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Air Tightness Tester
Snel en eenvoudig luchtdichtheid meten

LUCHTDICHTHEID METEN MET DE ATT
Hoe simpel kan het zijn!

ATT systeem (gepatenteerd)
• Drukvat met drukverschilsensor, 

kraantje, capillair, Wifi host en Li-
ion accu

• Android Tablet met software.
• WiFi verbinding tussen drukvat en 

tablet
• Het ventilatiesysteem van de 

woning wordt gebruikt om de 
woning op druk te brengen

ATT systeem (gepatenteerd)

Drukvat open / Ventilatiesysteem uit:

Q = 0 (dm3/s)

P vat = P woning = P buiten 

(afgezien van kleine verschillen door wind en temperatuur)

Drukvat dicht / Ventilatiesysteem aan:

Q = Qv;dP (dm3/s)

P woning - (P vat = P buiten) = dP (Pa)

De Qv;10
In het Bouwbesluit wordt de Qv;10 als 
norm gebruikt: de luchtdoorlatend-
heid die ontstaat via kieren en naden 
tussen de verschillende bouwdelen in 
de omhulling van een gebouw bij een 
drukverschil van 10 Pascal

Qv;10 = Qv;dP (10 / dP)n

ATT: vaste, gekozen waarde voor n 
(0.66) 
Blowerdoor: n wordt berekend uit de 
metingen

1. Plaats de ATT in de woning
• Uit de zon en niet nabij andere warmtebron-

nen, om te acclimatiseren. De ATT mag in elk van 
de vertrekken in de woning opgesteld worden 
(woonkamer, keuken, slaapkamer, zolder, etc).

• Zet de ATT aan en schakel het ventilatiesysteem uit

2. Bereid de woning voor
• Sluit roosters, ramen en buitendeuren
• Afzuigkap afplakken
• Brievenbussen afplakken
• Sifons vullen

3. Prepareer het ventilatiesysteem
• Het systeem moet aan- en uitgeschakeld kunnen 

worden
• In geval van een gebalanceerd ventilatiesysteem: 

koppel het buitenluchtaanzuigkanaal of het bin-
nenluchtafvoerkanaal los van de balansunit

• Plak het losse kanaal vervolgens af. Afhankelijk van 
het losgekoppelde kanaal wordt de luchtdichtheid 
gemeten bij onder- of overdruk.

4. Meet de volumestroom
• Zet de ventilatie-unit op de hoogste stand en meet 

met de FlowFinder of de Ventiflow alle toevoer/
afvoerroosters (overdruk/onderdruk)

5. Meet met de ATT
• Start de app op de tablet en vul de benodigde 

velden in
• Verbind met apparaat (het drukvat) via WiFi
• Start meting
• Schakel ventilatiesysteem 5x aan en uit
• Bekijk en bewaar de meting

Meerdere woningen testen? Verdeel de taken. De ATT 
laat zich eenvoudig meenemen!
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Voordelen
• De meting is zeer snel en eenvoudig uit te voeren 

• Nieuwe en unieke meetmethode om de dichtheid van  
 een woning te bepalen 

• Compact ontwerp 

• Installatie en bediening door 1 man 

• De bewoners hoeven niet hun huis uit 

• Lage aanschafwaarde (korte terugverdientijd)

Met de A(ir)T(ightness)T(ester) kan de luchtdichtheid 
van gebouwen snel en eenvoudig gemeten worden. De 
ATT maakt daarbij slim gebruik van het ventilatiesys-
teem. Het drukvaatje van de ATT dient als referentie 
(druk in de woning als het ventilatiesysteem uit staat). 
Terwijl het ventilatiesysteem een aantal keren aan- en 
uitgeschakeld wordt, wordt het drukverschil ten op-
zichte van de referentie gemeten. Uit dit drukverschil 
en de ventilatieluchtstroom wordt de luchtdichtheid 
(bijv. de Qv10) berekend. 

Waar nu vaak in grotere bouwprojecten met de blower-
door alleen een steekproef wordt genomen, kan samen 
met de ATT de luchtdichtheid van alle woningen op 
een vlotte en toegankelijke manier getest worden.

Toepassing
De AirTightnessTester (ATT) is ontwikkeld als aanvulling 
op de blowerdoormethode en voor een snelle check door 
de installateur. 

Bij een groot bouwproject kunnen met de ATT alle wo-
ningen gemeten worden in plaats van de nu toegestane 
steekproef van 2 of 3 woningen. Zo weet je zeker dat iede-
re woning luchtdicht is. De ATT gebruikt een referentievat 
met een drukverschilsensor en een app op een tablet met 
WiFi-communicatie. In plaats van de blowerdoor wordt 
het ventilatiesysteem van het huis ingezet om het huis op 
over- of onderdruk te brengen. Uit de totale volumestroom 
en het opgebouwde drukverschil tussen het vat en de wo-
ning kan de qv10 berekend worden.  Als je nu die 2 of 3 
woningen met blowerdoor én met deze methode doet, kun 
je voor de overige woningen deze methode gebruiken.

Met de A(ir)T(ightness)T(ester) 

kan de luchtdichtheid van 

gebouwen snel en eenvoudig 

gemeten worden. 

De ATT is uitgebreid getest in de praktijk
Met de ATT wordt nu al meer dan een jaar ‘in het veld’ 
gemeten. Er is in zo’n 100 woningen zowel met de ATT als 
met de blowerdoor gemeten.  Deze metingen zijn voor het 
grootste deel uitgevoerd door Koppen Bouwexperts.

Air 
Tightness
Tester

Zonder in te gaan op de details kunnen we gerust stellen 
dat de ATT-methode goed presteert zoals in de grafiek te 
zien is. 

Samenwerking met TNO
De ATT is een product van ACIN instrumenten BV. TNO 
heeft het principe bedacht en gepatenteerd. Samen 
met ACIN, Vereniging Leveranciers van Luchttechni-
sche Apparaten (VLA) en Techniek Nederland heeft TNO 
in het TKI-project SecureVent gewerkt aan de dooront-
wikkeling en het testen. Het TKI SecureVent project 
wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van 
het Ministerie van Economische Zaken.


