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Even voorstellen

• Andy Camps

• Hogeschool PXL

• Lector

– Lessen ventilatietechnieken, energiemanagement, 
duurzaamheid en HVAC

– Onderzoeksprojecten: woningventilatie, 3D-lab

– Projecten industrie



Wat als…

• Je niets weet over de zuiverheid van de 
ventilatiekanalen in jouw gebouw?







En dat is een probleem?

• Klassieke reactie:

– Vuile luchtkanalen verslechteren de luchtkwaliteit

• Mijn reactie:

– Wat is nu eigenlijk het probleem?



Vuile luchtkanalen

• Aerogene micro-organismen

– Aspergillus fumigatus

– Aspergillus flavus

– Komt veel voor

– Verspreiding via sporen in de lucht

• Andere schimmels (vb. Histoplasma capsulatum)

• Legionella pneumophila (= bacterie)

• Andere…



Aspergillus fumigatus

Aspergillus flavus

Histoplasma
capsulatum

Legionella pneumophila



Een beetje schimmel en wat bacteriën

• Niets om je zorgen over te maken?

• Aspergillus fumigatus en Aspergillus flavus
Aspergillose

• Histoplasma capsulatum Histoplasmose

• Meestal kan je ertegen

• Ziektebeeld van griep en/of longontsteking

• Zwakkere personen?

• Onbehandeld laten?



Wat als…

• Je niets weet over de zuiverheid van het 
ventilatiesysteem in jouw gebouw?









Vuile systemen

• Gaan sneller kapot

• Dringend onderhoud in plaats van preventief 
onderhoud?

• Over schimmels gaan we deze keer niets 
zeggen… 

• …laten zien is veel toffer





Onderhoud = financieel

• Kost van het onderhoud

• Kost van het weglaten van onderhoud of 
onderhoudsmogelijkheden

– Planning van onderhoud is essentieel

– Toegangsluiken!



Circulaire starre kanalen

• Rechthoekige openingen

• Ovalen openingen



Circulaire starre kanalen

• Zadelstukken met einddeksels

• T-stukken met einddeksels

of of +

+of of



Ja, ja allemaal mooi, maar

• “Er wordt nu al geklaagd dat een 
ventilatiesysteem te duur/overbodig is”

• “Bij een afvoersysteem moet dat niet”



Duurder door onderhoudsopeningen 
te voorzien

• Deksel dia 125: 8,29€ BTWi

• Inspectieluik dia 160: 76,10€ BTWi



Ziet ge wel!

• Het is duurder

• Ja, maar het onderhoud van de kanalen wordt 
goedkoper
– Geen luiken of deksels = moeilijker te reinigen = 

duurder

– Achteraf inspectieluik plaatsen
• Kostprijs 13,66€ (compact luik) + 1 uur werk per 

toegangspunt

• = meer dan kost deksel

• = meer dan plaatsing bij bouw systeem
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Inspectie en onderhoud – 5 stappen

• Bepalen hoe groot de bevuiling is

• De bevuiling losmaken en verwijderen

• Fixeren van het losgekomen materiaal

• Disinfectie van de installatie om 
schimmelgroei tegen te gaan

• Inspectie van het systeem
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Controle en onderhoud van een 

luchtbehandelingsysteem

In dienst name Regelmatige inspectie

Visueel 

zuiver?

Zeker vuil?

nee

ja

ja

nee

Objectief meten

Aanvaardbaar 

vuilniveau?

ja

Documentatie

nee

Controle

Reiniging
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Reinigen kanalen is niet alles

• Reinigen omwille van slechte 
binnenluchtkwaliteit?
– Alleen als bevuild kanaal bron van slechte 

luchtkwaliteit is
– Niet juist als buitenluchtkwaliteit slecht is

• Reinigen van compleet HVAC-systeem, niet 
enkel kanalen
– Grootste deel van de tijd voor reinigen?
– Ventilatoren, verwarmings- en koelbatterijen, 

warmtewisselaars en andere componenten



Inspectie en onderhoud

• Visuele inspectie van systemen

– Kanaalopeningen  kijken

– Inspectiecamera / endoscoop





© A. Camps

Kanaalreining

Verwijder roosters of ventielen
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Kanaalreining

Controleer bevuiling

Camera
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Kanaalreining

Maak zones



Kanaalreiniging – zone bags
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Kanaalreining

Pas vacuum toe
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Kanaalreining

Maak zuiver met roterende borstel
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Kanaalreining

Controleer zuiverheid

Camera



Kanaalreiniging



Kanalen leegzuigen



Kanaalreiniging – roterende borstel –
let op schroeven!



Preslucht aangedreven zweepjes



Perslucht aangedreven pennetjes



Robotinspectie en reiniging



Robotinspectie en reiniging



Robotinspectie en reiniging



OK, alles is zuiver

• Tijd om het “onderhoudsboekje” in te vullen

• Ook het vervangen van de filters invullen

• Datum, actie, naam is een minimum



En nu?

• http://www.andycamps.be/

• http://twitter.com/#!/andy_camps

• andy.camps@pxl.be

• http://www.habitos.be/bouwen/rubriek.asp?r
ubriek=VENSPEC


