
CERA
CERA staat voor Central Energy Recovery Airfl ow en betreft een totaal ventilatieconcept dat is ontwikkeld voor toepassing in de gestapelde 
woningbouw. Een centrale, vaak op het dak geplaatste WTW-unit levert via een kanalensysteem 100% buitenlucht naar de woningen/
appartementen en overige ruimtes. Iedere woning heeft zijn eigen ‘CERA’-unit, die vraaggestuurd de juiste hoeveelheid benodigde verse lucht 
aan de woning toevoert. Dezelfde CERA-unit beschikt over een gekoppelde retourklep die ook weer de juiste hoeveelheid lucht afvoert. 
Het CERA-systeem dient ontworpen te worden conform ISSO-publicatie 61 (Ventilatiesystemen in woningen en woongebouwen: Programma van 
eisen en systeemkeuze) en ISSO-publicatie 62 (Centrale gebalanceerde ventilatiesystemen met warmteterugwinning in woningen en woongebouwen). 
Wij adviseren dringend om de in dit document genoemde richtlijnen op te volgen. Dit zijn de kritische succesfactoren tot een goed werkend 
ventilatiesysteem met een optimaal comfort voor de gebruiker/bewoner.

WTW-UNIT
De WTW-unit dient op een centrale plek te worden geïnstalleerd, waarbij deze in staat is om de benodigde hoeveelheid verse lucht, met zo minimaal 
benodigde druk en dus minimale energie, aan de appartementen te leveren. Omdat de totaal benodigde hoeveelheid ventilatielucht zal variëren 
op basis van het benodigde gebruik, zullen de ventilatoren in de WTW drukgestuurd moeten regelen. Hierdoor wordt er nooit te veel lucht door het 
gebouw verplaatst en worden onnodig hoge drukken in het kanaalsysteem voorkomen.

Om te voorkomen dat door de ventilatoren geproduceerd geluid zich met de lucht naar de appartementen verplaatst, dient de WTW-unit uitgevoerd 
te worden met goed geselecteerde geluiddempers aan zowel de pers- als zuigzijde. Ook dient voorkomen te worden dat eventueel afgestraald geluid 
van de WTW hoorbaar is op bijvoorbeeld de balkons van onder- of naastgelegen woningen.

ONTWERP-, INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSRICHTLIJNEN CERA-SYSTEEM

 CERA-1  CERA-2  CERA-2 EPP CERA-1 EPP

WHITEPAPER

KANALEN
Het kanalensysteem dient zo optimaal mogelijk ontworpen te worden waarbij sprake is van zo weinig mogelijk onnodige bochten, 
aftakkingen en/of andere obstakels. De afmetingen van het kanaal dienen dusdanig gekozen te worden dat de luchtsnelheden niet te hoog 
worden. Indien er gebruik wordt gemaakt van, meerdere verticale schachten die aangesloten zijn op dezelfde centrale WTW-unit, wordt 
geadviseerd om in ieder hoofdkanaal na de splitsing een inregelklep te installeren. Hiermee kunnen de statische drukken in ieder hoofdkanaal 
minimaal gehouden worden, zodat voorkomen wordt dat een in de woning geïnstalleerde CERA-unit onnodig veel druk moet wegsmoren. 
De statische drukken in de toevoer- en retourkanalen dienen van eenzelfde grootte te zijn en mogen niet te veel in waarde van elkaar 
verschillen. Om de toevoer- en retourlucht in een woning zo goed mogelijk te kunnen balanceren, is het zaak om tijdens het ontwerp en de 
kanalenberekening rekening te houden met een zo laag mogelijke benodigde drukval in de (instort)kanalen in de woning. Tevens dient de 
drukval voor de toevoerkanalen nagenoeg gelijk te zijn aan die van de retourkanalen. 

Ervan uitgaande dat er aan de woningzijde achter de CERA-unit een drukverlies van 30 – 40 Pa benodigd is, zal een minimale statische 
voordruk van 100 – 150 Pa voldoende moeten zijn om de CERA-unit goed te laten regelen. Ook de in de woning (eventueel ingestorte) 
kanalen dienen goed gedimensioneerd te zijn en correct, zonder beschadigingen, obstructies en onnodige bochten en/of aftakkingen 
geïnstalleerd te worden. De toevoer- en retourkanalen aan woningzijde dienen op dezelfde manier gedimensioneerd te worden, zodanig 
dat de drukverliezen (en de hiermee gepaard gaande geluidsproductie) minimaal is en nagenoeg aan elkaar gelijk zijn.
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AKOESTISCHE SLANGEN
Ter plaatse van de CERA-unit wordt geadviseerd om aan de schachtzijde 
(toevoer en retour) minstens 0,5 meter akoestische fl exibele slang en aan 
woningzijde (toevoer en retour) minstens 1,0 meter akoestische fl exibele 
slang toe te passen. Deze slang en de installatie ervan dient te voldoen 
aan de kwaliteitsnormen zoals omschreven in het door Luka opgestelde 
‘Kwaliteitshandboek Luchtkanaalsystemen’. Deze slangen dienen zo
recht mogelijk en met zo weinig mogelijk (scherpe) bochten geïnstalleerd 
te worden.

CENTRALE RUIMTES
Indien hetzelfde kanalensysteem ook gebruikt wordt om een bepaalde hoeveelheid lucht aan centrale ruimtes (gangen e.d.) toe te voeren, 
is het aan te bevelen om in dit geval voordrukonafhankelijke (mechanische) constant volume kleppen toe te passen. Hiermee zullen ook 
deze ruimtes altijd van de juiste hoeveelheid ventilatielucht worden voorzien. 

DRUKREGELING WTW-UNIT
Om een rustig regelgedrag van de ventilator te bewerkstelligen, is het aan te raden om de statische druksensor niet te dicht bij de WTW-unit 
te plaatsen, maar op ongeveer 1/3 lengte van het hoofdkanaal. Een onnodig hoge voordruk leidt tot onnodig energieverlies. Tevens kan het 
wegsmoren van deze druk door de CERA-klep, leiden tot hogere geluidsniveaus (luchtgeluid in de woon-/slaapruimtes en afgestraald geluid in 
de technische ruimte).

De CERA-2 unit is geschikt voor een 2-zone systeem en is qua 
uitvoering gelijk aan de CERA-1, echter met een extra tweede klep 
in het toevoergedeelte. Deze extra verdeelklep zal de lucht verdelen 
tussen een uitlaat naar het woongedeelte en het slaapgedeelte.

CERA-UNIT
De CERA-unit bevindt zich in de technische ruimte van de woning en regelt vraaggestuurd continu de benodigde hoeveelheid verse lucht. 
Deze CERA-unit is in verschillende uitvoeringen leverbaar, de CERA-1/1+ en CERA-2/2+. De behuizing van de unit kan gemaakt zijn van 
gegalvaniseerd plaatstaal of van milieuvriendelijker en lichter EPP (geëxpandeerd polypropyleen) materiaal.

De CERA-1 unit is geschikt voor een 1-zone systeem en bestaat uit een 
toevoerkanaal met hierin een luchtklep die de totale hoeveelheid lucht 
naar de woning regelt en een meetorgaan die de actuele toegevoerde 
totale luchthoeveelheid meet. Tevens heeft dezelfde CERA-unit ook 
een retourkanaal met hierin ook een luchtklep die gekoppeld is met 
de toevoerklep.

 CERA-1  CERA-1 EPP  CERA-2  CERA-2 EPP
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BENG
Sinds 01-01-2021 dient er bij de vergunningsaanvraag voor een nieuw gebouw een BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) berekening 
ingediend te worden. Deze berekening omtrent de energieprestatie van een gebouw zal conform de Europees bepaalde NTA 8800 berekenings-
methodiek moeten worden uitgevoerd. Van belang hierbij is dat bij verschillende systemen met verschillende waarden voor gelijktijdigheid 
gerekend mag worden. 

In het geval van CERA zijn er gelijkwaardigheidsverklaringen opgesteld, welke bij BCRG (Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid) 
geregistreerd zijn.

In plaats van de forfaitaire waarden uit tabel 11.5 van de NTA 8800:2020 te gebruiken, mogen op basis van deze gelijkwaardigheids-
verklaringen, de volgende correctiefactoren worden gebruikt:

CERA-1+ fctrl   =  0,50
CERA-2 fctrl   =  0,42
CERA-2+ fctrl   =  0,40

REGELING
De CERA-1 unit regelt de hoeveelheid naar de woning toegevoerde lucht op basis van een CO₂-sensor die in het woongedeelte gemonteerd is.

De CERA-1+ unit zal over een tweede, in de hoofdslaapkamer geïnstalleerde CO₂-sensor beschikken. Optioneel kunnen meerdere slaapkamers met 
een eigen CO₂-sensor uitgevoerd worden. De verschillende gemeten CO₂-waarden worden door de in de CERA-unit geïnstalleerde regelaar met 
elkaar vergeleken, waarbij de hoogste gemeten waarde leidend zal zijn voor de regeling.

De CERA-2 unit zal altijd uitgevoerd zijn met 2 CO₂-sensoren, één in de woonkamer en één in de hoofdslaapkamer. Op basis van de gemeten 
CO₂-waarden zal er meer of juist minder lucht naar de woonkamer (zone-1) of slaapkamer(s) (zone-2) gestuurd worden.

Bij het CERA-2+ systeem kunnen er tot een maximum van 2 CO₂-sensoren aan zone-1 verbonden worden en tot een maximum van 4 CO₂-sensoren 
aan zone-2 (max. 4 slaapkamers). De sturing van zone-1 en zone-2 zal weer afhangen van de hoogst gemeten CO₂-waarde in zone-1 en zone-2.

BOUWBESLUIT
In de automatische stand zal de CERA-unit op basis van de gemeten CO₂-waarde, de luchthoeveelheid regelen tussen laagstand (Vmin) 
en hoogstand (Vmax). De bij hoogstand behorende luchthoeveelheid wordt bepaald op basis van de regels opgesteld in het Bouwbesluit. 
De luchthoeveelheid bij laagstand is hier 21% van. Zolang het CO₂-niveau1150 ppm is, zal de CERA-unit in laagstand staan. 
Bij hogere waarden, zal er meer lucht toegevoerd worden tot een maximum van Vmax bij een CO₂-niveau van 1200 ppm of hoger. 
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INREGELEN
Nadat het complete systeem is geïnstalleerd en de WTW-unit operationeel is, zal er in iedere woning ‘ingeregeld’ moeten worden. 
Dit wil zeggen dat de verschillende inblaasventielen onderling gebalanceerd moeten worden, zodat er per ventiel/rozet de juiste luchthoeveelheid 
conform het Bouwbesluit aan de ruimte zal worden toe- of afgevoerd. Na het inregelen zal de CERA-unit van een nieuw zegel worden voorzien, 
zodat het voor derden niet mogelijk is om toegang te krijgen tot de CERA-unit en daarmee ongevraagd instellingen te wijzigen.

Het is BELANGRIJK dat er na het inregelen niet meer aan de ventielen/rozetten door derden gedraaid gaat worden, omdat hiermee de 
onderlinge balans verloren zal gaan. Als er bijvoorbeeld een ventiel geheel dichtgedraaid wordt, zal er meer lucht uit een ander, op hetzelfde 
kanalensysteem aangesloten ventiel komen, wat tot tocht- en/of geluidsproblemen kan leiden. Tevens kan het volledig dichtdraaien van (alle) 
ventielen leiden tot beschadigingen aan het systeem.

Het is aan te raden om tijdens het inregelen ook het werkpunt van de drukregeling van de WTW-unit zo optimaal mogelijk in te stellen. Dit setpoint 
dient zo laag mogelijk gekozen te worden, waarbij de CERA-unit die het verst van de WTW-unit is geplaatst nog net voldoende lucht krijgt. Indien 
het gebouw over meerdere schachten en hoofdkanalen beschikt, dienen ook de benodigde drukken in ieder hoofdkanaal zo minimaal mogelijk 
ingesteld te worden. Dit kan gedaan worden door middel van de inregelkleppen die in ieder hoofdkanaal aanwezig zullen zijn.

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN BEDIENINGSFILMPJES
Naast de handleiding, zijn op de website www.cera-systeem.nl instructiefi lmpjes aangaande de verschillende componenten aanwezig.

HOOGSTAND
In de keuken zal een schakelaar aanwezig zijn, die ervoor zal zorgen dat na activatie de CERA-unit 
tijdelijk naar hoogstand of zelfs naar een verhoogde stand gestuurd kan worden. In de badkamer kan 
eenzelfde schakelaar aanwezig zijn of optioneel kan een in de badkamer geïnstalleerde hygrostaat 
ervoor zorgen dat de CERA-unit voor een vooraf ingestelde periode naar hoogstand of verhoogde 
stand gestuurd wordt. Dezelfde schakelaar kan ook gebruikt worden om de hoogstand weer te 
deactiveren voordat de periode verstreken is.

MIDDENSTAND | NACHTSTAND
De regeling kan uitgebreid worden met een middenstand. Het wordt geadviseerd om van deze middenstand gebruik 
te maken zodra er meerdere slaapkamers door de CERA-unit bediend worden en wanneer niet iedere slaapkamer over 
een eigen CO₂-sensor beschikt. In dat geval zal na het activeren van deze middenstand (ook wel nachtstand genoemd) 
de luchthoeveelheid voor een vooraf ingestelde periode (welke zal verschillen van de periode bij hoogstand) naar 
75% van de hoogstand gestuurd worden. In dit geval zullen ook de slaapkamers waar geen CO₂-sensor geïnstalleerd is,
voldoende verse lucht toegevoerd krijgen.

Als tijdens het ingeschakeld zijn van de nachtstand er ergens in de woning een hoge CO₂-waarde gemeten wordt, 
zal de CERA-unit automatisch terugvallen in zijn automatische stand, waarbij deze weer gaat regelen op basis van 
gemeten CO₂-waarden. Ook kan de middenstand met dezelfde schakelaar gedeactiveerd worden, voordat de 
vooringestelde periode verstreken is.

FABRIEKSKALIBRATIE
De CERA-units worden in de fabriek compleet geassembleerd en de regelaars worden voorzien van projectspecifi eke software, 
met voor iedere woning de juiste benodigde kalibratieparameters. De units worden stekkerklaar en verzegeld op het project afgeleverd. 
De units zijn voorzien van de juiste woningreferentie en op de zijkant is een projectspecifi eke gebruikershandleiding geplaatst.

Per project wordt een projectspecifi eke RTO (Regel Technische Omschrijving) en de benodigde aansluit- en bedradingsschema’s ter 
beschikking gesteld.
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SENSOREN EN SCHAKELAARS
De sensoren en schakelaars die in de woning aanwezig dienen te zijn, dienen door een vakbekwame e-installateur/elektricien gemonteerd, 
aangesloten en getest te worden. Het is BELANGRIJK dat deze sensoren bij stuc-, schilder- of andere werkzaamheden waarbij veel stof kan 
ontstaan, voldoende afgedekt worden om daarmee beschadiging aan de sensoren/schakelaars te voorkomen.

COMMUNICATIE
Aangezien de gebruikte CERA-regelaars over een ingebouwd communicatieprotocol (BACNET MS/TP) beschikken, is het raadzaam om een 
communicatiekabel tussen de verschillende CERA-units te monteren. Dit heeft als voordeel dat men geen toegang tot de woning nodig heeft 
om een CERA-unit uit te lezen. Tevens kunnen op afstand eventuele software-instellingen gewijzigd worden. Hiermee wordt eventuele overlast 
bij de bewoners tijdens dit soort anpassingen tot een minimum beperkt.

ONDERHOUDSVRIJ
De CERA-units zijn onderhoudsvrij en behoeven geen regulier onderhoud. Zolang het CERA-systeem conform de voorschriften en aanbevelingen 
is geïnstalleerd en ingeregeld, zal het enige benodigde regelmatige onderhoud betrekking hebben op de centraal opgestelde WTW-unit. 
De in de woning geïnstalleerde CERA-units, zijn verder onderhoudsvrij.

NAZORG
De eerstelijns nazorg dient verzorgd te worden door de voor het gebouw aangewezen onderhoudspartij of facilitair bedrijf. Barcol-Air geeft 
er de voorkeur aan om vooraf aan de ingebruikname van het gebouw aan de betreffende partij een goede overdracht te verzorgen. 
Eventuele vragen van bewoners of andere partijen kunnen correcte manier door de onderhoudspartij worden afgehandeld.

WWW.CERA-SYSTEEM.NL
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