
Als uw woning is uitgerust met een mechanisch 
ventilatiesysteem (MV) wordt lucht afgevoerd uit 
de woning. In de keuken, toilet en badkamer zitten 
ventielen die zorgen voor de afvoer van vuile 
lucht. 

Hoger zetten bij douchen en koken
De MV staat altijd aan. U mag de MV niet uitschakelen 
omdat er dan vochtproblemen in de woning kunnen 
ontstaan. Tijdens het koken en douchen is het aan te 
raden de MV met de schakelaar hoger te zetten.

Omdat er lucht uit de woning wordt afgevoerd moet er 
ook voldoende toevoer van verse lucht zijn. Dit gebeurt 
meestal via de ventilatieroosters die boven de kozijnen 
aanwezig zijn. Deze mogen dan ook nooit helemaal 
dicht gemaakt of afgedekt worden. Zorg altijd voor een 
goede balans tussen luchtvochtigheid en temperatuur. 
U kunt hiervoor een thermometer (en hygrometer) 
 gebruiken.

Onderhoud
Door het afzuigen van de vervuilde, vochtige lucht 
wordt de ventilator vies. Het is daarom belangrijk dat  
u regelmatig de ventielen schoonmaakt in het toilet,  
de keuken en de douche. Let u op dat u niet aan het 
binnenste gedeelte van het ventiel gaat draaien, dit is 
namelijk ingesteld op de juiste afzuigcapaciteit.

Schakelaar
In de meeste woningen bedient u de mechanische ven-
tilatie met een draaischakelaar. De schakelaar heeft 
drie standen.

• nachtstand
•• dagstand
••• stand voor koken en douchen

Afstandsbediening
Sommige woningen hebben een afstandsbediening om 
de mechanische ventilatie te bedienen. Als deze niet 
meer werkt, moet u zelf de batterij vervangen. Om de 
batterij te vervangen heeft u geen gereedschap nodig. 
U licht de toets op zoals u op de tekening ziet. Door 
middel van het lintje kan u de batterij eruit halen.

Storing
Het onderhoud aan de mechanische ventilatie gebeurt 
door Paans Installatiebedrijven. Storingen kunt u 
 melden op telefoonnummer (030) 261 01 11 of online 
via www.paans247.nl.

Per dag kan 10 tot 15 liter waterdamp in huis komen. 
Als deze damp niet weg kan, ontstaat schimmel. Dat 
kan risico’s voor de gezondheid opleveren en die willen 
wij vanzelfsprekend voorkomen. Volg daarom onze 
 adviezen over ventileren nauwkeurig op.

MECHANISCHE VENTILATIE
Afvoer van vuile lucht


