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Airconditioning heeft een negatief imago: het zou ons minder tolerant 
maken voor temperatuurveranderingen; het produceert achtergrondla-
waai; het zorgt voor tocht; het kan de lucht verontreinigen; het is moei-
lijk te bedienen; het heeft onderhoud nodig; het gebruikt veel energie; 
etc. De vraag is of een volledig airconditioning systeem, of zelfs alleen 
een mechanische toevoer, beter is dan natuurlijke ventilatie om aan 
blootgesteld te worden of niet. Moeten we kost wat kost proberen alleen 
niet-mechanische (liefst nul-energie) systemen toepassen, of zouden 
we een mix-mode mogen selecteren? 

Idealiter zou een ventilatie- en klimaatinstallatie ‘gezonde lucht’ met 
een bepaalde temperatuur en vochtigheid moeten leveren, met zo wei-
nig mogelijk hinder (stank, lawaai, tocht, temperatuurwisselingen), bij 
een zo laag mogelijk energiegebruik. Ventilatie- en klimaatinstallaties 
en haar onderdelen kunnen echter de ingeblazen lucht aanzienlijk 
verontreinigen en gezondheids- en comfortklachten zoals Sick Buil-
ding Syndroom symptomen (irritatie aan ogen, luchtwegen en huid, 
hoofdpijn, moeheid), comfort gerelateerde problemen (droge lucht, 
geur, tocht, te koud, te warm, temperatuurveranderingen, lawaai) en 
gezondheid gerelateerde problemen (allergieën, hypergevoeligheden, 
infecties) veroorzaken. Daarnaast behelst het energiegebruik door ven-
tilatie- en klimaatinstallaties een behoorlijk deel van het totale energie-
gebruik van een gebouw. Het is echter in principe economisch mogelijk 
om installaties te maken en in stand te houden die zowel energetisch 
verantwoord zijn als een gezond en comfortabel klimaat realiseren. 

Hoofdstuk 1 beantwoordt de vraag ‘Waarom zijn klimaatinstallaties no-
dig?’ 

VOORWOORD
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In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de vraag ‘Wat doen klimaatinstal-
laties?’ aan de hand van de functies die een installatie kan hebben: 
reinigen, transport (verplaatsen), bevochtigen, verwarmen en/of koe-
len, warmteterugwinning, het verdelen van de lucht in de ruimte, en het 
regelen van hoeveelheid, temperatuur en vochtigheid. 

Vervolgens laat hoofdstuk 3 voor een aantal onderdelen zien waarop je 
moet letten tijdens het ontwerp en gebruik, om e.e.a. zo gezond en com-
fortabel mogelijk te houden: luchtfilters, luchtkanalen, luchtbevochti-
gers, verwarming- en koelsystemen, WTW-systemen, luchtroosters en 
regelsystemen. Ontwerp en gebruikstips voor een goede binnenmilieu-
kwaliteit komen aan de orde, evenals optimalisatie met energiegebruik.

Tot slot wordt in Hoofdstuk 4 stapsgewijs uitgelegd wat je moet doen bij 
het kiezen tussen natuurlijke en/of mechanische ventilatie, waarbij de 
nadruk wordt gelegd op broncontrole en het beperken van de noodzaak 
van verwarmen en koelen. 

De aanbevelingen en informatie in deze gids zijn bruikbaar voor archi-
tecten, installateurs, adviseurs, en voor personen die verantwoordelijk 
zijn voor het onderhoud van een klimaatinstallatie in een niet-industri-
ele omgeving: bijvoorbeeld je eigen woonomgeving, op school of in een 
kantoorsituatie!
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01 Waarom
klimaatinstallaties?
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Waarvoor zijn klimaatinstallaties nodig?

Installaties zijn bedoeld om het binnenmilieu gezond en comfortabel 
te maken en te houden, oftewel ten allen tijde een zo goed mogelijke 
binnenmilieukwaliteit te creëren. 

Klimaatinstallaties zijn met name bedoeld om een bijdrage te leveren 
aan een goede luchtkwaliteit en thermische kwaliteit, zonder dat daar-
door de kwaliteit van het licht of de geluidskwaliteit wordt benadeeld. 

Klimaatinstallaties zijn vooral bedoeld voor het beheersen van de ther-
mische- en luchtkwaliteit, middels ventilatie, luchtreiniging, verwar-
ming, koeling en bevochtigen of ontvochtigen van de lucht.

1.1 Inleiding

Geluid 
kwaliteit 

Thermische 
kwaliteit 

Licht 
kwaliteit 

Lucht 
kwaliteit 

Installaties & binnenmilieukwaliteit? 
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Boven links: een lokale airco die lucht vanuit de ruimte koelt of verwarmt.
Onder links: een kleine installatie
Rechts: In kantoorgebouwen vind je installaties waarin je zelfs kan staan!

Hoe ziet een klimaatinstallatie eruit?

Klimaatinstallaties komen in allerlei afmetingen voor. De centrale lucht-
behandelingskast ziet er vaak uit als een gesloten doos, waarin ver-
schillende compartimenten zitten voor verwarmen, koelen, bevochti-
gen en warmteterugwinnen. Vandaaruit wordt de lucht via kanalen naar 
verschillende ruimtes getransporteerd (toevoer) en terug- /afgevoerd 
(afzuig), afhankelijk van de functionaliteiten van de installatie. 

Kleine	installatie

Grote installatieLokale airco


