUM”

Energieprestatie Het energielabel is minimaal A.

Energie-eff iciëntie 
ventilatie

Warmteterugwin-rendement is minimaal 
90%
Regeling: traploos met CO2 sturing

Beheer Verdere detaillering & analyse ener-
giestromen per kwartie

Luchtverversing

CO2-concentratie maximaal 800 
ppm
Bepalen max. aantal leerlingen of 31 per-
sonen x 43,2 m3/h/persoon

Kwaliteit toevoer-
lucht

Klasse A Gezonde Gebouwen ISSO/SBR, 
geen recirculatie, filters F7

Schone kanalen, WTW met 100% scheiding

Luchtsnelheden in de leefzone zomer 
<0,16 m/s, winter < 0,13 m/s

Spuiventilatie 2,4 m3/m2 met 4 te openen ramen

Toiletten 50 m3/h/toiletpot/urinoir direct afvoeren

Installatiegeluid Max. 30 dB(A), nagalmtijd 0,4 s

Dit concept bevat mechanische ventilatie voor de toevoer en afvoer van 
de lucht. Een ventilator wordt aan de buitengevel bevestigd. Hier wordt de 
buitenlucht via een kanaal boven het plafond geblazen. Door de WTW unit 
wordt de temperatuur geregeld. In de winter wordt warmte teruggewon-
nen en in de zomer wordt de koude teruggewonnen. Hiermee bespaart dit 
concept veel energie. Door de afvoerventilator wordt de vervuilde lucht 
van het lokaal naar buiten geblazen. De twee ventilatoren worden aange-
stuurd door een CO2 regelaar. Deze houdt de hoeveelheid CO2 in het klas-
lokaal bij. Op deze wijze voldoet de installatie aan de norm voor 800 ppm. 
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STANDAARD INBEGREPEN:

VENTILATOR TOE- EN AFVOER ROOSTERS VENTILATIEKANALENCO2 REGELAAR WTW-unit

UIT TE BREIDEN MET:

• UV-reinigingsunit
Verwijdert actief schimmels, bacteriën, 
virussen en geuren uit de lucht en uitermate 
geschikt voor scholen. De unit is voorzien 
van gepatenteerde technologie en ex-
treem vriendelijk voor het milieu.

• 24/7 meetsensoren 
Deze optie biedt de mogelijkheid om terug 
te kijken in de luchtkwaliteitsdata van een 
dag, week of maand. Hier kunnen belang-
rijke conclusies uit worden getrokken, en de 
juiste maatregelen getroffen worden.
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 PROJECT COLLEGE DE HEEMLANDEN (CONCEPT PREMIUM +)

Recent  hebben  wij  46 lokalen bij College Heemlanden voorzien van venti-
latie. We hebben hier gezorgd voor optimale luchtkwaliteit. Te beginnen met 
mechanische ventilatie voor de toe- en afvoer van de lucht. Naast de me-
chanische ventilatie die aangestuurd wordt op basis van de CO2 regelaar, is 
er een WTW-unit en UV-reinigingsunit in de lokalen geplaatst. De UV-reinigings-
unit verwijdert actief schimmels, bacteriën, virussen en geuren uit de lucht. 
Hierdoor is de lucht in de lokalen altijd schoon en fris!

STANDAARD INBEGREPEN:

VENTILATOR TOE- EN AFVOER ROOSTERS

VENTILATIEKANALEN

CO2 REGELAAR

WTW-unit UV-reinigingsunit

“Testopstelling laten maken, of een project bekijken?

 Neem gerust contact met ons op!”



IN 6 STAPPEN NAAR EEN COMPLEET 
SCHOOLVENTILATIECONCEPT

KENNISMAKINGSGESPREK
HIERBIJ STAAN UW WENSEN EN BEHOEFTEN CENTRAAL. 

ANALYSE/METING
TIJDENS DEZE METING VERZAMELEN WIJ RESULTATEN OM TE ACHTERHALEN 

WELK CONCEPT HET BEST BIJ DE SITUATIE PAST.

BEVESTIGING
BIJ WEDERZIJDS GOEDKEUREN STUREN WIJ EEN ORDERBEVESTIGING MET 

BIJBEHORENDE PROJECTPLANNING. 

EVALUATIE
WANNEER DE IMPLEMENTATIE IS VOLTOOID, VOLGT HET OPLEVERMO-

MENT. WAARBIJ DE EERSTE RESULTATEN TOONBAAR WORDEN. 

PRIJSINDICATIE
WIJ BRENGEN EEN OFFERTE UIT OP BASIS VAN UW WENSEN MET DE TOTALE 

KOSTEN VAN HET CONCEPT.

REALISATIE
GEDURENDE DE IMPLEMENTATIE VAN HET GEKOZEN CONCEPT, 

ZIJN WIJ ALTIJD BEREIKBAAR VOOR VRAGEN.

1

2

3

4

5

6

Oude Lageweg 165
3821CG Amersfoort

+3133 76 00 240 Info@dewitventilatoren.nl

www.dewitventilatoren.nl


