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In opdracht van Jaga is onderzoek uitgevoerd aan het Oxygen2 ventilatiesysteem voor het ventileren van woningen.
Het Oxygen2 ventilatiesysteem bestaat uit mechanische toevoerunits, die
in de gevels van een woning worden aangebracht. Deze toevoerunits
worden geregeld op de ventilatiebehoefte door middel van CO2-sensoren.
Afzuiging vindt plaats in de natte ruimten. De afzuiging wordt handmatig
geregeld.
Door de CO2-regeling van de toevoerunits, kan overmatig ventileren beperkt worden. Het effect hiervan is onderzocht op het energiegebruik c.q.
de EPC-waarde van een woning, met als voorwaarde het onderhouden
van een goede luchtkwaliteit.
Dit onderzoek is uitgevoerd met het COMIS ventilatie- en concentratierekenmodel, aangestuurd door het programma VentControl. Hiermee kan
de ventilatie van een woning én de blootstelling van bewoners aan
verontreinigingen in de tijd gesimuleerd worden. Dit rekenmodel en dezelfde rekenmethodiek is ook toegepast voor de
bepaling van de ventilatieformules uit NEN 5128 maart 2004.
Het onderzoek is uitgevoerd aan een eengezinswoning voorzien van het Oxygen2 ventilatiesysteem gedimensioneerd conform
artikel 3.46 van het Bouwbesluit.
Resultaten van het onderzoek
Met het Oxygen2 ventilatiesysteem kan een goede binnenluchtkwaliteit onderhouden worden in zowel luchtdichte als minder
luchtdichte woningen.
Bij toepassing van het Oxygen2 ventilatiesysteem kunnen de onderstaande formules uit NEN 5128:2004, als aangegeven,
aangepast en gehanteerd worden per woning c.q. per appartement.
Formule 24 a betreffende de natuurlijke buitenluchttoevoer:
qv;verw;nat;i = 0,226 x Ag;i + 0,148 x qv;10;kar;i - qv;verw;mech;i
Formule 24 d betreffende de mechanische afzuiging(1):
qv;verw;mech;i = 0,279 x Ag;i - 0,024 x qv;10;kar;i
(1) Opgemerkt wordt dat met deze formule de som van mechanische afzuiging en mechanische toevoer door
de toevoerunits beschreven wordt.

Formule 25, waarmee een minimum ventilatie wordt aangegeven, vervalt.
Toepassing van het Oxygen2 ventilatiesysteem leidt tot een EPC-besparing van 0,175 ,uitgaande van de referentiewoning
volgens bijlage F van NEN 5128:2004 (opgeschaald naar Ag=100 m2 en Averlies=150 m2, oftewel primair energiegebruik bij
EPC=1 van 47880 MJ/jaar, qv,10-waarde van 100 dm3/s en forfaitair elektraverbruik wisselstroom ventilator).
In combinatie met waardering van, door bouwkundige aanpassingen bewerkstelligde, verlaging van de luchtdoorlatendheid
(qv,10-waarde) van 100 naar 62,5 dm3/s, hetgeen mogelijk gemaakt wordt door het vervallen van formule 25, loopt de EPCbesparing op tot 0,205.
Toepassingsgebied en voorwaarden
De luchtdoorlatendheid van de woning moet liggen tussen de 30 en 200 dm3/s bij 10 Pa (qv,10-waarde).
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