
Product: DYKA AIR
Type: PVC ventilatiekanaal systeem voor woonhuisventilatie

Functionele Eenheid 
(FE):

Het totale kanalenstelsel van het ventilatiesysteem van een 
AgentschapNL referentiewoning (met alle woonelementen zoals: koken, 
sanitair, wonen, etc). Er is uitgegaan van een natuurlijke toevoer en een 
mechanische afvoer. In de berekening zijn al de kanalen, eindstukken, 
moffen, etc. meegenomen. Bevestigingsmiddelen zijn buiten 
beschouwing gelaten.

Milieubeoordeling: Het PVC ventilatiesysteem van DYKA AIR kan zich in de 
milieubeoordeling op de meeste milieueffectcategorieën meten met 
de beste alternatieven. Op de milieueffectcategorie humane toxiciteit, 
een van de belangrijkste categorieën in de beoordeling, scoort het 
goed. De goede score van DYKA AIR is op twee manieren te verklaren. 
Enerzijds is het gebruikte materiaal PVC tegenwoordig loodvrij. 
Anderzijds heeft PVC een lage volumieke massa  wat voordelen heeft 
bij het transport. Minder gewicht betekent namelijk minder milieueffecten 
als gevolg van transport. De lage luchtweerstand, en het daardoor 
lagere energieverbruik door het DYKA AIR ventilatiesysteem, is in de 
milieubeoordeling niet meegenomen. 

Gezondheidsinformatie: In de voor de gezondheid belangrijkste fase, de gebruiksfase, is geen 
sprake van uitloging of uitstraling van schadelijke stoffen.

Milieuclassificatie tabel

De milieuklasse en schaduwkosten van het getoetste product is:

Milieuklasse: 1a  

Schaduwkosten per FE: €  22,67

Het product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur®:

*Het TWIN-model onderscheidt zeven 
milieuklassen. Binnen elke klasse is 
er een eerste voorkeur (a), tweede 
voorkeur (b) en derde voorkeur 
(c). Het beste product binnen een 
productgroep komt per definitie in 
klasse 1a. De overige producten 
worden ten opzichte van dit product 
geclassificeerd. 

Factsheet
o.b.v. het door NIBE ontwikkelde TWIN2011-model*

DYKA B.V.
Productieweg 7
8331 LJ Steenwijk
telefoon: +31(0)521-534470
e-mail: info@dyka.nl
website: www.dykya.nl

Referentienummer: 722.62.14.007
Geldig van: 15-09-2016
Geldig tot: 15-09-2018

Getoetst door:
Nederlands Instituut voor
Bouwbiologie en Ecologie

Bussummergrindweg 1-B
1406 NZ Bussum
telefoon: +31 (0) 35 694 8233
e-mail: info@nibe.org
website: www.nibe.org Nederlands Instituut voor  

Bouwbiologie en Ecologie

Sc
ha

du
w

ko
st

en
 (€

/F
E)


