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Vent-O-System 

Het Vent-O-System (VOS) zorgt dat een woning automatisch op een comfortabele manier geventileerd wordt met 

een minimum aan energieverlies. Met dit systeem wordt een ruimte geventileerd naar de wens van de bewoner 

en is ten alle tijden aan te passen.  

Het Vent-O-System is ontwikkeld vanuit de volgende gedachte.  

De thermische isolatie van woningen is de laatste decennia veel veranderd. Een gevolg hiervan is dat woningen 

niet meer "automatisch ventileren" door naden en kieren in de gevel. De vochtproductie in de woning als gevolg 

van menselijke aanwezigheid en activiteiten is echter onveranderd gebleven. Voor een gemiddeld gezin komt 

deze vochtproductie overeen met een emmer water van 10 liter per dag! Om dit vocht af te voeren is ventilatie 

noodzakelijk. Om voldoende ventilatie tot stand te brengen worden er meestal ventilatieopeningen in de gevel 

aangebracht waardoor de buitenlucht naar binnen kan stromen. Dit kunnen ventilatieroosters of klepraampjes 

zijn. Afvoer vanuit de woning geschiedt meestal mechanisch vanuit de “natte” ruimten zoals de keuken, 

badkamer en toilet. Dit principe van ventileren blijft bij VOS gelijk. Het systeem wordt echter automatisch 

geregeld door een Vent-O-staat die de bewoner zelf kan programmeren. Om te ventileren is dus zowel 

luchttoevoer als luchtafvoer noodzakelijk. Een belangrijk voordeel van VOS is dat het systeem automatisch de 

afvoer aanpast aan de toevoer. Als u meer ventilatie “vraagt” door bijvoorbeeld roosters te openen, zal de 

mechanische afzuigunit automatisch harder gaan draaien om de lucht ook af te voeren. 

Onderdelen van het systeem 

ELEKTRONISCHE ZELFREGELENDE ROOSTERS: Deze roosters zijn ingebouwd in de gevel en zorgen ervoor dat er 

verse lucht de woning binnenkomt. De roosters regelen zelfstandig dat er niet meer lucht binnenkomt dan 

noodzakelijk is. Door de elektronische regeling zullen de roosters automatisch verder sluiten als het harder gaat 

waaien. 

MECHANISCHE AFZUIGUNIT: Deze unit zuigt door middel van kanalen de lucht af uit de "natte ruimten" zoals de 

keuken, badkamer en toilet en voert dit vervolgens af. De capaciteit wordt automatisch aangestuurd door de 

Vent-O-Staat. 

Vent-O-Staat: Dit is de centrale regeling die het systeem bestuurt. De Vent-O-Staat zorgt ervoor dat er “vraag-

gestuurd” kan worden geventileerd. Hiermee wordt bedoeld dat er alleen in ruimten wordt geventileerd waar u 

als bewoner aanwezig bent en met precies de juiste hoeveelheid ventilatie afgestemd op het aantal personen 

waarmee u aanwezig bent. Om dit te kunnen doen heeft de Vent-O-Staat natuurlijk gegevens nodig over het 

gebruikerspatroon van uw woning en dit kunt u zelf instellen. 
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SENSOREN (OPTIONEEL): Het systeem kan ook bestuurd worden door bijvoorbeeld CO2- of 

luchtkwaliteitssensoren. In geval van sensorsturing wordt de vraag naar ventilatie dus niet door een 

ventilatieprogramma bepaald maar door metingen m.b.v. sensoren.  

PERSONENSCHAKELAAR: Met deze schakelaar -meestal geplaatst in de keuken- kunt u het ventilatiesysteem 

tijdelijk aan uw specifieke wensen aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer u visite heeft of wanneer u gaat koken.  

VENTILATIESCHAKELAAR: Met deze schakelaar kunt u het ventilatiesysteem tijdelijk naar een hogere capaciteit 

schakelen. Een ventilatieschakelaar kan bijvoorbeeld worden geplaatst in de badkamer.  

INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING: Hiermee kunt u de roosters tijdelijk aan uw specifieke wens aanpassen.  

AFZUIGKAP (optioneel): Een motorloze afzuigkap in de keuken kan worden aangesloten op het mechanisch 

afzuigsysteem. Gebruik van een afzuigkap met motor raden wij af aangezien dit qua lucht toe- en afvoer een 

onbalans in de woning veroorzaakt met mogelijke nadelige effecten zoals tocht e.d.  


