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Onze bijdrage aan TKI SecureVent
Het ontwikkelen van eenvoudige 
meetinstrumenten voor de professionele 
markt waarmee 
1) de luchtdoorlatendheid van de 

gebouwschil
2) en de luchtvolumestroom van het 

ventilatiesysteem 
op snelle en betaalbare wijze kunnen worden 
getoetst.



Methodiek Luchtdoorlatenheid
De qv10 is de luchtverplaatsing tussen binnen en 
buiten langs luchtlekken (andere openingen dan de 
bewust aangebrachte ventilatieopeningen) bij een 
onder- of overdruk in de woning van 10 Pascal.

De qv10 wordt nu gemeten met een blowerdoor, 
een tijdrovende en specialistische meting.
ACIN heeft een gepatenteerd idee van TNO voor
een vereenvoudigde meting uitgewerkt die de 
installateur snel kan uitvoeren.



De AirTightnessTester (ATT)

Bij de vereenvoudigde luchtdoorlatendheidsmeting wordt het 
aanwezige ventilatiesysteem in de woning gebruikt om de woning 
op onder- of overdruk te brengen en de luchtdoorlatendheid te 
meten. 



Meten met de ATT
• De ATT maakt slim gebruik van het 

ventilatiesysteem. Het drukvaatje 
van de ATT dient als referentie 
(druk in de woning als het 
ventilatiesysteem uit staat). 

• Terwijl het ventilatiesysteem een 
aantal keren in- en uitgeschakeld 
wordt, wordt het drukverschil ten 
opzichte van de referentie 
gemeten. 

• Uit dit drukverschil en de 
luchtvolumestroom van het 
ventilatiesysteem wordt de qv10
berekend



ATT meetresultaten
De ATT is getest door Koppen Bouwexperts
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Koppen bouwexperts is een
specialist op het gebied van 
luchtdoorlatendheidsmetingen
met de blowerdoor. 

In 2018 en 2019 hebben ze in 
een groot aantal woningen de 
ATT vergeleken met de 
blowerdoor.



Juryrapport

- Luchtdichtheid is de ‘dark horse’ van de energietransitie

- Bouwers moeten hun prestaties meetbaar aantonen

- Voor installateurs is de luchtdichtheid een belangrijke randvoorwaarde 

- Seriematige woningbouw en appartementen snel te testen

- Aanvulling op de blowerdoortest. 

- Installateur als totale pakketleverancier en duurzaamheidsadviseur. 

- In (gerenoveerde) bestaande bouw kan een installateur nu echt meten.



De ATT meetset

• Setprijs 1550 euro
• Gewicht inclusief koffer 1,5kg
• Leverbaar medio oktober 2020



Methodiek luchtvolumestroom
• Luchthoeveelheid van 20 tot 100 m3/uur
• Eenvoudige, passieve volumestroommeter 
• Vleugelradanemometer in een meetkoker
• Lage weerstand
• Ontworpen met computersimulaties
• Gepatenteerde (pending) stroomrichter die zorgt voor 

een ventielonafhankelijke meting



Simulaties
Doel: optimaliseren stroomrichter en behuizing

Simulaties met verschillende ventielen
Meetopzet

Simulatie: effect stroomrichter bij een wervelrooster



De VentiFlow-mk2 doet examen

•België kent tegenwoordig de erkende ventilatieverslaggever.

•Praktijktest voor de erkenning als ventilatieverslaggever 

•Georganiseerd door de BCCA (Belgian Construction Certification Association)

•Met eigen volumestroommeter 5 afvoerdebieten en 5 toevoerdebieten meten.

•Verschillende typen ventilatieventielen

(gecentreerde ventielen, ventielen met schone sector, erg gesloten ventielen)

•De debieten tussen 20m3/h en 90m3/h

•Alle metingen moeten binnen 15% van de referentiewaarde liggen. 



De testopstelling



De VentiFlow-mk2 meetset

•Setprijs (VentiFlow-mk2 in koffer) 850 Euro
•Gewicht instrument 1,5 kg. Incl. koffer 3,7kg
•Koffer fungeert ook als opstap
•Leverbaar medio Oktober


