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Voor wie doen we het?
Voor die bewoonster die zielsveel van haar huis houdt.
Die veilige en vertrouwde plek op aarde waar zij samen
met haar man en kinderen woont. Het plekje op aarde
dat van hun is.
Daar brengt ze de meeste tijd door. Daar wil ze het,
voor zichzelf en haar geliefden, fijn hebben en houden.
Zonder koude tocht, stank of schimmel.
Wat zou het fijn zijn als Mitros, zonder veel gedoe, er
aan kan bijdragen hun thuis net wat comfortabeler te
maken. Het is toch de plek waar je het liefste bent.
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Wie zijn wij
InHealth
is een creatief bureau dat organisaties helpt op
gezondheidsgedrag van mensen positief te
beïnvloeden. Want dat we gezond moeten leven,
weten we allemaal. Inhealth zorgt ervoor dat mensen
ook echt in beweging komen.
Kristinsson Architecten
en Ingenieursbureau heeft vanaf 1966 een
voortrekkersrol in innovatie, bouwtechniek en
behaaglijke, duurzame leefomgeving. Energiezuinig
bouwen en integraal ontwerpen staan daarin
voortdurend voorop.
Cevesin
is gespecialiseerd in technische installaties. Snelle
inventarisatie en gericht vakwerk. Hebben ervaring op
het gebied van onderhoud van installaties en data
beheer en correctie op afstand.

Reinbouw
is specialist in woningbouw, projectontwikkeling,
renovatie en onderhoud. Binnen de geboden
oplossing kunnen in samenwerking met onze
vaste ketenpartners installaties als prefab in de
uitvoering worden aangeleverd. Daarnaast
verzorgen wij de coördinatie van de projecten en
luchtdichting in de woningen.
Fresh-r
zorgt voor een gezonde binnenlucht zonder
energieverspilling. De ventilatoren met
warmteterugwinning van Fresh-r zijn zeer efficiënt
en toch compact dankzij het gebruik van koper in
de warmtewisselaar. Zij werken vraag-gestuurd op
basis van CO2, luchtvochtigheid en fijnstof om de
lucht fris en schoon te houden.
Samen stoppen we tocht, stank en schimmel
zonder energieverlies in één dag
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Onze oplossing voor de

MITROS 100% GZNDWONEN CHALLENGE
•

Slimme ventilatie die aangestuurd wordt door vocht-, CO2 en
eventueel fijnstof sensoren

•

Gezonde verse lucht in de woning die voorverwarmd binnenkomt

•

Terugkoppeling naar de bewoner over werking en effect van ventilatie

•

“No regret”: bij mutatie aangebrachte verbeteringen zijn bij latere
renovatie geschikt voor hergebruik

•

Universele oplossing en breed toepasbaar: volledig decentraal en
horizontaal. Indien mogelijk aansluiting op bestaande kanalen

•

Te plaatsen in één dag

Voor wie doen we het?
Wie zijn wij
Samenvatting
onze oplossing
de voordelen
Bewoner aan het woord
hoe spelen wij daarop in
Werking van het systeem
TCO (total cost of ownership)
Referenties

Bijlagen
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Stop tocht, stank en schimmel
zonder energieverlies in één dag
Wanneer een bewoner verhuist en de installateur de woning één dag ter beschikking
kan hebben, wordt de Fresh-r geplaatst en slimme ventilatoren ingebouwd.
Installatie in één dag kan zelfs in bewoonde situatie gerealiseerd worden.

Wat gebeurt er dan in die
ene dag?

Voorbereiding
Inmeten/afteken
en gaten en
prepareren van
materialen.
Vensterpaneel
maken.

Strippen
Eventueel oude
ventilatie
verwijderen

Plaatsen
Gaten
aanbrengen en
Fresh-r en
Fresh-r Forward
aanbrengen

Aansluiten
Elektriciteit
aanleggen en
aansluiten

Afwerken
Waar nodig
buizen
aanbrengen en
verbindingen
maken

Techniek wordt
uitgelegd
Duidelijke uitleg
van bediening
en instructie
over
downloaden van
app.
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De Fresh-r,
nauwelijks zichtbaar vanaf buiten

De Fresh-r
7

En hoe ziet dat er dan uit?

De Fresh-r wordt gemonteerd in het
raamkozijn. Hij kan ook op of in de
buitenmuur geplaatst worden.

De Fresh-r bestaat uit een doosconstructie met daarin twee
ventilatoren die in
tegenovergestelde richting blazen.
Daartussen zit een
warmtewisselaar.

De optionele fijnstoffilter is
gemakkelijk te plaatsen en te
vervangen.
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Vraaggestuurde ventilatie met
warmteterugwinning

Hoe werkt het ?

Fresh-r meet continu de CO2 en relatieve
luchtvochtigheid en eventueel fijnstof. Als de
waarden stijgen wordt er geventileerd. De muffe
lucht wordt naar buiten geblazen. Tegelijkertijd
wordt frisse lucht naar binnen geblazen. Deze
luchtstomen raken elkaar niet. De koper in de
warmtewisselaar geeft de warmte van de

uitgaande lucht aan de inkomende lucht. Hierbij
gaat maar enkele graden verloren. 87% van de
warmte blijft binnen. Zo vermindert iedere
geïnstalleerde Fresh-r onze afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen. En heeft de bewoner een
comfortabele woning zonder tocht en koudeval en
zonder vochtproblemen.
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Fresh-r Forward

Maar hoe is het met de
luchtkwaliteit in de
kamers waar geen Fresh-r
hangt?

De Fresh-r Forward ventileert frisse lucht vraaggestuurd door naar andere vertrekken. Zodoende
wordt het bereik van de Fresh-r vergroot.
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De Voordelen
•
•
Wat heb ik daar aan?

•
•
•
•
•

•

Een gezonde woning – vrij van vocht, tocht,
schimmel en vieze lucht
Comfort terwijl bewoner daar zelf niets aan hoeft
te doen
Te installeren in 1 dag - minimale overlast voor de
bewoner
Levert een lagere energierekening op
Het is een no-regret maatregel
Geschikt voor alle woningtypen
Snel in te bouwen bij renovatie, groot onderhoud
maar ook bij verhuizing en zelfs in bewoonde
toestand
Inzage in resultaten voor de bewoner
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De bewoner aan het woord
Voor wie doen we het?
Wie zijn wij
Samenvatting

InHealth interviewde bewoners uit Overvecht, het
Leidseweg gebied en de Rode Driehoek op zoek naar hun
behoeften.

onze oplossing
de voordelen
Bewoner aan het woord
hoe spelen wij daarop in
Werking van het systeem
TCO (total cost of ownership)
Referenties

Bijlagen

Veel van de geïnterviewde bewoners zijn zich bewust van
de problemen omtrent luchtkwaliteit, vocht en tocht en
vaak ook van de oorzaken. Slechts een deel van de
mensen doet er zelf iets aan. Slechts een deel doet
melding van hun zorgen en klachten.
De wensen voor verbetering sluiten aan op de 100%
gezond wonen challenge. De bewoners vinden dat “het
gewoon goed moet werken”.
In volgende slides laten we zien hoe onze oplossing de
wensen van de bewoners vervult.
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Keuzevrijheid bewoner
Wat mij betreft
hadden ze die
ventilatoren weg
kunnen laten, ik zet
een raam open en
maak de douche
even droog na
gebruik.

Harder button
Bewoners willen controle over het apparaat, maar willen
ook dat het automatisch z’n werkt doet.
Onze ventilatoren kunnen handmatig bediend worden
met de zeer eenvoudige bediening (enkel + en -). Na
1.5 uur schakelt het apparaat over naar de
automatische stand.

Zachter button
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Eenvoudig en intuïtief te bedienen
Het moet gewoon
werken, ik wil er
eigenlijk niets voor
hoeven te doen.
En

Als we het vocht uit
de douche kwijt willen
moeten we niet
vergeten de ventilator
aan te zetten

Het ventilatie systeem werkt vraaggestuurd, de bewoner hoeft daar zelf niet
op te letten.

Temperatuur, CO2 en relatieve
luchtvochtigheid sensoren meten
continu de luchtkwaliteit en het systeem
bepaalt hoeveel er geventileerd moet
worden voor gezonde binnenlucht.
Terugkoppeling
Een app geeft inzicht in de
luchtkwaliteit en in de hoeveelheid
energie die bespaard wordt.
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Techniek die natuurlijk
en comfortabel voelt
Er moet iets
uitgevonden worden
dat de kou buiten
houdt en de frisse
lucht naar binnen
brengt.

De Fresh-r, ook wel het ‘ademend raam’ gaat op
in het interieur en brengt verse lucht naar binnen
die net iets koeler is – maar zeker niet koud – als
het binnen is.
Als het buiten kouder is, blijft de warmte
binnenshuis, maar wordt er wel voldoende
geventileerd.
In de zomer blijft de warmte buiten en de koelte
binnen.
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Stopt vocht en schimmel
Er is geen houden
aan; de schimmel
blijft terugkomen en
verf bladdert af.
Ik zet nu de
verwarming aan met
het raam open, maar
dat scheelt niet veel.

Vochtige lucht wordt afgezogen, verse
drogere lucht komt via de warmtewisselaar
voorverwarmd binnen.
Het systeem is ook vocht gestuurd, dus hoe
meer vocht, hoe meer ventilatie. Schimmels
krijgen hierdoor weinig kans.
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Voorkomt tocht
Als de ventilator
aanstond, kwam er
een balk van koude
lucht van het raam
naar het ventilatiegat en dus heb ik de
ventilator eruit laten
halen en het gat
laten dichten.

De mechanische in- en uitgaande balansventilatie
met warmte terugwinning zorgt dat de verse en
schone lucht van buiten verwarmd binnenkomt.
Daardoor voorkomen we tochtstromen en
koudeval zoals die bij traditionele roosters
ontstaan.
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Stopt stank en lawaai
Als je bovenin de flat
woont, heb je snel last van
kookgeuren van beneden
buren. Ook wietluchten
zijn een probleem.
En
Je hoeft het rooster hier
niet open te zetten want
dan kun je niet meer
fatsoenlijk praten door het
lawaai van buiten

Verticale ventilatie kan ongewenste luchtjes
veroorzaken door lekke of slecht functionerende shunt
kanalen. Tevens kan het zorgen voor lawaai/ geluid van
boven- en/of onderburen, daarom prefereren wij
horizontale ventilatie.
Fresh-r voert voorverwarmde lucht direct van buiten
horizontaal aan. Geuren en geluid van onder- en
bovenburen worden hiermee dus voor een heel groot
deel voorkomen.

Het systeem voldoet ten aanzien van ventilatiegeluid
aan alle Passivhaus eisen, welke hoger zijn dan die van
het bouwbesluit. Daarnaast reduceert de Fresh-r geluid
van buiten met 45dB.
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Eén oplossing voor afvoer van CO2,
vocht, fijnstof en toevoer van verse lucht
Wij hebben mooi
uitzicht over de weg
naar het landschap,
maar ons balkon is
zwart van het roet

De integrale oplossing meet CO2 en
Relatieve Vochtigheid en voert vervuilde en
vochtige lucht af naar buiten.
Maar in de stadscentra en dichtbevolkte
omgeving en nabij doorgaande wegen is er
veel fijnstof. Grover fijnstof (PM2,5 – PM10)
wordt door het afwasbare
koperdraadnetwerk gefilterd.
Het systeem biedt een extra (optionele)
mogelijkheid om fijnstof kleiner dan PM2,5 te
meten en eruit te filteren. Dit verbetert de
inkomende luchtkwaliteit.
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Spaart milieu en
verwarmingskosten
Een vriendin van mij
heeft een jaar lang
vaker het raam open
gezet om te
ventileren, maar
kreeg een eindejaar
aanslag van €700,
dat ze helemaal niet
kon betalen als
bijstandsmoeder.

De warmtewisselaar van Fresh-r houdt
zoveel warmte binnen, dat er veel minder
gestookt hoeft te worden. Zelfs als
het buiten vriest. Dat scheelt 300 kilo CO2 per
jaar voor een gemiddelde woning.
Veel energie die nodig is om te verwarmen,
wordt bespaard en de gebruiks- en
onderhoudskosten zijn heel erg beperkt.
Daarom gaan de maandlasten omlaag.
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Deze bewoner vatte het goed samen

Dit filmpje dat tijdens de interviews gemaakt werd, is alleen in de Powerpoint versie te zien, niet in de PDF.
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Hoe doen we dat?
Voor wie doen we het?
Wie zijn wij
Samenvatting
onze oplossing

De oplossing met Fresh-r is uitermate geschikt voor gestapelde bouw. Er zijn
vele configuraties mogelijk, van simpel met snelle installatie tot uitgebreidere
installaties. We werken altijd vraag gestuurd waardoor gezonde lucht
gegarandeerd wordt. Met de warmte terugwinning component wordt het comfort
verbeterd en de energiekosten verlaagd.

de voordelen
Bewoner aan het woord
hoe spelen wij daarop in

Het is een no-regret maatregel, omdat de Fresh-r componenten altijd
meegenomen kunnen worden in een volgende upgrade.

Werking van het systeem
TCO (total cost of ownership)
Referenties

In de volgende slide laten we 2 varianten voor dezelfde woning zien. Voor deze
challenge vinden we het belangrijk dat alle ruimtes vraaggestuurd geventileerd
voor de gezonde binnenlucht. Beide varianten garanderen dit ook.

Bijlagen

We hebben variant A meer detail uitgewerkt op de volgende pagina's. De
andere varianten, ook voor andere woningen, zijn opgenomen in de bijlagen.
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Variant B (zie bijlage)

Varianten A en B
A
Twee varianten voor de
portiekwoningen van
Mitros

B

Gezonde binnenlucht in de
gehele woning, met nadruk op
comfort in slaap woon- en
slaapkamers.

Gezonde binnenlucht in de
gehele woning, met nadruk op
energiebesparing uit WC en
badkamer ventilatie.

Variant A

Vraag gestuurde WTW
met installatie in 1 dag in
bewoonde toestand

In variant A worden woonkamer en
slaapkamer vraag gestuurd (mbv CO2 en
vocht sensoren) gebalanceerd geventileerd
met warmteterugwinning voor optimaal
comfort. Keuken, badkamer en WC worden
horizontaal afgezogen tenzij verticale
kanalen beschikbaar en kwalitatief zijn
(m.b.v. vocht sensoren of desgewenst een
extra Fresh-r).
Om installatie in 1 dag mogelijk te maken
wordt de Fresh-r vooraf ingebouwd in een
kozijnpaneel.
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Variant A
Fresh-r
(CO2/RH gestuurde balans WTW)

Afvoer
(CO2/RH gestuurd)

Met een beperkt aantal
(Fresh-r) componenten,
enkele buizen en
aansluitingen
Fresh-r Foward
(CO2/RH gestuurde
afzuiging uit slaapkamer
volgens cascade principe van
Passive House)
Raam rooster

Horizontale afvoer uit
Keuken/WC/Badkamer
(RH gestuurd)
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Portiekflat met
2 slaapkamers

Products used in
this configuration:
In deze en de volgende
slides staat schematisch
weergegeven welke
componenten worden
geïnstalleerd en hoe de
luchtstromen lopen
Fresh-r on
the wall

Fresh-r in
the wall

Fresh-r
Forward

26

Portiekflat met
2 slaapkamers
Ventilatie plan
Products used in
this configuration:

Hier zijn de Fresh-r
componenten,
ventilatiebox en afvoeren
ingetekend
Fresh-r on
the wall

Fresh-r in
the wall

Doel:
Comfort en gezonde lucht
Fresh-r WTW, CO2- en vochtgestuurd
Fresh-r Forward, CO2- en vochtgestuurd

x

Ventialtiebox, vocht-gestuurd

Luchtafvoer

Fresh-r
Forward

Rooster
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Portiekflat met
2 slaapkamers
Ventilatie plan
Products used in
this configuration:

Doel:
Comfort en gezonde lucht
Fresh-r WTW, CO2- en vochtgestuurd

Hier zijn ook de buizen
ingetekend
Fresh-r on
the wall

Fresh-r in
the wall

Fresh-r Forward, CO2- en vochtgestuurd

x

Ventialtiebox, vocht-gestuurd

Luchtafvoer

Luchtkanaal en -richting

Fresh-r
Forward

Rooster
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Portiekflat met
2 slaapkamers
Ventilatie plan
Products used in
this configuration:

Doel:
Comfort en gezonde lucht
Fresh-r WTW, CO2 en vochtgestuurd

En hier ziet u de
luchtstromen die
ontstaan door de
verschillende
Fresh-r on vertrekken
Fresh-r in
thewoning
wall
the wall
in de

Fresh-r Forward, CO2 en vochtgestuurd

x

Ventialtiebox, vocht-gestuurd

Luchtafvoer

Luchtkanaal en -richting

Fresh-r
Forward

Rooster

Frisse lucht
Muffe lucht
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Minimale overlast / best value for money
Bij renovatie:
- Fresh-r van te voren in te bouwen in nieuwe gevel of raamkozijn
- Aansluiting op nieuwe verticale of horizontale afvoerkanalen
Uitvoerbaar op het
moment dat het voor de
bewoners de minste
overlast en voor Mitros
de beste value for
money oplevert

Bij groot onderhoud:
- Inbouwen in bestaande muren en extra kanalen
- Kleine structuuraanpassingen en koppeling/scheiding van ruimtes
- Combinatie van balans- en horizontale afvoerventilatie
Bij verhuizing of in bewoonde staat:
- Opbouwen op bestaande muren
- Slimme ventilators boven deuren
- Horizontale afvoerventilatie

Stop tocht, stank en schimmel
zonder energieverlies in één dag
Omdat de oplossing
horizontaal kan worden
ingebouwd en we de
systemen in
buitenmuren, vensters
of bestaande kanalen
plaatsen, kan een
woning aangepast
worden bij een
verhuizing of zelfs
tijdens bewoning

Wanneer een bewoner verhuist en de installateur de woning één of een dag ter
beschikking kan hebben, wordt de Fresh-r geplaatst en slimme ventilatoren
ingebouwd.

Voorbereiding
Inmeten/afteken
en gaten en
prepareren van
materialen.
Vensterpaneel
maken.

Strippen
Eventueel oude
ventilatie
verwijderen

Plaatsen
Gaten
aanbrengen en
Fresh-r en
Fresh-Forward
aanbrengen

Aansluiten
Elektriciteit
aanleggen en
aansluiten

Afwerken
Waar nodig
buizen
aanbrengen en
verbindingen
maken

Techniek wordt
uitgelegd
Duidelijke uitleg
over bediening
en instructie
over
downloaden van
app.
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No-regret
Investeringen in
materialen die eerder
gedaan zijn bij een
onderhoudsbeurt, bij
plaatsing in bewoonde
toestand of bij mutatie
houden hun waarde. Bij
een renovatie worden
de systemen opnieuw
gebruikt en ingebouwd.

Bij renovatie wordt de woning 100% aangepast voor een gezond
binnenklimaat met de optimale combinatie van systemen, óók eventuele
systemen die eerder geplaatst werden.
De Fresh-r oplossing is zeer geschikt voor stap-voor-stap
energiebesparende renovaties, een methodiek die als kansvol gezien wordt
bij energiebesparing in woningen.
Denk daarbij aan:
Fresh-r systemen en slimme ventilatoren die op verhuismomenten geplaatst
zijn, kunnen zondermeer weer gebruikt worden op navolgend moment van
renovatie of groot onderhoud
Natte ruimten die reeds goede ventilatiekanalen hebben, upgraden met
slimme systemen (CO2 en vocht gestuurd)
Horizontale lucht aansluiting op reeds geplaatste Fresh-r in woningen waar
de verticale afvoer ontbreekt of slecht is en geluids- en geuroverlast
veroorzaakt
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De bewoner doet mee
Hoe vindt u het als we
zorgen voor gezonde
lucht en comfortabele
warmte in uw woning ?
Wat moet ik daarvoor
doen ? Moet ik mijn
woning uit ?
Hoe weet ik dat het
werkt ?

We spraken bewoners die graag willen “dat het gewoon goed werkt”. Slechts enkelen
lijken hun eigen gedrag aan te willen passen of de mogelijkheid te willen hebben om de
apparatuur in te stellen.
In het voorgaande hebben we laten zien dat we het gemakkelijk kunnen en willen maken
voor de bewoner.
We geloven in de ‘betrokken bewoner’ en dat we dat kunnen bereiken door:
• Bewoners te betrekken in de aanpak aan de hand van focussessies
• De bewoner van tevoren goed te informeren over wat we kunnen veranderen. Het is
ook mogelijk ze te vragen of ze het willen – het is immers niet noodzakelijk om de hele
flat tegelijkertijd te doen
• Een vast aanspreekpunt voor de bewoners te hebben. Voor vragen kunnen ze terecht
bij “Henk”. Henk wordt in alle communicatie meegenomen als afzender. Dit is een
persona dat dicht bij de doelgroep staat.
• Via de Fresh-r app de bewoner te tonen hoe de luchtkwaliteit is, hoeveel vocht en
CO2 er is afgevoerd en hoeveel warmte er is teruggewonnen.
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Investeringen en Total Cost of Ownership
Voor wie doen we het?
Wie zijn wij

Samenvatting
onze oplossing
de voordelen
Bewoner aan het woord
hoe spelen wij daarop in
Werking van het systeem

Investeringen
Systemen en materialen
Installatie

2.918 euro
575 euro

Total Cost of Ownership per jaar
Afschrijving op bovengenoemde investeringen in 30 jaar
Vervangingsmateriaal
Onderhoud en schoonmaak
Elektriciteit
Besparing verwarmingskosten

116 euro
92 euro
33 euro
40 euro
- 107 euro

TCO (total cost of ownership)
Referenties

Bijlagen

De besparingen op verwarmingskosten zijn aantoonbaar. De besparingen door vermindering
van het aantal klachtafhandelingen, herstel van door schimmel aangetaste muren en inkomsten
uit subsidies voor energiebesparing (potentieel 500-1000 euro) zijn niet meegenomen
Berekeningen zijn gebaseerd op:
- Installatie in woning portiekflat, type 1
- Oplossing die ingebouwd kan worden tijdens bewoning of mutatie
- Afschrijving op 30 jaar bij 10-jaarlijkse vervanging van alle bewegende delen
De Fresh-r oplossing kan ook volgens het Circulair Economy model geïmplementeerd worden.
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Vergelijking met traditioneel ventilatiesysteem
In Duitsland is in 2016 door het
Passive House Institute een
vergelijking gedaan tussen traditionele
ventilatiesystemen en bijna 10
systemen met warmte terugwinning.
Eén van de conclusie van het rapport
was: “Alhoewel de totale kosten van
een ventilatie systeem met warmte
terugwinning altijd hoger bleken te zijn
dan die van een
afvoerventilatiesysteem blijven de
extra kosten zeker binnen
aanvaardbare grenzen.”
Fresh-r won de tweede prijs, waarbij
de jury evalueerde op de criteria
TCO, luchtkwaliteit, geluidsnivo,
passende integratie, simple installatie,
onderhoudsgemak

450
400
350
300

250
200

150
100
50
0
Luchtafvoer
systeem

Fresh-r

Investeringen

Verwarming

Elektriciteit

Onderhoud
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Referenties
Voor wie doen we het?
Wie zijn wij
Samenvatting
onze oplossing
de voordelen
Bewoner aan het woord

“De Fresh-r voldoet aan het bouwbesluit en werkt zelfs beter dan de gestelde eisen.”
Ing. Wil F. de Gids, was specialist binnenmilieu bij TNO Bouw en één van de grondleggers
Bouwbesluit
“Wij zijn als duurzame productontwerpers onder de indruk van de ingenieuze ideeën achter dit
nieuwe warmte-technische concept en de aantoonbare superieure eigenschappen ervan. Hoogste
tijd om het veelbelovende, innovatieve en ultiem energie-efficiënte concept ruim baan te geven in de
Energietransitie in Nederland.”
Prof. Dr. Ir. Han Brezet
Hoogleraar Duurzaam Product Ontwerpen TU Delft en AAU Aalborg Universiteit (DK)

hoe spelen wij daarop in
Werking van het systeem
TCO (total cost of ownership)
Referenties

Bijlagen

“ Met een extreem goede warmtewisselaar blijkt het mogelijk 80-90% van het warmteverlies terug te
winnen uit ventilatielucht. Iedereen denkt daarbij aan dure, ingrijpende oplossingen (gebalanceerde
ventilatie met ventilatiekanalen door de constructie heen en boven verlaagde plafonds). Maar met de
Fresh-r (vroeger 'Ademend Raam'), een decentrale ventilatie-unit met warmteterugwinning, kan dat
eenvoudig in uitvoering en goedkoop in gebruik. De toepassing van Fresh-r-units kan een revolutie
betekenen voor de energietransitie omdat ze een oplossing bieden voor vele soorten gebouwen, vooral
de exemplaren met een lage verdiepingshoogte en onaantastbare constructie. “
Prof. Andy van den Dobbelsteen, PhD MSc
Professor of Climate Design & Sustainability, (TU Delft)
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Bijlagen
Voor wie doen we het?
Wie zijn wij

1.
2.

Samenvatting
onze oplossing
de voordelen
Bewoner aan het woord
hoe spelen wij daarop in
Werking van het systeem

3.
4.
5.
6.

Variant B en vergelijking varianten
Ventilatieplannen voor andere portiekflats en Flats van 10
verdiepingen
Specificaties Fresh-r
Specificaties Fresh-r forward
Fresh-r Brochure
Links naar Fresh-r video’s op Youtube

TCO (total cost of ownership)
Referenties

Bijlagen

37

Variant B

Vraag gestuurde WTW
met installatie in 1 dag in
bewoonde toestand

In variant B worden woonkamer en
slaapkamer vraag gestuurd (mbv CO2 en
vocht sensoren) geventileerd met
warmteterugwinning voor optimaal comfort
in de woonkamer. Badkamer en WC
worden meegenomen in de balansventilatie
ten behoeve van betere
warmteterugwinning en vochtafvoer.
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Variant B
Fresh-r
(CO2/RH gestuurde balans WTW)

raam rooster

afvoer WC / Badkamer naar WTW
(CO2/RH gestuurd)

Vraag gestuurde WTW
met installatie in 1 dag in
bewoonde toestand

raam rooster

Horizontale afvoer uit Keuken
(RH gestuurd)
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Vergelijking varianten
variant A

Gezonde binnen lucht
(vraag gestuurd)

gehele
woning

Ruimtes met WTW
(extra comfort)

woon- en
slaapkamers

Tijd in woning
voor installatie

1 dag

Energiebesparing

woon- en
slaapkamers

Variant B

gehele
woning

woonkamer,
WC / Badkamer

2 dagen
woonkamer,
WC / Badkamer

Ventilatieplannen van andere flats
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Ventilatieplan
Portiek Flat 1

w
o

Fresh-r on the wall

i i

w

Fresh-r in the wall

Fresh-r in window

Valve
Duct
Air
Extract, Stale Supply, Fresh

Fresh-r Forward

Smart Fan > Indoor

zone 1-a

Smart Fan > Outdoor
Window grille

1 maart 2018
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Ventilatieplan
Portiek Flat 2

o

Fresh-r on the wall

i i

w

Fresh-r in the wall

Fresh-r in window

Valve
Duct
Air
Extract, Stale Supply, Fresh

Fresh-r Forward

Smart Fan > Indoor

Smart Fan > Outdoor
Window grille

1 maart 2018
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Ventilatieplan
Portiek Flat 3

o

Fresh-r on the wall

i i

w

Fresh-r in the wall

Fresh-r in window

Valve
Duct
Air
Extract, Stale Supply, Fresh

Fresh-r Forward

Smart Fan > Indoor

Smart Fan > Outdoor
Window grille

1 maart 2018
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Ventilatieplan
10 Hoog - 1

o

Fresh-r on the wall

i i

w

Fresh-r in the wall

Fresh-r in window

Valve
Duct
Air
Extract, Stale Supply, Fresh

Fresh-r Forward

Smart Fan > Indoor

Smart Fan > Outdoor
Window grille

1 maart 2018

45

Ventilatieplan
10 Hoog - 2

o

Fresh-r on the wall

i i

w

Fresh-r in the wall

Fresh-r in window

Valve
Duct
Air
Extract, Stale Supply, Fresh

Fresh-r Forward

Smart Fan > Indoor

Smart Fan > Outdoor
Window grille

1 maart 2018
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Ventilatieplan
10 Hoog - 3

o
i i

w

Fresh-r on the wall

Fresh-r in the wall

Fresh-r in window

Valve
Duct
Air
Extract, Stale Supply, Fresh

Fresh-r Forward

Smart Fan > Indoor

Smart Fan > Outdoor
Window grille
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Specificaties Fresh-r

Apart als PDF bijgevoegd in Specificaties Fresh-r.pdf
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Specificaties Fresh-r forward

Apart als PDF bijgevoegd in Specificaties Fresh-r forward.pdf
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Fresh-r Brochure

Apart als PDF bijgevoegd in Fresh-r Brochure.pdf
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Links naar Fresh-r video’s op Youtube

Op Youtube staan een aantal Fresh-r video’s die meer laten
zien over de werking en achtergronden bij de ontwikkeling van
de Fresh-r:
https://www.youtube.com/watch?v=iFrJMk8YSbw
https://www.youtube.com/watch?v=zEbrb2xH6-k
https://www.youtube.com/watch?v=NNh2aDJnI9c
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