
Door goed te ventileren houdt u in uw woning een gezond binnenklimaat.  
Op deze gebruikerskaart  leest u hoe u de lucht in uw woning dankzij slimme  
basisventilatie-systeem schoon en veilig houdt.

Gebruikerskaart  
Balansventilatie in uw woning

Balansventilatie in de woning 

De ventilatie-unit (zie afbeelding) met warmteterugwinning (WTW-unit) brengt 

voorverwarmde ventilatielucht in de woning. In de woon- en slaapkamers 

wordt lucht ingeblazen; in de keuken, badkamer, toilet en wasruimte 

zorgt het mechanisch ventilatiesysteem voor de afvoer. Met de draadloze 

afstandsbediening in de keuken regelt u de ventilatiecapaciteit.

Geef binnendeuren de ruimte

Voor een goede werking van de luchtcirculatie is een deurspleet van circa 2 cm onder de binnendeuren 

noodzakelijk. Let er bij het leggen van vloerbedekking op dat de deurspleet niet wordt afgesloten.

 

Let op: de afzuigkap/wasemkap boven uw fornuis mag niet aangesloten worden op dit systeem; dat 

ontregelt het ventilatiesysteem. Een ventilatiebuis via een gat naar buiten is ook niet toegestaan. Daarom 

adviseert OFW een recirculatiekap boven uw fornuis, die de lucht filtert.

Hoe reinig ik het systeem?

Op de 4-standenschakelaar (zie afbeelding) gaat een LED-lampje branden, zodra het filter moet worden 

gereinigd. In de WTW ventilatie-unit zijn filters aanwezig. Deze zuiveren de lucht die de woning binnenkomt. 

Deze filters kunt u met een stofzuiger schoonmaken. Het advies is om dit maandelijks te doen. 

Let op: eerst altijd de stekker loskoppelen van de stroom.  

Zie voor de instructie: Scan de QR-code of ga naar www.youtube.com/watch?v=LM7_zkXAF-0

Zender met 4 standen:

Stand 1 Stand 3

Stand 2 Stand 3  
op tijd

Toets Omschrijving

Linksboven drukken Toestel draait in stand 1

Linksonder drukken Toestel draait in stand 2

Rechtsboven drukken Toestel draait in stand 3

Rechtsonder drukken  
(<1 sec.)

Toestel draait 15 minuten in stand 3  
en schakelt daarna weer naar stand 1

Rechtsonder drukken  
(>1 sec.)

Toestel draait 30 minuten in stand 3  
en schakelt daarna weer naar stand 1
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Onderhoud door Feenstra

Feenstra verzorgt (ook na de garantieperiode) de controle en reiniging van het ventilatiesysteem; 

eens per 4 jaar komt een monteur daarvoor bij u langs. 

Bij onderhoud aan het ventilatiesysteem vervangt Feenstra de filters en laat zij nieuwe filters bij u 

achter. Daarnaast stuurt zij u nieuwe filters, zodat u elke zes maanden zelf de filters kunt vervangen.

Let op: haal de WTW-bediening niet van de muur bij bijvoorbeeld het behangen of schilderen van de 

wand. Dat ontregelt namelijk het verwarmingssysteem.

Vocht in een nieuwe woning - goed ventileren

Een nieuwbouwwoning wordt in fases gebouwd, waardoor het tijdens de bouw in aanraking komt 

met regen. Als het huis af is, zit veel vocht nog in de wanden, plafonds en vloeren. Naast geleidelijk 

warm stoken is goed ventileren daarom belangrijk. Zet deuren en ramen regelmatig tegelijkertijd 

open. Houd er rekening mee dat het zeker een jaar duurt voor al het vocht is verdwenen. 

TIP!
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