Met een dergelijk systeem gaat er bijna
geen energie meer verloren en wordt er
toch heel goed geventileerd. Dat alles
betekent een grote comfort-verbetering.
De filters zorgen er dan ook nog voor
dat ongewenste vuildeeltjes worden
buiten gehouden.
Het ventilatiesysteem van een passief
huis kunt u het beste gewoon aan
laten in de hoogste stand die u nog
aangenaam vindt.
Door de warmtewisselaar zijn er in de
winter nauwelijks extra stookverliezen en
op warme zomerdagen, als het buiten
warmer is dan binnen, gaat deze manier
van ventileren ook nog een beetje de
opwarming van de woning tegen.
Sommige systemen ventileren in de
zomernacht wat extra om bij te dragen
aan het koel blijven van de woning
- De ramen mogen openIn een passief huis kunt u de ramen
open doen. Wanneer u in de zomer
de ramen overdag open zet wordt
de woning opgewarmd. Wanneer u
in de zomernacht gebruik maakt van
nachtventilatie (ventilatieramen op de
begane grond en de bovenverdieping)
ontstaat een doorstroming. Hierdoor
koelt de woning bij warm weer af.
Goede nachtventilatie is inbraakwerend
aangebracht.
- Filters schoonmaken of vervangen U moet opletten dat de filters in de
ventilatie-unit regelmatig worden
schoongemaakt of vervangen.
Bij de meeste systemen is dat heel
gemakkelijk.
Filters kunnen 1x per maand of
afhankelijk van de vervuiling met de
stofzuiger worden schoongezogen.
Bij de meeste ventilatie systemen met
warmteterugwinning dienen de filters
1x per jaar bij het onderhoud te worden
vervangen. De vervuiling van filters is
erg afhankelijk van het gebied waarin u
woont.
En iedere keer als u ziet hoe vuil die
filters zijn, kunt u blij zijn dat het vuil niet
in uw woning is gekomen of daaruit is
afgezogen.

Inrichting en gebruik
Zonwering
De zon speelt bij een
passief huis een belangrijke rol.
Dat gaat het best als de
woning min of meer op het zuiden is
gericht (kleine afwijkingen zijn geen
probleem).
Omdat directe instraling van de
zomerzon met ongewenste opwarming
moet worden voorkomen is zonwering
nodig.
Vaak heeft de ontwerper van de woning
daar al rekening mee gehouden.
Zo kunnen een verder overstekend
dak en luifels of balkons precies zo zijn
ontworpen, dat zij de hoge zomerzon
buitenhouden, terwijl de lage winterzon
in herfst en winter lekker direct naar
binnen kan schijnen.
Als dat niet het geval is moet u
zonwering aanbrengen.
Dat is het meest effectief aan de
buitenkant. En een eenvoudig
zonnescherm is meestal voldoende.
Horizontale jaloezieën zijn ook effectief.
LET IN BEIDE GEVALLEN OP MET DE
BEVESTIGING (zie verderop).
Als u alleen aan de binnenkant
zonwering kunt aanbrengen kunt u het
beste kiezen voor zilverkleurige, of witte,
horizontale jaloezieën of vitrage en
reflecterende gordijnen.
Als u ramen aan de oost- of westkant
heeft kunt u ook kiezen voor
buitenzonwering of voor verticale
jaloezieën aan de binnenkant.
Of reflecterende gordijnen en vitrage.
Let vooral goed op zonwering aan de
westkant in de zomer.
Want de laagstaande westzon kan voor
ongewenst grote opwarming zorgen.

Verwarming
Een passief huis heeft een
gelijkmatige, aangename
temperatuur.
U kunt het beste met de
thermostaat een temperatuur kiezen
waarbij u zich aangenaam voelt en dan
daarna niet meer veranderen.
Dus de thermostaat ’s nachts niet lager
zetten.

Als het door een huis vol visite wat
warm wordt binnen, heeft draaien aan
de thermostaat geen enkele invloed op
de temperatuur. U kunt dan het best wat
ramen openzetten.

Ophangen van allerlei
zaken aan binnen- en
buitenwanden.
Bij woningen met een massieve
binnenmuur en afgepleisterde isolatie
aan de buitenkant hoeft u aan de
binnenkant niet anders dan gebruikelijk
voorzichtig te zijn. Niet in leidingen
boren!
Maar aan de buitenkant kunt u niet
zomaar allerlei zaken bevestigen.
Bij een huurwoning kan de verhuurder u
informeren.
Als u zelf eigenaar bent kunt u het beste
bij de leverancier van het isolatiesysteem
navragen hoe u zaken aan de buitenkant
kunt bevestigen.
Bij houtskeletbouw-woningen (die
soms niet gemakkelijk te herkennen
zijn door steenstrips of zelfs baksteen
aan de buitenkant) moet u bij boren
aan de binnenkant uitkijken dat u niet
in leidingen boort. Elektriciteitsleidingen
kunnen in de wand wat grilliger lopen
dan u gewend bent.
U moet vooral uitkijken dat u de
dampremmende laag, die meestal iets
achter de binnenwand in de wand zit,
niet doorboort. De huiseigenaar kan u
hierover informeren.
Als u zelf huiseigenaar bent kunt u via
de bouwtekeningen of bij de leverancier
gemakkelijk te weten komen hoe u te
werk moet gaan.
Als u zaken aan de buitenkant wilt
bevestigen moet u op de bouwtekeningen nagaan waar dat kan.
Doorgaans is de afwerklaag, of die
hout- of steenachtig is, niet geschikt om
dingen aan op te hangen.
U moet daarvoor constructiedelen met
voldoende draagkracht vinden.
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