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Informatie en installatievoorschriften HyBalansPlus
Burgerhout/Muelink & Grol Modulair Flexibel Luchtdistributiesysteem
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1 Algemeen
1.1 Wat is Hybalansplus
	Het Hybalansplus luchtdistributiesysteem is
de oplossing voor het efficiënt verplaatsen
van ventilatielucht. De mogelijkheid om
met maximale ontwerpvrijheid een bijzonder
hoog ventilatiecomfort te realiseren. Dit kan
voor zowel woning- als kleine utiliteitsbouw.
De systeemonderdelen zijn geschikt voor
ind ividuele, collectieve of gebalanceerde
vent ilatiesystemen.
	De speciaal ontwikkelde flexibele kunststof venti
lat iekanalen worden op luchtverdeelkasten en/
of plenums aangesloten. Deze zorgen voor een
optimale luchtverdeling voor zowel het inblazen
van lucht als het afvoeren van vervuilde buitenlucht. Hybalansplus geeft oplossingen voor álle
ventilatietechnische vraagstukken die vanuit de
bouwwereld en de uiteindelijke gebruiker kunnen worden gesteld. Alle ingrediënten zijn bij
Hybalansplus aanwezig om zonder risico’s een
perfect werkend ventilatiesysteem te realiseren.
De modulaire opbouw zorgt voor een probleemloze montage en maximale ontwerpvrijheid. De kwaliteit van de gehele installatie ligt
vooraf vast door het “plug en play” principe.
Onderdelen zijn zodanig op elkaar afgestemd
dat menselijke factoren tot een minimum zijn
beperkt .De uitermate grote flexibiliteit maakt
het geschikt voor renovatie en nieuwbouwprojecten.

1.2 Toepassingen
	Hybalansplus is toepasbaar voor alle soorten
woningen en kleine utiliteit in zowel renovatie en
nieuwbouw.
Geschikt voor alle type ventilatiesystemen:
1.2.1 Individuele ventilatie
	Een ventilatiesysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van een ventilator voor luchtafzuiging van
beperkte hoeveelheid ruimten in één woning of
gebouw. Bijvoorbeeld een woonhuisventilator voor
de luchtafzuiging van keuken, badkamer en toilet.
1.2.2 Collectieve ventilatie
	Een ventilatiesysteem voorzien van een ventilator
waarop meerdere woningen zijn aangesloten.
Een collectief ventilatiekanaal zorgt voor de
luchtafzuiging van de diverse ruimten.
1.2.3	Gebalanceerde ventilatie
	Een ventilatiesysteem waarbij de lucht toe- en
afvoer in balans is door één ventilator of warmteterugwinunit (WTW-unit).
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1.3	De 10 voordelen van Hybalansplus
	Afhankelijk van de systeemtoepassing leveren
Hybalansplus onderdelen de volgende voordelen op:
1
Minimaal onderhoud:
•	Minimaal onderhoud door het toepassen van
één diameter zonder aftakkingen per afzuig- en
toevoerventiel. Geleidelijke overgangen tussen
de verschillende systeemdelen voorkomen het
ontstaan van onnodig drukverlies en vervuiling.
•	Door het goed uitgekiende ontwerp van de
Hybalansplus ventielen, in het bijzonder de
ruime spleetafmetingen, is de kans op vervuiling
geminimaliseerd.
•	Het onderhoud beperkt zich tot het schoonmaken
van onderdelen.
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2
Geluid reductie:
•	Het afregelen van de luchthoeveelheden, verantwoordelijk voor het ontstaan van hinderlijke
ruis, vindt niet in leefruimten plaats.
•	De luchtverdeelkasten kunnen zijn voorzien van
inwendige geluiddempers.
•	Geen overspraak door afzonderlijke kanalen per
ruimte.
•	Door lage weerstandsverliezen wordt het werk
punt en de motortoerentallen van de ventilatoren verlaagd. Hierdoor ontstaat er een extra
reductie op het systeemgeluid.

7
Eenvoudig ontwerp en montage
	Montage vindt plaats met één diameter flexibel
kunststof kanaal. Deze is eenvoudig inkortbaar.
De klikverbinding tussen de flexibele kunststof
ventilatie kanalen, ventielen en de luchtverdeelkast maakt het schroeven met parkers en tapen
van aansluitingen overbodig.
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Geen tochtverschijnselen:

	Door gebruik te maken van speciale inblaasventielen wordt frisse lucht met lage luchtsnelheden de
leefruimte ingeblazen. Hierdoor worden tochtverschijnselen voorkomen.
4
Eenvoudig inregelen van het systeem:
	De luchthoeveelheid per ventiel wordt op een
zeer eenvoudige wijze centraal ingesteld in de
luchtverdeelkast. Hierdoor is het inregelen van
de afzonderlijke ventielen overbodig.
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Niet instelbare ventielen:

	De ventielen zijn niet instelbaar en kunnen daardoor niet worden ontregeld. Ook tijdens het
schoonmaken is er geen enkel gevaar dat de
luchtdistributie gewijzigd wordt omdat er geen
verstelmogelijkheid aanwezig is. Hierdoor blijven
de juiste ingestelde waarden gegarandeerd.
6
Beperkt aantal systeemdelen
	Hybalansplus kent een beperkt aantal systeemdelen wat voordelen biedt bij voorraadbeheer,
transport en montage.

Snelle wijzigingen
8
	Veranderingen in het ontwerp zijn bij gebouwwijzigingen snel door te voeren zonder dat dit
invloed heeft op de werking van het systeem.
9
Modulaire opbouw
	Verschillende type luchtdistributiesystemen
zijn te vervaardigen met dezelfde Hybalansplus
onderdelen.
10 Behoud van de vloerconstructie
	Bij een supporterhoogte van minimaal 95 mm
worden deze tijdens de montage niet onderbroken. Hierdoor behoudt de vloer zijn constructieve waarde en zijn herstelwerkzaamheden
uitgesloten. Dit geeft extra montagegemak.

2 Produktinformatie
2.1 Hoofdonderdelen
	Het Hybalansplus luchtdistributiesysteem kent
een aantal standaard onderdelen die onderling
uitwisselbaar zijn. Hierdoor ontstaat een modulair lucht distributiesysteem voor alle denkbare
ventilatiesystemen. De kwaliteit van ontwerp en
uitvoering wordt door de eenvoud van het systeem
gegarandeerd.
HB-plus luchtafvoerplenum 400 x 400
afmeting 400 x 400 x 110 (LxbxH)
• voor 350 m3/h luchtafvoer
•	12 aansluitmogelijkheden t.b.v. flexibele kanalen
•	1 aansluiting rond 150 mm inclusief deksel
•	geen inwendige geluiddemper
•	voorzien van restrictietabel
• blanke uitvoering
artikelnummer: 470445
HB-plus luchtafvoerplenum 400 x 200
afmeting 400x 200 x 110(LxbxH)
•	voor 225 m3/h luchtafvoer
•	8 aansluitmogelijkheden t.b.v. flexibele kanalen
•	1 aansluiting rond 125 mm inclusief deksel
•	geen inwendige geluiddemper
•	voorzien van restrictietabel
• blanke uitvoering
artikelnummer: 470446
HB-plus luchtverdeelkast 450m3/h onder -deel
afmeting 603x 207 x 271(LxbxH)
•	voor 450 m3/h luchttoe- of afvoer
•	17 aansluitmogelijkheden
•	geen inwendige geluiddemper
•	voor combinatie met luchtverdeelkast boven-deel
•	voorzien van restrictietabel
• in ral kleur gespoten
artikelnummer: 470422
HB-plus luchtverdeelkast 350m3/h onder -deel
afmeting 603x207x271(LxbxH)
•	voor 350 m3/h luchttoe- of afvoer
•	12 aansluitmogelijkheden
• met inwendige geluiddemper
•	voor combinatie met luchtverdeelkast boven- deel
•	voorzien van restrictietabel
• in ral kleur gespoten
artikelnummer: 470423
HB-plus luchtverdeelkast 350 / 450 boven-deel
afmeting 603x207x233 (LxBxH)
•	voor combinatie met luchtverdeelkast onder- deel
•	aansluiting 150 en 180 mm
•	voorzien van drukschot
artikelnummer: 470424
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HB-plus plenum 600 x 200 x 110
afmeting 603x207x110(LxBxH)
•	voor maximaal 450 m3/h luchttoe- of afvoer
•	12 aansluitmogelijkheden
•	blanke uitvoering
artikelnummer: 470443

HB-plus plenum 600 x 200 x 180
afmeting 603x207x180(LxBxH)
•	voor maximaal 450 m3/h luchttoe- of afvoer
•	12 aansluitmogelijkheden
•	blanke uitvoering
artikelnummer: 470444

HB-plus luchtverdeelkast haaks-recht
afmeting 603 x 207 x 440 (LxBxH)
•	PP boven deel
•	voorzien van luchtverdeelkast tussen-deel
•	voorzien van afneembaar deksel
•	voorzien van draaibare klemsluitingen
•	aansluiting 150 en 180 mm
•	geen inwendige geluiddemper
artikelnummer: 470442
HB-plus aansluitstuk compleet
•	voor aansluiting luchtverdeelkast en/of
aanzuigplenum aan flexibel kanaal.
•	voorzien van restrictiering aansluiting en
afdichtingsring
•	exclusief restrictiering
artikelnummer: 470408

HB-plus restrictiering
•	Voor montage in aansluitstuk luchtverdeelkast
•	Juiste doorlaat te bepalen met rekenmodule
op www.burgerhout.nl
artikelnummer: 470409

HB-plus kunststof kanaal t.b.v. toevoerlucht (blauw)
•	afmeting rond 92,3 mm buitenmaat
•	afmeting rond 75 mm binnenmaat
•	buigradius 150mm
•	levering per 50 meter
•	Materiaal geribbelde buitenzijde: HDPE
•	Materiaal gladde binnenzijde: LDPE
artikelnummer: 470400
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HB-plus kunststof kanaal t.b.v. afvoerlucht (rood)
•	afmeting rond 92,3 mm buitenmaat
• afmeting rond 75 mm binnenmaat
• buigradius 150mm
• levering per 50 meter
• Materiaal geribbelde buitenzijde: HDPE
• Materiaal gladde binnenzijde: LDPE
artikelnummer: 470401

HB-plus koppelstuk
•	voor het verbinden van twee flexibele kunststof
kanaaldelen
• voorzien van twee afdichtingsringen
artikelnummer: 470405

HB-plus bochtstuk 90°
•	voor 90 graden aansluiting
•	voorzien van twee afdichtingsringen
Leverbaar
begin 2009

artikelnummer: 470435

HB-plus bochtstuk 90° met montagevoet
•	voor 90 graden aansluiting t.b.v. vloermontage
•	voorzien van twee afdichtingsringen
Leverbaar
begin 2009

artikelnummer: 470436

HB-plus ventielaansluitstuk 90°
Voor het aansluiten van het ventiel op het op
hybalansplus kanaal
•	geschikt voor vloer/wanddikte tot max.100mm
•	voorzien van traploos instelbare montageplaat, stofdop en afdichtingsring
•	inwendige diameter ventielzijde 117mm
•	uitwendige diameter ventielzijde 122 mm
artikelnummer 470406
HB-plus ventielaansluitstuk tunnelbouw 90°
T.b.v. aansluiting ventiel op Hybalansplus flexibele
kanaal.
•	Speciaal voor tunnelbouwprojecten
•	inwendige diameter ventielzijde 117mm
•	uitwendige diameter ventielzijde 122 mm
•	Voorzien van stofdop
artikelnummer: 470438
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HB-plus ventielaansluitstuk recht
t.b.v. aansluiting ventiel op hybalansplus flexibele
kanaal.
•	geschikt voor vloer/wanddikte tot maximaal
100mm
•	voorzien van traploos instelbare montageplaat
•	inwendige diameter ventielzijde 117mm
•	uitwendige diameter ventielzijde 122 mm
artikelnummer: 470411
HB-plus stofdop flexibel kunstofkanaal
t.b.v. afdoppen uiteinden flexibele kanaaldelen.
•	ter voorkoming van vervuiling in de kanaal
delen tijdens bouwproces
•	voor het coderen van de diverse kanalen
artikelnummer 470420

HB-plus schroefkoppelverbinding
t.b.v. verlenging van de klikverbinding.
artikelnummer 470437
Leverbaar
begin 2009

HB-plus bochtgeleider 90°
•	voor 90 graden aansluiting zonder bochtstuk.
•	speciaal voor breedplaatvloeren
•	voorzien van een snelsluiting.
artikelnummer: 470432

HB-plus klembeugel
•	verzinkte metalen klembeugel met koppelverbinding t.b.v. flexibel kunststof kanaal
artikelnummer 470431

HB-plus verlengstuk t.b.v. plafond afdekring
Bij een vloerdikte groter dan 100 mm wordt één
of meerdere verlengstukken toegepast. Per
verlengstuk plafond afdekring wordt de
plafondring met 40 mm verlengd.
artikelnummer 470413
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HB-plus instortring voor ventielaansluitstuk (gegalvaniseerd)
Om instromen van beton in de bocht te voorkomen, wanneer het dragende gedeelte van de
betonvloer groter is dan 100 mm, kan deze
instortring worden gebruikt. De instortring kan
om het ventielaansluitstuk worden geschoven.
artikelnummer: 470430

2.2	Ventielen
	Het hybalansplus systeem geeft keuze uit diverse ventielen. Alle ventielen zijn geschikt voor het afzuigen
van lucht.

Type ventielen

Model

Toevoer
maximaal
in l/s

Afvoer
maximaal
in l/s

Bijzondere
kenmerk

Kwadrant

21

Turn

21

Lamellen zijn 360 graden
verstelbaar

Artikelnummer

470415

470417

Conus

14

21

Geschikt voor luchttoevoer
470414
via de wand

Disc

14

21

Geschikt voor luchttoevoer 470418
via plafond
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3 Systeemopbouw

3.1

Hybalansplus voor alleen luchtafzuiging

3.2	Hybalansplus voor alleen luchttoevoer
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3.3	Hybalansplus voor gebalanceerde ventilatiesystemen

3.4	Hybalansplus voor U-bouw en collectieve systemen.
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4	Installatievoorschriften
4.1 Inbouwwijze algemeen
•	De toepassing van Hybalansplus luchtdistributiesysteem is nagenoeg oneindig.Onafhankelijk van het gebouwontwerp en de beschikbare ruimte. Door op elkaar afgestemde onderdelen is modulair ontwerpen
mogelijk geworden waarbij de kwaliteit van de installatie constant is.
•	Voor alle denkbare situaties geldt dat de luchtverdeelkast en/of aanzuigplenum bereikbaar moet blijven
voor inspectie en onderhoud. Ook eventuele uitbreidingen van de installatie in de toekomst wordt hierdoor mogelijk.

4.2. Montagevoorbeelden
4.2.2

Montage voorbeeld aanzuigplenum woningbouw

4.2.3.	Montage voorbeeld luchtverdeelkast voor luchttoevoer
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4.2.4	Montage voorbeeld luchtverdeelkast voor gebalanceerde ventilatie

4.2.5	Montage voorbeeld luchtverdeelkast haaks/recht met aanzuigplenum
400 x 400

4.2.6

Montagevoorbeeld aanzuigplenum voor een wasemkap
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4.3 Ontwerpstappen
4.3.1	De vier basisregels
	Voor het ontwerpen van en goed Hybalansplus
distributiesysteem met lage weerstandsverliezen
zijn de volgende basisregels van toepassing:
•	maximale lucht toe- en/of afvoer volgens de
opgegeven waarden bij de luchtverdeelkast en/
of aanzuigplenum
•	maximale leidinglengte 20 meter tussen luchtverdeelkast en/of aanzuigplenum
•	maximale luchthoeveelheid van 14 l/s voor
zowel de luchttoe- en afvoer
•	bij luchtafvoer is 21 l/s mogelijk bij een maximale leidinglengte van ca. 10 meter

Burgerhout rekenprogramma
Om de juiste luchtverdeling te kunnen bepalen is
een berekening met het burgerhout rekenpro
gramma noodzakelijk. De luchtverdeling wordt
op de website www.burgerhout.nl bepaald.
Voor zowel de luchttoevoer als de luchtafvoer
krijgt u na het invoeren van de berekening de
volgende informatie:
• Totale luchthoeveelheid
• Werkdruk WTW unit
• Opening van de restrictiering per
ventilatiekanaal
Voor het krijgen van deze informatie voor zowel de aanvoer luchtverdeelkast en de afvoer
luchtverdeelkast is de volgende werkwijze noodzakelijk:
Kolom vertrekomschrijving
Neem de omschrijving per ruimte over in de
kolom “vertrekomschrijving” van de berekening. Als er meerdere toe- of afvoerpunten in
één ruimte aanwezig zijn geeft u dit aan. Bij
drie toevoerp unten in de woonkamer zal in de
vertreko mschrijving per regel de tekst kunnen
worden vermeld: woonkamer 1, woonkamer 2,
woonkamer 3.
Kolom debiet
Neem de toe- en/of afvoerlucht (dm 3/s) per
ruimte over in de kolom “debiet“ (dm 3/s). Per
toe- en afvoerpunt wordt het debiet ingevuld.
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4.3.2	Burgerhout rekenprogramma
	Om de juiste luchtverdeling te kunnen bepalen
is een berekening met het Burgerhout reken
programma noodzakelijk. Dit doet u met behulp van het rekenprogramma op de website
www.burgerhout.nl
 informatie uit het berekeningsprogramma
De
is bijzonder belangrijk. Zonder deze informatie
is het niet mogelijk om een goed functionerende Hybalansplus ventilatiesysteem te krijgen.

Ook hierbij geldt dat bij meerdere toe- of afvoerpunten de totale luchthoeveelheid over de diverse toe- en afvoerpunten moet worden verdeeld.
Als bijvoorbeeld een woonkamer 42 dm3/s lucht
over drie toevoerpunten moet worden toegevoerd, zal in de tabel “debiet” de volgende waarden worden ingevuld: 14, 14 en 14 dm 3/s. De
verdeling van de totale luchthoeveelheid bepaald
u aan de hand van de waarden die op bijvoorbeeld een tekening staat vermeld.
Kolom kanaallengte
Per toe- en afvoerpunt moet de kanaallengte (in
meters) vanaf luchtverdeelkast tot het ventielaansluitstuk worden ingevoerd. De kanaallengte
moet overeenkomen met de daarbij behorende
vertrekomschrijving.
Kolom restrictie
Na het invoeren van de vertrekomschrijving,
debiet en kanaallengte wordt de opening van
de restrictiering automatisch bepaald.
Aansluitmateriaal van muur/dakdoorvoer
tot luchtverdeelkast
Het toegepaste WTW 3000 aansluitmateriaal
van muur/dakdoorvoer tot aan de luchtverdeelkast wordt in de kolom “aantal” ingevoerd. Het
door u ingevoerde aantal is bijvoorbeeld het totaal aantal bochten die zijn opgenomen vanaf
de luchtverdeelkast tot aan de dakdoorvoer.
Deze ingevoerde gegevens zijn belangrijk om de
juiste capaciteit van de WTW- unit te selecteren
(opvoerhoogte in Pa).

4.3.3	Coderen van de flexibele kunststof
kanalen
	Tijdens de montage van de flexibele kunststof
ventilatie kanalen is het belangrijk om deze te
coderen. In een latere fase in het bouwproces
is dan duidelijk voor welke ruimte het kanaal is
bedoeld. Deze codering is noodzakelijk om later
te kunnen bepalen welke restrictiering bij welke
kanaal (aansluitopening) hoort. Er is dus een
vaste relatie tussen de ventilatie per ruimte,
de hierop aangesloten kanalen leiding- en de
bijbehorende restrictiering. Tijdens de ruwbouw

4.4.1	Constant volume geregelde motoren
	De motoren hebben de eigenschap om altijd
de ingestelde totale luchthoeveelheid te verplaatsen. De wijze van instellen verschilt per
leverancier. Wij verwijzen u hiervoor naar de
handleiding van de betreffende leverancier. Voor
de juiste instelling is de berekende totale luchthoeveelheid uit het burgerhout rekenmodule
noodzakelijk.

4.4.2	Drukgeregelde motoren
	De motoren hebben de eigenschap om altijd
de druk in het ventilatiesysteem constant te
houden. Op welke wijze de motoren worden ingesteld verschilt per leverancier. Wij verwijzen
u hiervoor naar de handleiding van de betreffende leverancier. Voor de juiste instelling is
de berekende totale systeemweerstand uit het
burgerhout rekenmodule noodzakelijk.

4.4.3. Instelbare motoren
worden de leidingen op lengte gemaakt en aan
beide zijden van een stofdop voorzien. Deze
zorgt voor het schoonhouden van de leiding en
wordt gebruikt om met watervaste stift een codering aan te brengen.
	Wordt de luchtverdeelkast/plenum ingestort
dan worden de leidingen hierop aangesloten.
De codering wordt aangegeven op de sticker
die op de luchtverdeelkast/plenum wordt aangebracht. In de afbouwfase is dan duidelijk bij
welke aansluiting in de luchtverdeelkast de
restrictiering moet worden toegepast. In de
gebruikshandleiding van de bewoner is een restrictietabel opgenomen die deel uitmaakt van de
installatie(zie hoofdstuk 9.2). Deze dient voor
onderhoud- en inspectiewerkzaamheden te zijn
ingevuld.

4.4	Instelling van
ventilatoren
	De ventilatoren kennen naast eventuele andere
intelligente regelingen vier hoofdvormen met betrekking tot de toegepaste motoren. Voor een
juiste werking van het hybalansplus systeem is
het belangrijk om het type motor te weten. De
vier hoofdvormen zijn:
•	Constant volume geregelde motoren
•	Drukgeregelde motoren
•	Instelbare motoren
•	Niet instelbare motoren.

	Deze type motoren blijven op één toerental
functioneren ongeacht verhoging of verlaging
van weerstanden en luchthoeveelheden. De
motoren moeten handmatig of software matig
op het juiste werkpunt worden ingesteld. De
wijze van instellen verschilt per leverancier. Wij
verwijzen u hiervoor naar de handleiding van de
betreffende leverancier. Voor de juiste instelling is de berekende totale luchthoeveelheid en
berekende totaalweerstand uit het burgerhout
rekenmodule noodzakelijk om het juiste werkpunt te bepalen.

4.4.4	Niet instelbare motoren
	Deze type motoren blijven op één toerental
functioneren ongeacht verhoging of verlaging
van onverwachte weerstanden in het systeem.
De motoren kunnen niet handmatig of software
matig op het juiste werkpunt worden ingesteld.
Hierdoor is het alleen mogelijk om met een externe regelklep de berekende druk in de luchtverdeelkast op de juiste waarden in te stellen.
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4.5	Montage van onderdelen
	Om een goed installatie ontwerp te maken moeten de volgende stappen worden doorlopen:
•	Neem de ventilatieberekening volgens de bouwaanvraag als basis voor het ontwerp van het
Hybalansplus luchtdistributiesysteem.
•	Bepaal op basis van de ventilatieberekening het
aantal ventielen per te ventileren ruimte.
•	Het vaststellen van de opstellingsplaats van de
ventilator.
•	Het vaststellen van de opstelling van de
Hybalansplus luchtverdeelkasten/aanzuigplenum.
•	Het vaststellen van het WTW 3000 kanalenverloop tussen luchtverdeelkasten, aanzuigplenum,
ventilatoren, buitenluchtaanzuig- en afvoervoerzieningen.
•	Het bepalen van het traject van de blauwe
flexibele kunststof kanalen en lengte tussen de
luchtverdeelkast en de ventielen t.b.v. de luchttoevoer.

•	Het bepalen van het traject van de rode flexibele
kunststof kanalen en lengte tussen de luchtverdeelkast en de ventielen t.b.v. de luchtafvoer.
•	Het weerstandstechnisch berekenen van de
installatie met behulp van het Burgerhout rekenprogramma.
•	Bepaling van het merk en type ventilator waarbij
rekening wordt gehouden met de luchtcapaciteit
en opvoerhoogte.
•	Het ontwerp controleren op bereikbaarheid van
de luchtverdeelkasten voor het aanbrengen van
restrictieringen en het kunnen verrichten van
onderhoudswerkzaamheden.

Luchtverdeelkast
boven-deel

Aansluitstuk
luchtverdeelkast
Luchtverdeelkast
onder -deel
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4.5.1 Montage van het flexibele kunststof kanaal op het aansluitstuk en plenum/ luchtverdeelkast
Breng de luchtaanzuigplenum zodanig aan dat op een eenvoudige wijze achteraf de restrictieringen in het
aansluitstuk kunnen worden aangebracht.
1.	Verwijder de juiste hoeveelheid blauwe afsluitdeksels door deze vanuit de binnenzijde uit te drukken.
2.	Plaats het aansluitstuk aan de buitenzijde van de
ontstane opening en bevestig deze met de bijgeleverde kunststof moer aan de binnenzijde van het
plenum.
3.	Kort het flexibele kunststof kanaal in op de juiste
lengte.

4. Eventuele kunststof bramen verwijderen.
5.	Breng een afdichtingring aan op de eerste niet
beschadigde ril.
6.	Monteer het op lengte afgesneden flexibel kunststof kanaal voorzien van afdichtingring op het
aansluitstuk en sluit de twee klemmen.

3

1

6

2

5

4

2

1

6
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4.5.2.	Montage van luchtverdeelkast haaks/recht inclusief plenum

1.	Verwijder de juiste hoeveelheid blauwe deksels
door deze vanuit de binnenzijde eruit de drukken.
2.	Monteer de benodigde aansluitstukken op het
plenum.
3.	Plaats het plenum 600 x 200 x 180 in de vervaardigde sparing van de schilvloer.
4.	De onderzijde van het plenum moet gelijk lopen
met de bovenzijde van het plafond. Dit kan met
behulp van een tijdelijke afsluiting van de onderzijde van de sparing met een (door derden te
leveren) plaat.
5.	Monteer de flexibele kanalen zoals in hoofdstuk
4.5.1. is omschreven.
6.	Zet het plenum vast met bijvoorbeeld montage
band. De tussenruimte plenum en schilvloer dient
te worden afgedicht met bijvoorbeeld purschuim.

Luchttoevoerplenum

HB plus luchtverdeelkast
haaks/recht
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4.5.3. Afmontage van luchtverdeelkast haaks/recht inclusief plenum

1.	Verwijder de tijdelijke afsluiting van de sparing.
2.	Verwijder eventuele betonspecie op de metalen
rand van het plenum.
3.	Plaats het HB-plus tussen-deel met behulp van
de klemconstructie aan het plenum.
4.	Breng de deksel aan op één van de gewenste
openingen op het tussen-deel.
5.	Met behulp van de draaibare klemsluiting op de
buitenzijde van het tussen-deel wordt het HB
plus boven-deel gemonteerd.
6. Monteer een kanaalgeluiddemper tussen de luchtverdeelkast haaks/recht en overige te monteren
ventilator/kanaaldelen.
De luchtverdeelkast recht/haaks is hierdoor met
dezelfde materialen op twee manieren te monteren.

Klem t.b.v. aansluiting
op plenum

Tussen-deel

Draaibare klemsluiting
t.b.v. aansluiting op
boven-deel

Boven-deel
Afneembaar deksel
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4.5.4	Bevestigen van de Hybalansplus
bevestigingsbeugels
	Om het drijven van de flexibele kunststof kanalen te voorkomen kunnen de kanalen met
de hybalansplus bevestigingsbeugels aan de
vloerconstructie worden bevestigd. Dit geldt
voor getunnelde vloeren en breedplaatvloeren.
Bij het plannen van leidingen op de breedplaatvloer moet rekening worden gehouden met het
intact laten van de aanwezige wapening. Het
eventueel gedeeltelijk verwijderen van bewapening kan uitsluitend plaatsvinden in overleg
met de leverancier van de vloeren.

4.5.5	Bevestigen van de Hybalansplus
bochtgeleider
	Bij kanaalplaatvloeren met of zonder leidingsparing worden de leidingen vastgezet met bijvoorbeeld de speciaal ontworpen schakelbare
klembeugels en bochtgeleiders. De bochtgeleider zorgt ervoor dat op een snelle en doeltreffende wijze een strakke bocht is te realiseren.
De werking is als volgt:
1.	Monteer de bochtgeleider op wand of vloer.
2.	Druk het flexibele kanaaldeel in de bochtgeleider
zodat er een bocht van 90 graden ontstaat.
3.	Sluit de band over het flexibel kunststof kanaaldeel.

4.5.6	Het kruisen van flexibele kunststof kanalen en leidingen.
	Het kruisen van de flexibele kunststof kanalen in
gestorte vloeren is alleen mogelijk als de dikte
van de vloer dit volgens de constructeur toelaat.
Het kruisen van bijvoorbeeld elektra-, water, en
gasleidingen is gezien de beperkte hoogte geen
enkel probleem. In een opbouwinstallatie zijn de
mogelijkheden om te kruisen afhankelijk van de
afstand tussen het constructieve plafond en het
verlaagde plafond.

4.5.7	Het monteren van de restrictieringen
	De restrictieringen worden op de volgende
wijze gemonteerd:
1.	Maak de binnenzijde van de luchtverdeelkast/
plenum bereikbaar.
2.	Draai aan de binnenzijde de kunststof moer van
de gewenste aansluiting los.
3.	Verwijder het juiste aantal ringen totdat het
getal van de opening overeenkomt met het getal
volgens het berekeningsprogramma.
4.	Breng de restrictiering naar de binnenzijde
van de luchtverdeelkast en plaats deze op de
betreffende aansluiting met de conus naar het
ventilatiekanaal gericht.
5.	Monteer de eerder verwijderde kunststof moer.
6.	Noteer de opening van de restrictiering en
ruimte op het restrictietabel.
7.	Herhaal eventueel de werkwijze voor een andere
aansluiting.

Restrictiering

Kunstof moer

Aansluitstuk
luchtverdeelkast
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	De restrictieringen zorgen voor de juiste verdeling van de toe- en afvoerlucht in de woning.
Iedere ventilatieleiding met restrictiering is
uniek en mag niet verwisseld worden. Bij
woningaanpassing of functieverandering moeten alle restrictieringen volgens een nieuwe
berekening worden aangepast.

4.6 Montage ventiel aansluitstukken
en ventielen
4.6.1	Montage ventiel aansluitstukken
	Bij opbouwinstallatie heeft voor montage van de
ventielen de volgende opties:
•	Ventielen gemonteerd in het verlengde van de
ventilatieleiding. Bijvoorbeeld voor montage in
wanden of dagkanten van verlaagde plafonds.
•	Ventielen gemonteerd onder een hoek van 90
graden voor montage in verlaagde plafonds.
	Bij het instorten in de verschillende vloersystemen wordt een ventielaansluitstuk van 90˚ voor
de montage van het ventiel toegepast. Hiermee
wordt de afstand tussen ingestort ventilatiekanaal en plafond overbrugd. Het ventielaansluitstuk
voorziet in een maximale maat van 100 mm en
wordt met een wartel ingesteld. De montageplaat
wordt bevestigd op het beton. Het ventielaansluitstuk kan d.m.v. verlengstukken verlengend worden tot de gewenste maat. De kam boven op het
hulpstuk maakt het eenvoudig om het eventueel
met ijzerdraad te bevestigen.

4.6.2	Montage ventielen in ventielaansluitstuk- 0° en -90° aansluiting
1.	Met behulp van de montageplaat de hoogte instellen waarbij de onderkant van het ventielaansluitstuk niet buiten de wand/plafond uit mag
steken.
2.	Flexibel kunststof kanaal inkorten en afdichtingring aanbrengen in de eerste niet beschadigde
ril.
3.	ventielaansluitstuk 90° met klik sluiting op het
flexibel kunststof kanaal monteren

Afbouw
4.	naar behoefte één of meerdere verlengstukken
met klikverbinding monteren op de plafondring.
5.	Verwijder de lipring van de plafondring en monteer deze op het bovenste verlengstuk.Schuif de
plafond afdekring met ventiel en de eventuele
verlengstukken in het ventielaansluitstuk.
	De ventielaansluitstukken kunnen worden gemonteerd in materiaal tot een maximale dikte
van 100 mm. Met behulp van één of meerdere
verlengstukken is deze maat met stappen van
40 mm te vergroten. De ventielaansluitstukken
worden zonder ventiel gemonteerd. De ventielen worden in de afbouwfase aangebracht.
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5 Onderhoud
	De lage luchtsnelheid en de gladde binnenzijde
van de hybalansplus flexibele kunststof kanalen
dragen bij aan een minimale vervuiling. De vuilafzetting wordt nog eens verminderd door het
schoonhouden van de afzuigventielen.

5.1	Onderhoudswerkzaamheden voor de
installateur:
•	Attendeer de bewoner op het reinigen van de
ventielen volgens de Hybalansplus gebruikersinstructie.
•	Inspecteer de restrictieringen, binnenkant luchtverdeelkasten en de binnenzijde van de flexibele
kunststof kanalen op vervuiling
•	Het reinigen van de restrictieringen omvat het
openen van de luchtverdeelkasten en het reinigen aan de binnenzijde. Het verwijderen en
reinigen van de restrictieringen. De onderdelen
in omgekeerde volgorde weer monteren.
•	Bij het gedeelte van de luchtafzuiging wordt
de vervuiling in sterke mate bepaald door het
onderhoud aan de afzuigventielen en de aanzuigopeningen. Vervuiling in een bijzonder vloeiend kanaal zonder dode hoeken zoals bij het
Hybalansplus systeem is kanaalvervuiling mini
maal. Wanneer vervuiling is aangetroffen bij
inspectie dan is het aan te bevelen alle flexibele
kunststof kanalen te reinigen.
•	Voor het onderhoud aan de ventilatoren dient u
de gebruiksaanwijzing van de fabrikant te raadplegen.
	Goed en regelmatig onderhoud resulteert in
een systeem dat langer goed functioneert wat
weer ten goede komt aan de kwaliteit van het
binnenmilieu.

6 Garantie
	Burgerhout geeft voor een periode 10 jaar na
oplevering garantie. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden indien:
•	Uitsluitend gebruik is gemaakt van de Hybalansplus
systeemdelen.
•	De installatie is uitgevoerd volgens de hybalansplus
installatievoorschriften.
•	Gebruik is gemaakt van het hybalansplus rekenprogramma.
•	De hier ingevoerde data op de restrictietabel
overeenstemmen met de betreffende installatie.
•	De luchthoeveelheden, die ten behoeve van de
bouwaanvraag zijn bepaald, kunnen worden overlegd.
•	De ventilator correct functioneert en is ingesteld
volgens de waarden van het rekenmodule.
•	De ventielen, inwendige kanaaldelen en luchtverdeelkasten volgens dit technisch handboek
zijn geïnstalleerd.
	Het aanpassen van luchthoeveelheden door
de restrictieringen te verwijderen, anders dan
aangegeven in de berekening, maakt effectief
functioneren onmogelijk en zal de garantie komen
te vervallen.

7 Milieu
	Burgerhout besteedt aandacht aan milieuvriendelijke productie. Alle door haargebruikte
materialen zijn dan ook voor recycling geschikt.
Soort en type kunststoffen zijn waar nodig op de
producten aangegeven.De onderdelen bevatten
geen nadelige stoffen, zoals halogenen (vlamvertragers).

8 Verkrijgbaarheid
	Alle Hybalansplus onderdelen zijn verkrijgbaar bij
	Burgerhout b.v. & Muelink&Grol b.v.
Dr. A.F. Philipsweg 41
9400 AB Assen
Tel.: 		 +31 (0)592 343 043
Telefax: +31 (0)592 340 825
E-Mail: info@burgerhout.nl

	Let op: Iedere restrictiering heeft een vaste
plaats. Verwisselen van restrictieringen verhindert het goed functioneren van het systeem. Op
het restrictietabel in de gebruikshandleiding(zie
9.2) en op de sticker geplakt op het plenum zijn
de juiste restricties ingevuld.De ventielen en restrictieringen kunnen in een afwasmachine worden
gereinigd.
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9	Bijlage technische informatie
9.1	Geluiddemping luchtverdeelkast
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9.2	Restrictietabel.
De informatie uit het Burgerhout rekenprogramma wordt in de restrictietabel ingevuld.
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9.3	Onderhoudsinstructies voor
gebruikers
	Geachte gebruiker,
	Uw woning is voorzien van een Hybalansplus ventilatiesysteem die zorgt voor de aan- en afvoer van
ventilatielucht in de woning met een zo hoog mogelijke energiebesparing en een maximaal aan
comfort. Dit gebeurt met behulp van een ventilatie-unit( WTW-unit) die ervoor zorgt dat vervuilde
lucht uit bijvoorbeeld uw keuken, badkamer en
toilet wordt afgezogen. Verse buitenlucht wordt
in uw woonkamer en slaapkamers ingeblazen. De
lucht die uit uw woning wordt afgevoerd zal de toegevoerde lucht voorverwarmen. Dit gebeurt zonder dat de lucht zich met de toevoerlucht van buiten
gaat vermengen. In de ventilatie-unit(WTW-unit)
bevindt zich een zogenaamde warmtewisselaar.
Uw garantie voor 100% verse buitenlucht.
	De lucht die in uw woning wordt toe- en afgevoerd wordt verdeeld door twee unieke luchtverdeelkasten die dichtbij de ventilatie-unit zijn
geplaatst. In de woonvertrekken zijn diverse afzuigventielen en toevoerventielen aangebracht.
Uw zekerheid voor een comfortabel en energiebesparend ventilatiesysteem. Om een lange tijd
veel ventilatiecomfort te houden is het volgende
onderhoud noodzakelijk:
•	Reinigen en vervangen van de filters in uw ventilatie-unit (voor onderhoudwerkzaamheden verwijzen
wij u naar de handleiding van de betreffende leverancier).
•	Reinigen van de toe- en afvoerventielen

Hybalansplus kent onderstaande ventielen:
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Reinigen van de ventielen

•	Trek de binnenconus uit de kunststof ring door
met een lichte ruk hieraan te trekken.Het is
mogelijk dat de witte buitenring gelijktijdig uit het
plafond/wand wordt meegetrokken. Dit is geen
enkel bezwaar.
•	Reinig de binnenzijde van de witte buitenring met
een vochtige doek of stofzuiger.
•	Reinig de binnenconus op dezelfde wijze. (eventueel kunt u beide delen reinigen met behulp van de
vaatwasser).
•	Herplaats het onderdeel door deze in de witte
buitenring te drukken

Bij dit type ventiel is de kunststof binnenring niet
zichtbaar. Hierdoor kan bij het verwijderen van het
ventiel geen ring in het plafond meer aanwezig zijn.
Het ventiel kunt u verwijderen door de vingers/
nagels onder de buitenring te plaatsen. Hierna kunt u
voorzichtig een trek beweging maken. Let op. Steek
uw vingers niet door de lamellen. Hierdoor kan het
ventiel beschadigen en sneller vervuilen.
U mag het zelfde soort ventiel per ruimte verwisselen. Dit heeft geen invloed op de werking van het
ventilatiesysteem. Voor overige onderhoudswerkzaamheden adviseren wij u met uw installatiebedrijf
contact op te nemen.
Goed en regelmatig onderhoud resulteert in een
systeem dat langer goed functioneert wat weer ten
goede komt aan de kwaliteit van het binnenmilieu.
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