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Kwaliteit lever je door energiezuinige, 
veilige, duurzame en gezonde gebouwen 
te realiseren. Bewoners hebben recht op 
een gezond binnenklimaat. Het verhoogt 

het weerstandsvermogen van mensen, 
het concentratievermogen en het comfort 
in huis. Met Air Excellent zorg jij voor die 
gezonde leefomgeving.

Voor een gezond binnenklimaat 

AIR EXCELLENT LUCHTVERDEELSYSTEEM

Meer over 
Air Excellent
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Ventilatie is de basis van een energiezuinige woning
Energiezuinig bouwen is de norm. 
Een energiezuinige woning is goed 
geïsoleerd, effectief verwarmd én goed 
geventileerd. Het een kan niet zonder 
het ander. Omdat luchtdicht bouwen 
- met een flink isolatiepakket - grote 

invloed heeft op het binnenklimaat, 
moet er goed geventileerd worden. 
Alleen met een  optimaal presterend 
ventilatiesysteem creëer je een duurzame 
en energiezuinige woning.

Voordelen Air Excellent luchtverdeelsysteem:
 | Is gemaakt van hoogwaardig kunststof

 | Is anti-statisch en anti-bacterieel

 | Ronde en halfronde kanalen combineren

 | Maximale flexibiliteit bij het installeren

 | Optimale ontwerpvrijheid

Kwaliteit lever je door 
energiezuinige, veilige, 
duurzame en gezonde 
gebouwen te realiseren. 
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In het Bouwbesluit 2012 staan de eisen 
voor ventilatie beschreven, lucht-
verversing vindt plaats per verblijfs-
ruimte (kamer) en per verblijfsgebied 
(bijvoorbeeld een etage). De minimale 
eisen die gesteld worden per kamer 
of etage zijn het uitgangspunt van je 
capaciteitsberekening. 

De volgende stap in het ontwerp is de 
luchtverdeling. Hoe wordt de lucht aan- 
en afgevoerd? Welke kanaaldiameters 
gebruik je? Je wilt namelijk dat kamers 
fris zijn, de mechanische ventilatie-unit 
optimaal presteert én luchtlekkage en 
geluid voorkomen. 

Waar moet een ventilatiesysteem 
aan voldoen?
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Met het Air Excellent luchtverdeelsysteem 
zorg jij dat het hele ventilatiesysteem 
optimaal functioneert, dat lucht effec-
tief verspreid en afgezogen wordt en 
de bewoners kunnen genieten van een 
gezond binnenklimaat.

Hoe je Air Excellent toepast, lees je in 
deze brochure. Wil je meer weten, ben 
je benieuwd naar onze andere systemen 
of wil je advies en ondersteuning bij je 
project, kijk dan vooral ook op onze 
website: www.ubbink.nl. Of bel direct  
ons Adviesteam: 0313 480 300.

Ontdek Air 
Excellent 
ook online
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Met Air Excellent kan je in iedere woning 
een gezond binnenklimaat realiseren. 
Bij nieuwbouw en renovatie. De flexibele  
kanalen zijn eenvoudig te verwerken, ook 
in kleine ruimtes en schachten. De ronde  
en halfronde kanalen bieden bovendien  

veel ontwerpvrijheid. De verschil-
lende kanalen kunnen eenvoudig 
gecombineerd worden met handige 
verloopstukken. Voor een luchtdichte 
afwerking plaats  je de afdichtingsringen  
en voorkom je luchtlekkage.

Maximale ontwerpvrijheid  
met optimaal verwerkersgemak

Met Air Excellent kan je in iedere woning 
een gezond binnenklimaat realiseren. 
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Air Excellent kanalen zijn aan de buitenzijde 
geribbeld zodat ze vormvast zijn en tegelijk 
flexibel en eenvoudig te installeren. Aan de 
binnenzijde zijn de kanalen glad, antistatisch 
en antibacterieel. Vuil kan zich niet afzetten 
tegen de binnenwanden.
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De meest toegepaste ventilatiesystemen 
in de woningbouw zijn de systemen C 
en D. Systeem C gaat uit van natuurlijke 
luchtaanvoer en mechanische afvoer. 
Bij systeem D, balansventilatie met 
warmteterugwinning, wordt de lucht 
mechanisch aan- en afgevoerd. 
Daardoor moeten bij systeem D ook 
aanvoerkanalen aangelegd worden. 

Air Excellent is geschikt voor luchtaanvoer 
en -afvoer. Eén systeem dus om de 
volledige luchtverdeling te realiseren. 

Capaciteit
Wanneer je een grotere capaciteit nodig 
hebt, kun je de ventieladapter met twee 
kanalen aansluiten en zo meer lucht 
verplaatsen, al naar gelang de capaciteit 
van het ventiel.

Wij adviseren je tijdens de ontwerpfase. 
Heb je vragen, neem dan contact op met 
ons Adviesteam 0313 480 300. 

Geschikt als toe- en afvoerkanaal

Contact  
met ons 
Adviesteam
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Gecertificeerd door TÜV SÜD
De bijzondere eigenschappen en kwaliteiten van Air Excellent worden 
bevestigd door het kwaliteitscertificaat van TÜV SÜD. Dat hebben we 
als eerste in Europa mogen ontvangen. Zoals je van een premium 
systeem mag verwachten, voldoet Air Excellent aan luchtdichtheidsklasse  
LUKA D. Het systeem is tevens BIM-gereed. De BIM-tekeningen kun je 
vinden op www.mepcontent.eu.  
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Een luchtverdeelkast vereenvoudigt  
het ontwerp en de ventilatie per ruimte  
is eenvoudiger in te regelen. 

Werken met een luchtverdeelkast heeft 
veel voordelen. Het vereenvoudigt het 
ontwerp en de ventilatie per ruimte 
is eenvoudiger in te regelen. Boven-
dien – voor de bewoners belangrijk – 
wordt  spraakoverdracht tussen kamers 
voorkomen.

Ontwerpvrijheid
De lucht wordt vanaf de ventilatie-unit 
via het hoofdkanaal naar de luchtver-
deelkast geleid. Vervolgens zorgt deze 
luchtverdeelkast voor zowel luchttoe-
voer als -afvoer tussen de aangesloten 

Air Excellent luchtkanalen en naar de 
verschillende ruimtes. Het werken met 
de kunststof luchtverdeelkast biedt veel 
ontwerpvrijheid. De kasten zijn modulair, 
met adapters voor elke maatvoering 
kanalen. Afhankelijk van de bouwkun-
dige- en installatietechnische situatie met 
daarbij het aantal kanalen, kies je voor de 
200 Serie of de 800 Serie.

Door de individuele aftakkingen is er 
minder drukverlies dan bij traditio-
nele systemen. Dat is gunstig voor het 
energieverbruik. 

Werken met een luchtverdeelkast
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Inregelen
Inregelen is eenvoudig omdat de kanalen 
vanaf de kast naar individuele ruimtes 
gaan. Dit voorkomt spraakoverdracht 
tussen kamers én beperkt drukver-
liezen. Weerstandsberekeningen kun 
je – doordat je per kamer ventileert - 
vooraf al maken met ons speciale online 

rekenprogramma, de aeconfigurator  
(www.aeconfigurator.nl).   

Om de luchtstromen in de aangesloten 
kanalen te regelen, worden restrictie- 
ringen aan de binnenzijde van de lucht-
verdeelkast geplaatst. 

Werken met een luchtverdeelkast garandeert:
 | Meer ontwerpvrijheid
 | Eenvoudige inregeling
 | Geen spraakoverdracht
 | Een betere luchtkwaliteit

Meer informatie daarover vind je op onze website 
www.ubbink.nl. Of bel met een van onze adviseurs 
om snel de juiste oplossing te vinden: 0313 480 300. 

Meer 
over onze 
restrictie-
ringen
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Heb je de ventilatiecapaciteit voor  
de woning en het type kanaal bepaald, 
dan bereken je vervolgens met  
het gratis Ubbink rekenprogramma  
(www.aeconfigurator.nl) de inregeling van 
het Air Excellentsysteem. 

Met de aeconfigurator bereken je de 
weerstanden en inregelstanden van de 
restrictieringen. Heb je van de adviseur 
een capaciteitsberekening ontvangen  
en een schetsontwerp van het leiding- 
systeem, dan gebruik je de configurator 

Inregeling berekenen en luchtverdeling

Gratis Ubbink 
rekenpgrogramma
 | online

 | eenvoudig

 | compleet

Ontdek zelf het gemak van het rekenprogramma op  
www.aeconfigurator.nl. 

Wil je graag hulp? Met een telefoontje of een mailtje 
naar een van onze adviseurs is dat snel geregeld.  

ONLINE REKENPROGRAMMA

Ga naar het 
online reken-
programma
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om het technische ontwerp te opti-
maliseren. De configurator berekent 
de weerstanden, geeft aan welke 
restrictieringen nodig zijn voor de 
gewenste debieten en online stel je een 
materiaal-uittrekstaat samen. 

Air Excellent Restrictiering 
voor luchtverdeelkast
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Luchtverdeelkasten
De luchtverdeelkast is een belangrijk onderdeel van het lucht- 
verdeelsysteem: 
 | Die zorgt voor de luchtverdeling in de aangesloten  

Air Excellent luchtkanalen
 | Om de luchthoeveelheden in de aangesloten kanalen 

te kunnen regelen, worden restrictieringen aan de 
binnenzijde van de luchtverdeelkast geplaatst
 | De kunststof luchtverdeelkasten zijn flexibel en modulair 

met adapters voor elke maatvoering kanalen en 
kenmerken zich door een laag drukverlies, uitstekende 
prestatie en eenvoudige reiniging

Flexibele kanalen en hulpstukken
Dankzij de flexibele ventilatiekanalen en een compleet programma 
van hulpstukken, zijn er nauwelijks beperkingen bij het ontwerpen 
en plaatsen:
 | De ventilatiekanalen maak je eenvoudig op de gewenste 

lengte
 | Met de beugels zorg je voor fixatie van de buizen
 | De innovatieve koppelstukken garanderen een luchtdichte 

aansluiting, zonder toepassing van tape

Air Excellent is universeel. Het lucht-
verdeelsysteem is geschikt voor iedere 
mechanische ventilatie-unit. Uniek is 
dat Air Excellent weinig ruimte vergt en 
daardoor geschikt is voor installatie in  
kleine ruimtes. 

Verwerking
Het luchtverdeelsysteem is instortbaar 
in vloeren, geschikt voor tunnelbouw en 
houtskeletbouw. Bovendien kan het geïn-
stalleerd worden in prefab gevels, in een 
isolatielaag en in wanden. Het systeem is 
te verwerken bij een temperatuur tussen 
-20°C en +60°C. 

Toepassing en installatie

UITGEBREID ASSORTIMENT
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Montage in een dekvloer AE45sc 
De variant AE45sc is zowel in beton- als in 
een cementdekvloer te storten. Door de 
unieke koppeltechniek van de accessoires 
blijft de hoogte van het systeem beperkt; 

slechts een minimale ophoging van de 
cementdekvloer is nodig. Kijk voor een 
vergelijk met de andere varianten, de 
maatvoeringen en accessoires op onze 
website. 

Bekijk 
montage 
video
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Eén systeem voor de hele luchtdistributie

Air Excellent is een compleet programma bestaande uit:
 | Flexibele kanalen
 | Luchtverdeelkasten
 | Bochten en adapters
 | Ventielen en vloerroosters
 | Beugels
 | Configurator voor eenvoudige inregeling

Beugels Calculator voor  
eenvoudige inregeling

LuchtverdeelkastenFlexibele kanalen Bochten en adapters

Ventielen en vloerroosters

Bekijk het  
complete 
programma 
ook online
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Ubbink levert een totaalpakket om het Air Excellent programma te complementeren. 

Van ventiel tot dakdoorvoer

Haelix-ventielen: een combinatie 
van prestatie en design  
Het Haelix-ventiel zorgt voor een fraaie 
afwerking van elk ventilatiesysteem in het 
interieur. De Haelix-ventielen zijn zonder 

gereedschap te monteren. Ze hebben 
een 9-traps luchtstroombegrenzer zodat 
luchtvolumestromen nog nauwkeuriger 
ingesteld kunnen worden.   

Ubbink heeft diverse doorvoeren voor 
mechanische ventilatie en warmte-
terugwinning in het assortiment die 
perfect aansluiten op Air Excellent. 
Aerfoam is ons duurzaam geïsoleerde  
leidingsysteem dat is gecertificeerd door 
bouw- en milieuorganisaties. Aerfoam 
wordt toegepast op plekken waar 
condensvorming ontstaat. Door Aerfoam 
te gebruiken hoef je kanalen bijvoorbeeld 
niet na te isoleren bij de dakdoorvoer. 
Het is een tijdbesparende oplossing  
die voldoet aan de hoogste eisen.  

Verkrijgbaar in vele maten en 
uitvoeringen zodat er voor ieder 
ventilatiesysteem en ieder dak een  
oplossing is. Kijk voor meer informatie op  
www.ubbink.nl/dakdoorvoeren. 

Aerfoam: de perfecte 
aansluiting op het dak

Bekijk het 
tijdloze 
Haelix-ventiel 
ook online 

Dakdoorvoeren

Meer informatie 
vind je online

Aerfoam 
geïsoleerd 
leidingsysteem
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En, daarnaast bieden we je natuurlijk - zoals altijd 
daar waar nodig - Wkb-advies, training op locatie en 
hebben we voor iedereen die met onze producten werkt 
informatieve instructie video’s. Kijk voor meer informatie 
over onze producten op onze website www.ubbink.nl.

Van de oriëntatie- tot en met 
uitvoeringsfase kunnen we je project 
begeleiden. We denken mee over het 
ontwerp en de totale installatie. Je krijgt 
van ons een advies met offerte en een 
complete weerstandsberekening van 
het systeem. We kijken ook mee naar het 
bestelproces en - als je wilt - begeleiden 
we de afspraken met de groothandel, 
zodat de levering aansluit op jouw 
wensen en planning. 

Wil je weten hoe je handig en efficiënt met 
onze producten werkt, kijk dan ook eens 
op de website bij onze instructievideo’s. 
Die hebben we niet alleen voor Air 
Excellent, voor al onze productgroepen 
zijn video’s beschikbaar.   

Tot slot begeleiden we de installatie van 
het Air Excellent systeem op je project-
locatie zelf. We verzorgen ook training 
‘on the job’. Zo ben je zeker van dat je 
personeel niet alleen kwaliteitsproduc-
ten levert, maar ook vakwerk. En, als je 
toch even wilt sparren, dan is er altijd ons 
Adviesteam: 0313 480 300.

Als installateur sta je er bij  
Ubbink nooit alleen voor 

UBBINK IS JE VENTILATIEPARTNER

Montage video’s 
Air Excellent 
luchtverdeelsysteem

Bezoek  
onze website
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Hierom kies jij voor het Ubbink Air 
Excellent luchtverdeelsysteem:

 | Eenvoudig te verwerken en fixeren
 | Flexibel en modulair
 | Compleet systeem
 | Universeel toepasbaar en eenvoudig 

uit te breiden 
 | Geschikt voor ieder mechanisch 

ventilatiesysteem
 | Vormvast instortbaar
 | Beloopbaar tijdens de 

uitvoeringsfase 
 | Voldoet aan hoge 

luchtdichtheidseisen door 
luchtdichte, mechanische trekvaste 
verbindingen
 | Veel ontwerpvrijheid door ronde en 

halfronde kanalen
 | Eenvoudige inregeling met 

restrictieringen aan de binnenzijde 
van de luchtverdeelkast
 | Technische begeleiding van 

Ubbink tijdens de ontwerp en 
uitvoeringsfase. 

De bewoner en Ubbink
Met Air Excellent lever je kwaliteit; een 
gezond en comfortabel binnenklimaat!
De voordelen op een rij:

 | Toepassen van een luchtverdeelkast 
voorkomt geluidsoverdracht tussen 
kamers
 | Lagere energielasten door een 

optimaal werkend ventilatiesysteem
 | Neemt weinig ruimte in
 | Geen vervuiling van lucht door 

de antistatische en antibacteriële 
kunststof en gladde afwerking
 | Eenvoudige reiniging
 | Aantoonbare kwaliteit; TÜV SÜD 

gecertificeerd

Jij en Ubbink
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Veel bouwers en installateurs hebben hun 
keuze al op Air Excellent laten vallen. De 
projecten die zij hebben gerealiseerd  
laten goed de kwaliteit van het lucht- 

verdeelsysteem zien. We presenteren  
er hier een aantal, op onze website staan 
meer (actuele) voorbeeldprojecten:  
www.ubbink.nl/projectreferenties.

Referenties

 De belangrijkste eigenschappen op een rijtje: 
 | Is gemaakt van hoogwaardig kunststof

 | Is anti-statisch en anti-bacterieel

 | Heeft een gladde afwerking, weinig drukverlies en weerstand

 | Is BIM-gereed 

 | Is als eerste systeem TÜV SÜD gecertificeerd

 | Voldoet aan luchtdichtheidsklasse LUKA D

Bekijk  
referentie-
projecten

22



Ubbink advies
Heb je vragen over materialen of over 
de toepassing van producten? Ubbink 
biedt gratis ondersteuning. We adviseren 
over het gebruik van onze producten en 
de toepassing. Kortom: de service zoals 
je die van ons gewend bent en die jou in 
staat stelt kwaliteit te leveren.

De specialisten van Ubbink adviseren 
je graag. Voor directe telefonische 
ondersteuning bel je het Ubbink 
Adviesteam: 0313 480 300. Wij zijn 
bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.00 tot 17.00 uur. Je kunt je 
vraag ook per e-mail aan ons stellen  
via advies@ubbink.nl. 

BIM tekeningen 
De BIM (Building Information 
Model) tekeningen van 
onze producten download 
je via onze website bij het 

product van je keuze of rechtstreeks via  
www.mepcontent.eu.  

Montage instructie
De inbouw- en verwerkingsvoorschriften 
van onze producten download je via 
onze website bij het product van je keuze. 

De montagevideo’s van onze producten 
bekijk je hier: 
www.ubbink.nl/montagevideo 

Design

Build

O
pe
ra

te

UBBINK ALS JE PARTNER

Bekijk onze 
montage 
video’s

Download 
onze BIM 
tekeningen

Direct 
telefonisch 
contact

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
Sneller dan je denkt, moet jij je vakmanschap aantonen.  
In 2021 wordt bij 10% van bouwwerken de Wet kwaliteits-
borging voor het bouwen (Wkb) getoetst, waarna de wet in 
2022 in werking treedt. Hoe bereid jij je hierop voor? Door 
goed advies in te winnen, je werk te laten toetsen én door 
keuzes en werkzaamheden vast te leggen. Met Ubbink bouw 
je een Wkb-dossier op en ben je Wkb-proof. Lees meer op  
www.ubbink.nl/wkb

Meer over 
het Wkb 
advies 
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Meer informatie 
 0313 480 300 •  advies@ubbink.nl

Heb je nog vragen of zoek je een oplossing voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink 
adviseren je graag. Voor directe telefonische ondersteuning bel je het Ubbink Adviesteam: 0313 480 300.  
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Je kunt de vraag ook per e-mail aan 
ons stellen via advies@ubbink.nl. Onze experts denken graag met je mee.

VENTILATIE BOUWENERGIE

Ubbink Nederland 
 info@ubbink.nl •  www.ubbink.nl
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