Gebruikerskaart
BaseFlow
Het ventilatiesysteem

Hoe bedient u het ventilatiesysteem?

Het ‘BaseFlow Hoogbouw systeem’ van Itho Daalderop

Brandt het blauwe lampje boven ‘Auto’? Dan staat het

is een automatisch ventilatiesysteem. Dit betekent dat

ventilatiesysteem op de automatische stand. U hoeft

u zelf niks hoeft te doen. Het ventilatiesysteem meet de

eigenlijk niks zelf te doen.

hoeveelheid CO2 in uw woning. Teveel CO2 in de woning is
slecht voor uw gezondheid. Daarom is ventilatie belang-

Zelf de ventilatie beïnvloeden?

rijk. Een ventilator op het dak voert de vervuilde lucht

Druk dan op de ronde regelknop

af vanuit de keuken, douche en het toilet. De verse lucht

tabel hieronder.

. Zie hiervoor de

komt uw woning binnen via de roosters boven de ramen.
Het is belangrijk dat deze open blijven. Heeft u last van

Let op: Soms komt het voor dat het rode lampje gaat

kou in de woonkamer doordat het rooster open staat? Dan

branden, terwijl het systeem in de ‘Auto-stand’ staat. Dat

mag deze tijdelijk dicht. Zet dan wel de andere roosters in

kan gebeuren als er veel mensen in de woning zijn. Zet

de woning open.

dan een raam open voor extra verse lucht.

Het ventilatiesysteem meet niet alleen de hoeveelheid

Vakantie of afwezig

CO2, maar ook de vochtigheid in de badkamer. Is de

Langere tijd weg of op vakantie? Druk dan de regelknop in

vochtigheid te hoog in de badkamer dan gaat het afzuig-

totdat het blauwe lampje niet meer brandt. Het systeem

ventiel verder op. Dit voorkomt schimmelproblemen. Zo is

gaat nu op de laagste stand draaien. Let op: het systeem

het binnenklimaat altijd goed.

blijft in deze stand, totdat u zelf het systeem weer in de
‘Auto-stand’ zet.

Symbool
CO2

Omschrijving
Gemeten luchtkwaliteit
Er is voldoende ventilatie. U hoeft niks te doen
Er mag meer geventileerd worden. Controleer of het systeem
in de ‘Auto-stand’ staat
Er is te weinig ventilatie. Zet de ventilatie in de Auto-stand

Auto
led I
led II

Dit is de ‘Auto-stand’. Het ventilatiesysteem regelt alles zelf
Afzuigventiel staat in hoogste stand
Beide afzuigventielen staan in hoogste stand

Laagste
Alle ledjes uit
stand
Regelknop om te kiezen tussen stand: Auto, I, II of alle
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ventielen laag
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