
Belangrijk voor u om te weten
De hoeveelheid ventilatie wordt bepaald door de luchtkwaliteit in 

uw woning. Als deze niet goed is, zal het ventilatiesysteem automatisch 

reageren door meer te ventileren. Als de luchtkwaliteit in uw woning 

goed is, wordt er minder geventileerd en schakelt het systeem over 

naar een basisstand, zodat u altijd beschikt over een optimaal binnen-

klimaat. QualityFlow is zo ontwikkeld dat het bij normaal gebruik vrijwel 

geruisloos functioneert. Zijn er weinig personen in de woning en/of 

wordt er niet gekookt, dan hoort u nauwelijks dat de ventilatie werkt.

Wilt u meer ventilatie?
Kijk dan in de tabel in welke ruimte u meer ventilatie wilt en druk op de 

knop. Hierdoor zal er extra worden geventileerd. Om dit te onderbre-

ken, drukt u op (     ) waardoor het systeem overgaat op basis ventilatie.

Veelgestelde vragen
Vindt u dat het ventilatiesysteem veel geluid produceert? 

Er kunnen verschillende redenen hiervoor zijn:

1. De hoeveelheid mensen in huis is toegenomen waardoor 

    er automatisch meer geventileerd wordt.

2. Er is op het kook- of timersymbool gedrukt en het systeem 

    is hierdoor tijdelijk meer gaan ventileren.

Aandachtspunten:

1. De HRU ventilatie-unit bevat filters die vervuild raken. Vervang en 

    reinig tijdig uw filters. Zie hiervoor de gebruikershandleiding van 

    deze unit.

2. Het kan zijn dat het systeem een keer ontregeld is, het dient dan 

    gereset te worden. Er brandt dan een rood lampje op het blauwe 

    regelkastje. Resetten doet u door de stekker van het blauwe regel

    kastje uit het stopcontact te trekken en er weer terug in te steken. 

    Het systeem wordt gereset, dit kan even duren. Bij goed functioneren 

    brandt het groene lampje op het blauwe regelkastje.

3. Als u klachten heeft die blijven aanhouden (meer dan 24 uur), 

    neem dan contact op met uw installateur.

Let op! Er is geen stand afleesbaar op de bediening om de batterij 

te sparen. Druk daarom op de stand die u wilt.

Bediening Symbool Stand Wanneer Waar Omschrijving Hoe lang = 
x drukken

ECO Frisse lucht Gehele woning Basis ventilatie Continu = 
1x drukken

Comfort Extra frisse lucht  Gehele woning Verhoogde 
ventilatie 

Continu = 
1x drukken

Timer Tijdelijk extra ventilatie Keuken en 
woonkamer 

Tijdelijk 
verhoogde 
ventilatie 

3/6 /9 uur = 
1/2/3x drukken

Koken Tijdelijk extra ventilatie Keuken 
Tijdelijk 
verhoogde 
ventilatie 

30/60/90 min =
1/2/3x drukken
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Kijk voor meer informatie over QualityFlow op www.ithodaalderop.nl

Toelichting QualityFlow systeem
Het QualityFlow systeem van Itho Daalderop is een automatisch ventilatiesysteem. Dit betekent dat het systeem prima functioneert zonder dat 

u hier omkijken naar heeft. QualityFlow werkt vraaggestuurd en ventileert daar waar het op dat moment nodig is. Het ventilatiesysteem werkt als 

volgt; via de HRU ventilatie-unit wordt vervuilde, warme lucht uit uw woning afgezogen. Via dezelfde unit wordt verse lucht van buiten gefilterd en 

voorverwarmd en vervolgens in een centrale ruimte -bijvoorbeeld de gang of het trappenhuis- uw woning ingeblazen. Er komt dus geen koude lucht 

via raamroosters of via kanalen uw woning in. Dit heeft als voordeel vraaggestuurde ventilatie, comfort en energiebesparing in uw woning.


