
Constructieve overwegingen, instal-
latieadviezen en onderhoudsricht-
lijnen voor het gebruik, wisselen en 
afvoeren van luchtfilters zijn aan-
dachtpunten voor een goed bestek 
en een goed onderhoudsplan.
Filterkosten bestaan uit meer com-
ponenten dan alleen de aanschaf-
prijs van een filter. Zo omvatten de 
energiekosten (om het drukverschil 
over de luchtfilters te overwinnen) 
vaak meer dan tweederde van de 
totale kosten. Aangezien eind-
weerstanden vaak arbitrair worden 
gekozen en het
energiegebruik meestal totaal wordt 
onderschat, is een Life Cycle Costing 
analyse bij een goede keuze onont-
beerlijk.
De richtlijnen van de Kring Luchtfil-
ters van de VLA zijn ook van belang. 
Deze richtlijnen zijn een verduide-
lijking van de Europese standaard 
EN13779 in relatie tot de te gebruiken 
filterklasse. De VLA filterclassificatie 
voor de ODA en IDA ontwerpcon-
dities resulteren in een vergaande 
standaardisatie in de nieuwbouw en 
de vervangingsmarkt. Uiteindelijk 
leidt dit tot een kostprijsdrukkend 
effect. LCC en de richtlijnen voor de 
te kiezen eindweerstanden zullen tot 
een aanzienlijk lager energiegebruik 
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De gebruiker, installateur, OEM, adviseur en leverancier moeten worden gewezen op het belang 
van een juiste keuze van luchtfilters voor een luchtbehandelingsysteem om aan de eisen van het 
Europese EPBD-programma te voldoen. Daarvoor is uitvoerig uitleg nodig over in het bijzonder 
de Europese standaard EN 13779 met de classificatie van buitenlucht (ODA) en ruimtelucht (IDA) 
alsook de consequenties daarvan voor de filterkeuze.

Door Dirk Noordmans (Camfil BV) en Jan Wenzek (FT&C BV)
Namens de kring luchtfilters in de VLA

Hoe ga je om met luchtfilters  
voor luchtbehandelingsystemen?

leiden en uiteindelijk een positieve 
bijdrage leveren aan het behalen van 
de EPBD-doelstellingen.Aanvullende 
eisen van kwaliteitsborging zijn om-
schreven door middel van filtertest 
en classificatie volgens de Europese 
normalisatie en Eurovent certificatie 
van filterwerking en energiegebruik. 

VLA-richtlijnen
Als algemene aanbeveling dient 
een gebouw ontworpen te zijn met 
ODA2 en IDA2. Met deze aanbeve-
ling wijkt de VLA niet af van de EN 
13779: 2007. Nederland is verstede-
lijkt en dichtbevolkt en vrijwel overal 
langs snelwegen en spoorverbindin-
gen is sprake van een ODA2 of ODA3 
situatie. Resultaten van de dagelijkse 
metingen zijn te vinden op www.
lml.rivm.nl., het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit van het RIVM.
Belangrijke functie van filtratie is de 
bescherming tegen fijnstof. Een F6-
filter voor ODA2 is de minimum eis. 
Bescherming met een F7-filter is op 

basis van deeltjesmetingen echter 
twee keer hoger dan met een F6-
filter. De uiteindelijke toegevoerde 
luchtkwaliteit is gebaat met een F8 
of F9 als tweede trap. Uniformiteit 
van filterklasse werkt voordelig en 
voorkomt onnodige vragen over 
hoe slecht de buitenlucht is (ODA2 
of ODA3). De tweede filtratietrap zou 
principieel een compact filter moe-
ten zijn met gefixeerde mediapak-
ketten: deze filters staan stabiel in de 
luchtstroom en hebben slechts een 
inbouw diepte van 300 mm. Ander-
zijds en aanvullend is er steeds meer 
sprake van gasvormige componen-
ten in de buitenlucht (vooral vanuit 
het verkeer), die filtratie met behulp 
van een moleculair filter al bij ODA2 
voor een goede binnenluchtkwaliteit 
rechtvaardigen. Zie tabel 1.

Begin en eindweerstand
Zie tabel 2 en 3. Voorbeeld aanbevo-
len eindweerstand voor ODA2:
IDA2: F6+F8(compact) geeft een 

Tabel 1: Aanbevolen minimum filterklasse per filter sectie. Bron: NEN EN 13779:2007
Tabel 2 en 3: Aanbevolen begin en eindweerstand luchtfilters per filter sectie. Bron: 

vLA kring luchtfilters
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maximale eindweerstand van 310 Pa
IDA1: F7+F9(compact) geeft een 
maximale eindweerstand van 405 Pa
Als een combinatiefilter 
(F7+GF)+F8(compact) wordt gebruikt 
voor IDA2 is de maximale eindweer-
stand 400 Pa.

Minimum Efficiency
Minimum filterrendement volgens 
FprEN779:2011: Zie tabel 4.
Noot: De hoge gemiddelde rende-
menten (Em) ontstaan tengevolge 
van het beladen van het filter met 
een hoge concentratie van het 
voorgeschreven ASHRAE stof in 
de testbank. Daarentegen heeft het 
minimum rendement betrekking 
op het ongebruikte schone filter. In 
de praktijk wordt Em nooit gehaald, 
omdat zowel de stofconcentratie van 
de buitenlucht, als de aard van de stof 
niet vergelijkbaar is met de testom-
standigheden.

Aanvullende VLA-eisen voor 
kwaliteitsborging:
1. Alle filters volgens geldige versie 
van EN 779 testen, classificeren en 
labelen.
2. Alle HEPA-filters volgens de 
geldige versie van EN 1822 testen, 
classificeren en labelen.
3. Alle filters hebben standaardafme-
tingen volgens EN 15805:2009. De 
standaard montageframe afmetin-
gen zijn: 610x610mm; 508x610 mm; 
305x610 mm en 305 x305 mm.
4. Bij zakkenfilters moeten de zakken 
altijd verticaal zijn opgesteld.

5. Eén filterafmeting per LBK komt 
de uniformiteit ten goede.
6. Alle filters F5 t/m F9 moeten Eu-
rovent gecertificeerd zijn.
7. Alle filters G4 t/m F9 dragen vanaf 
1 januari 2012 het Eurovent ener-
gielabel.

Belang juiste keuze luchtfilter
De twee primaire functies van lucht-
filters in een luchtbehandelingsys-
teem zijn:
●     De installatie en haar componen-

ten schoonhouden en op deze 
manier de luchtbehandeling-
kast (LBK) gedurende zijn ge-
hele levensduur optimaal te laten 
functioneren.

●     De gebruikers van de lucht een 
schoon en aangenaam werk-
klimaat verschaffen met een 
binnenlucht die vrij is van stof en 
schadelijke gassen (binnenlucht-
kwaliteit).

Om deze doelstelling te bereiken, wor-
den luchtfilters in het systeem (meestal 
LBK) geïnstalleerd om verontreini-
gingen uit de buitenlucht en uit de 
ruimtelucht (zoals fijnstof en gasvor-
mige verontreinigingen) te filteren. 
Een aantal belangrijke constructieve 
overwegingen voor de gehele lucht-
technische installatie en de LBK in het 
bijzonder zorgt voor een optimale wer-

king van de luchtfilters. Doorweken van 
filtermedia ten gevolge van vrij vocht 
of te hoge relatieve vochtigheid kan tot 
groei van sporen, schimmels en bacte-
riën leiden. Die vormen een bron van 
verontreiniging en leiden tot een slech-
ter binnenluchtklimaat (IAQ). Te hoge 
luchtsnelheid en een ongelijkmatige 
aanstroming kunnen tot mechanische 
beschadiging leiden en eveneens aan 
een slechter binnenluchtklimaat (IAQ) 
bijdragen. Een gemiddelde aanstroom-
snelheid van maximaal 2,5 m/s op het 
filterfront is daarom gewenst. De keuze 
van het juiste type en de juiste filter-
klasse wordt door een aantal Europese 
richtlijnen en normen bepaald.
Zie tabel 6. In deze tabel moet achter 
NEN EN 15242 staan: (NEN 8081-1)

Luchtkwaliteiten
Richtingwijzend is de EN 13779: 
2007, ventilatie voor niet-woonge-
bouwen, die de prestatie-eisen
voor ventilatie en airconditioning-
systemen vastlegt. De doelstelling 
van de norm is (met behoud van 
acceptabele installatie- en bedrijfs-
kosten) een comfortabel en gezond 
binnenklimaat te scheppen. Gedefi-
nieerd worden de verschillende types 
lucht in een gebouw en dan vooral 
de buitenlucht (ODA) en de ruimte-
lucht (IDA). Een juiste bepaling van 
de ODA klasse is hierin een belang-
rijke eerste stap, zie tabel 7 en 8.
Voor de juiste classificatie van de 
ODA wordt landelijk gebied als ODA 
1, provinciesteden als ODA 2 en 
stedelijke agglomeraties als ODA 3 
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Tabel 4: Gemiddeld rendement Em en minimum rendement volgens FprEN779:2011 

Bron: FprEN779:2011

Tabel 5: Wisselfrequentie per filtertrap. Bron: vDI 6022 en NEN EN 13779:2007 Tabel 7: Classificatie van de buitenlucht. Bron: NEN EN 13779:2007

Tabel 6: Luchttechnische parameters. Bron: NEN EN 13779:2007



aangemerkt. Voor een goede fil-
terwerking is het van belang dat de 
inlaat voor de buitenlucht zo is uit-
gelegd dat de lucht schoon en droog 
is. Het is van belang dat geen vrij 
vocht (regen, sneeuw) het systeem 
kan indringen, om exceptionele 
weerstandsverhogingen te voorko-
men en schimmelgroei in het filter 
te voorkomen.

Filterklasse volgens VLA-kring 
Om het rendement van luchtfilters op 
fijnstof duidelijk te maken, kan men het 
beste de penetratie (dus de doorlaat van 
fijnstof in het bereik 0,3 tot 1 microme-
ter) vergelijken. Een F7-filter heeft een 
fijnstofpenetratie van 46 procent, terwijl 
een F5-filter een penetratie van 93 
procent heeft. Dit is dus een factor 2.1. 
De penetratiefactoren en de invloed van 
neerslag op oppervlakken zijn onderaan 
op deze pagina weergegeven.
De tabel en grafiek onderaan deze 
pagina laten een duidelijk scheiding in 
effectiviteit op submicron stof zien tus-
sen de filters in klasse F5/F6 en de filters 
in klasse F7 en hoger. Dit is een van de 
reden geweest om in de FprEN779:2011 
deze filters F5 en F6 als ‘Medium Effici-
ency Filter’ te classificeren en als M5 en 
M6 te benoemen. Een minimum eis op 
het rendement op 0.4 micrometer deel-
tjes is vanwege de lage waarde en de 
grote spreiding achterwege gebleven.
Als bovengenoemde overwegingen 
tot een bewuste keuze van een F7-filter 
leiden, moeten er aan een dergelijk 
filter ook scherpe eisen worden gesteld. 
Vooruitlopend op de EN779:2011, die 

als FprEN779:2011 is goedgekeurd maar 
op ratificatie door CEN/BT wacht, is het 
een goede zaak deze grote verschillen 
in penetratie tot uiting te laten komen 
en de invloed hiervan op een goede 
luchtfiltratie tot zijn recht te laten komen.

Installatie en onderhoud
De systemen, inclusief de lucht-
filters, moeten zo zijn ontworpen 
en geïnstalleerd dat zij regelmatig 
kunnen worden geïnspecteerd en 
onderhouden. De inspectie moet 
worden uitgevoerd door interne  en/
of externe professionals om een 
optimale technische en hygiëni-
sche werking te garanderen. Zowel 
EN 13779 als de VDI 6022-2 (2006) 
en VDI 3802(2002) geven hiervoor 
goede aanbevelingen en richtlijnen.

Onderhoud, gebruik, wisselen
Een installatie is schoon indien alle 
systeemcomponenten, (incl. de 
luchtfilters) zichtbaar schoon zijn.
Het is raadzaam bijzonder te letten 
op:
●     Maandelijkse visuele controle 

op het doorweken van de filte-
relementen om het risico van 
microbiologische aangroei te 
reduceren;

●     Maandelijkse visuele controle op 
het afscheuren of opschuren van 
filterzakken of andere mecha-
nische beschadigingen zoals 
beschadigde afdichtingen;

●     Maandelijkse controle en regis-
tratie van de verschildruk en de 
bedrijfsuren.
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Wisselfrequentie
Filters wisselen als de eindweerstand 
is bereikt, er visuele schade is gecon-
stateerd of als het volgende hygiëni-
sche filterwissel interval is bereikt.  
Zie tabel 5.

Filterfront snelheden
Het verdient aanbeveling de aanstroom-
snelheid over het luchtfilter zo gelijk-
matig mogelijk te laten verlopen. Dit om 
mechanische beschadiging als gevolg 
van turbulentie en dwarsstromingen te 
vermijden. Een goede aanstroomsnel-
heid voor luchtfilters is in het algemeen 
2,5 m/s. Dit is ook de genormaliseerde 
snelheid voor de luchtfiltertests en de 
genormaliseerde snelheid in de aircon-
ditioningtechniek. Bij lagere snelheden, 
die op zich tot een lager energiegebruik 
leiden, moet erop worden gelet dat 
vooral bij zakkenfilters het volledige 
filteroppervlak wordt gebruikt, ofwel 
dat alle zakken volledig worden door-
stroomd. Voor hogere snelheden tot 
circa 3,2 m/s zijn over het algemeen 
de filtertypes met verhoogd filtermedia 
oppervlak te kiezen. Een goede LCC-
analyse is hier in ieder geval aan te 
bevelen, om de installatie met betrek-
king tot filterkosten en energiekosten te 
optimaliseren.

Begin en eindweerstand 
volgens VLA
Eindweerstanden van luchtfilters 
worden uit verkeerde zuinigheid 
vaak te hoog gekozen. Daarom is het 
raadzaam om met Life Cycle Costing 
(LCC) een kostenanalyse uit te voeren 

Tabel 12: Fractioneel rendement en penetratie per filterklasse. Bron: vLA kring luchtfilters

Tabel 12a: Fractioneel rendement en penetratie per filterklasse, grafische weergave. 

Bron: vLA kring luchtfilters
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en de eindweerstanden (en daarmee 
de gemiddelde weerstanden) over 
het luchtfilter te optimaliseren. De 
energiekosten voor het gebruik van 
een luchtfilter zijn vele malen hoger 
dan de aanschafprijs van het filter. 
Het is uit kostenoverweging zinvol 
de opgegeven eindweerstanden 
kritisch te beoordelen. Om dit te 
bereken is door Eurovent een aan-
beveling LCC vastgelegd.  Zie ook 
tabel 2 en 3.

Life Cycle Costing berekening
Life Cycle Costing (LCC) wordt bere-
kend als:
LCCtotaal = Investering + LCCenergie + 
LCConderhoud + LCCafvoer

Hierin zijn:
Investering: De kapitaalkosten voor de 
nieuwe filterinstallatie, dus filters, frames en 
montagekosten.
LCCenergie: Huidige energiekosten, dus de 
elektriciteitskosten voor de ventilator. De 
berekening is gebaseerd op de gemiddelde 
weerstand over het filter tussen begin- en 
eindweerstand. Het ventilatorrendement is 
vastgesteld	op	50%.	LCConderhoud: Huidige 
kosten voor de toekomstige filternabestel-
lingen, inclusief loonkosten. Standtijden 
zijn of ervaringswaarden of tijdslimieten 
zoals in EN 13779 of VDI6022 aangegeven.
LCCafvoer: Kosten voor het verwijderen 
van de filters, waarbij verbranding even-
tueel een (kleine) opbrengstbijdrage kan 
leveren.

energiekosten worden berekend  
volgens:

 

Waarbij: Q = luchtvolumenstroom in 
m3/s, Δp = gemiddelde weerstand in Pa, 
T = bedrijfsuren, η = ventilatorrendement 
(50%),	c	=	energiekosten	in	€/kWh

ADVIEs
De Kring Luchtfilters van de VLA geeft aan 

gebruikers van luchtfilters onafhankelijk advies en 
ondersteuning over techniek, producten en gebruik 
van luchtfilters. Voor meer informatie over deze pu-
blicatie kunt u contact opnemen met Remi hompe, 

(079- 353 1 302 of vla@fme.nl).
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