HEALTHY DOMESTIC CONCEPT ®
patented technologies

VENTILATION
SUNPROTECTION
www.renson.eu

Gids voor een gezonde
en aangename woning
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Waarom ventileren ?
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Dagelijks wordt de lucht binnenshuis vervuild door de bewoners (ademen, transpireren) hun activiteiten (koken, douchen, roken en stoken), door bouwproducten
(verf, lijm, vernis, ...) en het interieur (Radon, vluchtige schadelijke stoffen, ...).
Al deze bronnen van verontreiniging dragen bij tot een slecht binnenklimaat.
Door het steeds meer luchtdicht bouwen blijven vocht, CO 2 en allerlei stoffen die
allergieën kunnen veroorzaken, in de woning hangen. Daarom dient u regelmatig
en correct te ventileren.
Veel mensen denken echter dat een tijdje het raam openzetten wel afdoende is.
Het effect daarvan is slechts van tijdelijke aard en kost (te) veel energie.
Een continue en gecontroleerde ventilatie is de enige efficiënte manier om
een gezond binnenklimaat te verkrijgen.
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Waarom ventileren?
Verbrandingsgassen

CO2

Geuren

Dampen
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Schimmels

Vocht

Solventen

Sigarettenrook

Huisstofmijt
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Wist je dat ...

... mensen 1,5 liter water drinken,
0,75 kg vast voedsel eten en
15 kg lucht inademen per dag

... het aantal
astmapatiënten
de laatste 15 jaar
verdubbeld is

... 5 tot 20% van de mensen
een luchtwegenaandoening heeft
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... het aantal stofmijten in 25 jaar 100 x groter geworden zijn

... een volle stofzuigerzak met een halve kilogram stof uit een gewone, nette
woning gemiddeld een volle eetlepel (ruim 3 gram) LEVEN bevat?
Dit leven bestaat uit :
- 500 insecten
- 66.000 mijten
- 4.200.000 algen
- 2.600.000.000 schimmeleenheden
- 365.000.000.000 bacteriën
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Ventilatiesystemen:
een overzicht

SYSTEEM A
Natuurlijke toevoer
en afvoer

SYSTEEM B
Mechanische toevoer
en natuurlijke afvoer

SYSTEEM C
Natuurlijke toevoer en
mechanische afvoer

(wordt zelden toegepast)

SYSTEEM C + ®
Natuurlijke toevoer
en vraaggestuurde
afvoer
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SYSTEEM D
Mechanische toevoer
en afvoer

SYSTEEM D + ®
Mechanische toevoer
en afvoer met
warmterecuperatie
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Vraaggestuurde afvoer

Zelfregelende
toevoer

Driestandenschakelaar

Zelfregelende natuurlijke toevoer en
vraaggestuurde afvoer + driestandenschakelaar

Mechanische afvoer

Mechanische
toevoer
Driestandenschakelaar

Mechanische toevoer en
afvoer met warmterecuperatie
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Welk ventilatiesysteem kiezen ?

Heeft u een grote hoeveelheid warmte te recupereren ?
• Woningen die constant verwarmd worden met een systeem op lage temperatuur (vloerverwarming...)
of over een belangrijke hoeveelheid warmte beschikken (kapsalon, praktijk van dokter, kinesist,...),
kunnen uitgerust worden met een systeem met warmterecuperatie =
.

• Als overdag niemand thuis is (modaal gezin met schoolgaande kinderen) en de thermostaat de
temperatuur automatisch verlaagt, dan is er weinig warmte te recupereren.
is hier meest geschikt.
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Voor nieuwbouw, grondige renovatie
of beperkte renovatie ?
• Nieuwbouw en grondige renovatie:
Zowel
als
geïntegreerd worden.

kan

• Beperkte renovatie:
Een complex leidingnet voor
is
zeer moeilijk toepasbaar in bestaande woningen.
heeft veel minder leidingen nodig
en kan vaak een stuk eenvoudiger voorzien
worden in de woning.
Belangrijke vraag hier: wordt het buitenschrijnwerk
vervangen ?

• Beperkte renovatie of kleine uitbreiding:
Geen of beperkte eisen voor EPB, enkel toevoer
verplicht.
Voor uitbreiding van een bestaande woning kan
systeem A met eventuele hulpventilatoren een
oplossing zijn.

Voor zowel renovatie als nieuwbouw kan u premies krijgen!
(www.eandis.be, www.infrax.be, www.ibgebim.be, www.energie.wallonie.be, ...)
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V E N T I L AT I O N
S U N P ROT E C T I O N
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Intro

HEALTHY DOMESTIC CONCEPT®

is specifiek ontwikkeld voor woningbouw en appartementen. Sinds 1 januari
2006 is de Energieprestatieregelgeving (EPB) ingevoerd.
De EPB-eisen omvatten normen voor thermische isolatie,
energieprestatie en een aangenaam binnenklimaat voor
woningbouw.
Het HEALTHY DOMESTIC CONCEPT® van RENSON®
voldoet aan deze EPB-eisen en is dus terecht een gezonde en
energiezuinige comfortoplossing.
Dit concept garandeert een gezond binnenklimaat en de
ideale temperatuur het hele jaar door in huis. Het steunt op
drie pijlers:
1) Een continue & gecontroleerde basisventilatie
2) Een natuurlijke nachtkoeling
3) Buitenzonwering voor de glaspartij
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3 Pijlers
BASISVENTILATIE
Basisventilatie zorgt voor een goede luchtkwaliteit in de leefruimtes . Door middel van voldoende verse buitenlucht wordt de verontreinigde
binnenlucht uit het gebouw verdreven volgens
het principe van toevoer, doorvoer en afvoer
van lucht. Vraaggestuurde ventilatie zorgt voor
extra energiebesparing.

NIGHTCOOLING
Nightcooling is het concept waarbij ‘s nachts
grote natuurlijke luchtstromen zorgen voor een
afkoeling van het gebouw en de binnenlucht.
Hierdoor zal tijdens de zomermaanden het thermisch comfort optimaal zijn met een minimaal
energieverbruik. Naast de nood aan voldoende
thermische massa die de koelte ‘vasthoudt’, moet
voldoende lucht kunnen circuleren doorheen de
woning. De techniek van RENSON® voorziet in
een volledig gamma oplossingen.

BUITENZONWERING
Als onderdeel van het Healthy Building Concept® verbetert de zonwering van RENSON® het
thermisch en visueel comfort van gebouwen.
De duurzame buitenzonwering SUNCLIPS® en
ICARUS® weert tijdens de zomer preventief de zon
om oververhitting tegen te gaan en zorgt voor
een optimale lichtinval. Naast functionaliteit
geeft de RENSON® zonwering het gebouw een
esthetische meerwaarde.
17
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Toevoer

TOEVOER
V
VOER

Do
D
Door voer

Af voer

AFVOER
AFVOE
ER
*

DOORVOER
INVISIVENT®

TRANSIVENT®





XTRAVENT® Modus

XTRAVENT® EcoModus

SILENDO®
SCREENVENT® Mistral
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SONOVENT® D

XTRAVENT® Compact

PH75-PT25-H50
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B A S I S V E N T I L AT I E
> Systeem C + ®

NATUURLIJKE BASISVENTILATIE
Algemeen
Optimale luchtkwaliteit met minimale warmteverliezen.

Werking
Het afvoersysteem XTRAVENT® Modus is voor het centraal afzuigen van
de vervuilde lucht in een woning ontwikkeld. Het vormt een integraal

NIGHTCOOLING

deel van het energiebesparende en vraaggestuurde ventilatiesysteem
. De nieuwe ventilator XTRAVENT® EcoModus maakt het
ventilatiesysteem

nog energiezuiniger.

De goede werking van het

wordt slechts gegarandeerd

wanneer de drie op elkaar afgestemde componenten aanwezig zijn :
TOEVOER:

van verse buitenlucht in de droge ruimtes
BUITENZONWERING

(leefruimte, slaapkamer,…)
DOORVOER: van lucht in de woning via gang, trappenhal,
deuren,…
AFVOER:

van vervuilde lucht in de vochtige ruimtes
(keuken, badkamer, toilet, wasplaats,…)

Investering
: 2.500 tot 3.000 € (geen onderhoud)
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Toevoer

INVISIVENT®

(patented technology)

Wenst u een meer esthetische versie dan biedt RENSON® u
met INVISIVENT® ’s werelds meest discrete ventilatierooster.
Deze bijna onzichtbare plaatsing garandeert een natuurlijke verluchting en behoudt zicht naar buiten doordat het
glasoppervlak niet vermindert. INVISIVENT® zorgt voor de
toevoer van verse gezonde lucht in uw woning zonder tocht.
Zo combineert INVISIVENT® een gezond leefcomfort met een
maximaal visueel comfort.
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B A S I S V E N T I L AT I E
> Systeem C + ® > Toevoer

AR75

(patented technology)

INVISIVENT® AK33

NIGHTCOOLING

De AR75 is een thermisch onderbroken zelfregelend multi-debiet
rooster dat in verschillende situaties kan toegepast worden, terwijl
het uitzicht behouden blijft. De AR75 wordt op glas of traverse
geplaatst van houten, PVC of aluminium ramen.

(patented technology)

BUITENZONWERING

Nu is ook de akoestische versie beschikbaar. De INVISIVENT®
AK33 is geschikt voor toepassing in lawaaierige omgeving.
2 types:
• een type om te installeren bij nieuwbouw (AK33)
• een module om achteraf op een reeds geïnstalleerde
INVISIVENT® te monteren (AKR33). D.w.z. dat u reeds bij
het bewonen van uw pand achteraf nog deze module kunt
installeren op een bestaande INVISIVENT®.

21
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Toevoer

SCREENVENT® Mistral

(patented technology)

De SCREENVENT® Mistral combineert een
tochtvrij ventilatierooster met een stormvaste
zonwering. Het screendoek van de SCREENVENT®
Mistral zit in iedere positie windvast door een
gepatenteerd geleidingssysteem, waarbij het
klapperen van het doek bij sterke wind wordt
vermeden. De SCREENVENT ® Mistral is stormvast
en in gesloten positie insectenwerend.
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(patented technology)

B A S I S V E N T I L AT I E
> Systeem C + ® > Toevoer

TRANSIVENT®

BUITENZONWERING

NIGHTCOOLING

De TRANSIVENT® is een tochtvrij
ventilatierooster voor natuurlijke
toevoer, specifiek ontworpen voor
inbouw in een rolluikkast.
De TRANSIVENT® is snel en
eenvoudig te monteren, zowel bij
nieuwbouw als renovatie.
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Toevoer

SONOVENT D®

(patented technology)

Vroeger kon je kamers onder dak
enkel ventileren via dakvensters met
geïntegreerde ventilatiesleuf.
RENSON® bedacht een oplossing:
de SONOVENT D®, een uniek
verluchtingsrooster voor onder
hellend dak.
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BUITENZONWERING

NIGHTCOOLING

B A S I S V E N T I L AT I E
> Systeem C + ® > Toevoer

Door voer
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SILENDO®

(patented technology)

BUITENZONWERING

NIGHTCOOLING

B A S I S V E N T I L AT I E
> Systeem C + ® > Doorvoer

Het akoestische deurrooster SILENDO® zorgt voor de
doorvoer van lucht in uw woning.
Deze esthetische oplossing past in ieder interieur en
zorgt tevens voor geluiddemping.
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Afvoer
VRAAGGESTUURDE AFVOER
• Vochtsturing: een ingebouwde sensor zorgt 24 u/
dag voor het juiste afvoerdebiet, afhankelijk van de
vochtigheidsgraad in de ruimte zonder gebruik van
elektrische energie.
• Aanwezigheidsdetectie: bij binnenkomen van een
ruimte wordt het debiet verhoogd (9V batterij of 12
Vac via voedingskaart). Na 20 minuten valt de klep
terug in de minimumstand.
• Afvoerroosters: worden verbonden met de
centrale ventilator die zorgt voor de afvoer van
vervuilde lucht uit de ruimte.

3 TYPES:
PT25: voor luchtafvoer van een toilet
(aanwezigheid + timer)

H50:

voor luchtafvoer van een wasplaats
(vochtsensor)

PH75: voor luchtafvoer van badkamer en keuken
(aanwezigheid en vochtsensor)

HDC_NL_0909.indd

28

30/09/09

14:40

29

HDC_NL_0909.indd
29
30/09/09
14:40

BUITENZONWERING

NIGHTCOOLING

B A S I S V E N T I L AT I E
> Systeem C + ® • > Afvoer

Afvoer

Xtravent® EcoModus

Xtravent® Modus Compact
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B A S I S V E N T I L AT I E
> Systeem C + ® • > Afvoer
NIGHTCOOLING
BUITENZONWERING

MECHANISCHE AFVOER
Xtravent® EcoModus EX325EM (patented technology)
Xtravent® Modus Compact EX250MC (patented technology)
Geluidsarme motoren met een regelbaar toerental d.m.v. een driestandenschakelaar. De ventilator garandeert een constant toerental ongeacht het openen of
sluiten van de extractiemonden. Dit draagt bij tot het algemene geluidscomfort.
31
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Afvoer
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Valse wand
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Vals plafond
Plat dak
Appartement
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BUITENZONWERING

NIGHTCOOLING

B A S I S V E N T I L AT I E
> Systeem C + ® • > Afvoer

Afvoer
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BUITENZONWERING

NIGHTCOOLING

Zolder
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Berging
Wasplaats
Garage

B A S I S V E N T I L AT I E
> Systeem C + ® • > Afvoer

Kelder
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Afvoer
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Driestandenschakelaar:

BUITENZONWERING

NIGHTCOOLING

B A S I S V E N T I L AT I E
> Systeem C + ® • > Afvoer

De bewoner kan de draaisnelheid van de ventilator instellen door
middel van een driestandenschakelaar. Deze wordt geplaatst
op een gemakkelijke bereikbare locatie in de woning. Bij
afwezigheid kan de ventilator in stand 1 gezet worden zodat
toch een minimale ventilatie van de woning gegarandeerd
wordt, zonder overbodig energieverlies.
Stand 2 is voor normaal gebruik.
Bij intensief gebruik van de woning (veel koken, wassen, poetsen,…) kan
de ventilator tijdelijk in stand 3 gezet worden.
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Toevoer



Toevoermond/
afvoermond XD1

HDC_NL_0909.indd

38



AFVOER


B

C

A

DOORVOER

XTRAVENT Domo
®

A
SILENDO®

Af voer

Toevoermond/
afvoermond XD1

 



TOEVOER

Door voer

C
XTRAVENT® Domo
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MECHANISCHE BASISVENTILATIE
B A S I S V E N T I L AT I E
> Systeem D + ®

Algemeen
Gezond en energiezuinig ventileren op basis van mechanische
toevoer en mechanische afvoer via een centraal ventilatiesysteem
met warmteterugwinning (WTW).

Werking
Het balansventilatiesysteem XTRAVENT DOMO® is ontwikkeld voor
het centraal afzuigen van de gebruikte lucht in de vochtige ruimtes

NIGHTCOOLING

van een woning en inblazen van verse lucht in de droge ruimtes van de
woning (slaapkamers, leefruimte, bureau,..) en maakt deel uit van het
energiebesparende ventilatiesysteem
De goede werking van het

.
wordt slechts gegarandeerd

wanneer de drie op elkaar afgestemde componenten aanwezig zijn :
TOEVOER:

van verse buitenlucht in de droge ruimtes
BUITENZONWERING

(leefruimte, slaapkamer,…)
DOORVOER: van lucht in de woning via gang, trappenhal,
deuren,…
AFVOER:

van vervuilde lucht in de vochtige ruimtes
(keuken, badkamer, toilet, wasplaats,…)

Investering
: 6.000 tot 8.000 €
(intensief onderhoud nodig, 300 € per jaar voor onderhoud en
vervangen van filter)
39
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Voordelen

HDC_NL_0909.indd

40

30/09/09

14:43

Voordelen bij gebruik
B A S I S V E N T I L AT I E
> Systeem D + ® > Voordelen

tegenover Systeem D
• Laag Energieverbruik
• Thermisch rendement: meer dan 95%
• Bioritme: vier temperatuursensoren waardoor
het systeem een optimaal tijdstip kan kiezen
voor ontdooiing of bypass

•

NIGHTCOOLING

• Filterindicatie: een filterlampje op de unit
informeert de bewoner wanneer de filters* aan
vervanging toe zijn

meer comfort dan Systeem D
• Fluisterstille werking: één van de laagste
geluidsniveaus op de markt

BUITENZONWERING

• Vochtdetectie: automatische schakeling naar
een hogere stand bij hoge vochtigheidsgraad
• Gefilterde bypass: zomerbypass is standaard
inbegrepen. Uniek is dat deze lucht tevens
gefilterd wordt
• F7-filter standaard: niet enkel muggen maar
ook fijn stof en pollen worden tegengehouden
• Koolstoffilter: filtert alle onaangename geuren
weg. Optioneel kunt u deze filter installeren.

* Opmerking: filters niet stofzuigen of wassen, moeten vervangen worden
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Voordelen
Waarom kiezen voor
van RENSON® ?
• Voorkomen van beschadiging,
vervuiling en diefstal door apart
montageframe
In de ruwbouwfase kan op die manier het
volledige leidingnetwerk aangelegd worden.
Het binnendeel wordt pas bij de oplevering
geplaatst.
Montageframe

• Eenvoudig onderhoud
De filters zijn gemakkelijk bereikbaar en te
vervangen door het openen van de filterklep.

• Constant Flow EC motoren
De ventilator gaat harder of zachter draaien
om zijn vast ingestelde luchthoeveelheid te
behalen.
Filter F7 en G3

• Koolstoffilter
Filtert alle onaangename geuren weg.
Optioneel kunt u deze filter installeren.

• Fluisterstille werking
Eén van de laagste geluidsniveaus op de markt.
Koolstoffilter
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BUITENZONWERING

NIGHTCOOLING

B A S I S V E N T I L AT I E
> Systeem D + ® > Voordelen
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B A S I S V E N T I L AT I E
> Systeem D + ® > Opgelet !

Aandachtspunten
Locatie van de unit

Wanneer het toestel opgesteld staat in een
niet-geïsoleerd deel van de woning zal veel
warmte verloren gaan, waardoor weinig
warmte overblijft voor de opwarming van de
toevoerlucht.

NIGHTCOOLING

Om het theoretisch rendement van de
warmtewisselaar zo goed mogelijk te benaderen
in de praktijk, is het ten zeerste aangeraden
de ventilatorunit met warmtewisselaar te
plaatsen in een verwarmde ruimte of toch
minstens in een geïsoleerde ruimte.

Warmtewisselaar

Bevestiging van de unit
BUITENZONWERING

Het toestel moet bevestigd worden tegen een
massieve wand.

Bevestiging op massieve wand

45
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CERTIFIED
INSTALLER

A

RR

ANTY

De RENSON® garantie is enkel geldig indien :

RENSO
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N®

W

➊
➋

alles via een RENSON® gecertifieerde
installateur gebeurt
een RENSON® onderhoudscontract is
afgesloten voor het ventilatiesysteem
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Onderhoud
B A S I S V E N T I L AT I E
Systeem D + ® > Onderhoud

Onderhoud door gebruiker
De unit is voorzien van een filterindicatielampje. Als de filter vervangen moet
worden zal er een rode led in het bedieningpaneel aan/uit knipperen.
Het toestel mag niet zonder filters* worden gebruikt. (1x per 3 tot 6 maand)

Onderhoud door een RENSON® gecertificeerde installateur

•

NIGHTCOOLING

>

Uitnemen en reinigen van het warmtewisselaarblok (1x per 3 jaar)
De voeding uitschakelen en de kunststof warmtewisselaar demonteren.
De wisselaar kan gereinigd worden met warm water en niet-agressief reinigingsmiddel. Naspoelen met warm water en goed laten uitdrogen voor terugplaatsen
in het toestel.

• Reinigen van de ventilatoren (indien vervuild)
De ventilatoren moeten worden gereinigd indien deze zijn vervuild.
Ventilator reinigen met perslucht of een harde borstel. Voorkom beschadiging
van de schoepen. Gebruik géén water voor het reinigen.

•

BUITENZONWERING

Reinigen van de leidingen (1x per 5 jaar)
Het ventilatiesysteem uitschakelen. De leidingen worden gereinigd via de
ventielen en de toezichtsluiken met een specifiek borstelsysteem.
Dit gebeurt door een gespecialiseerde firma.

Algemene opmerking !
Wanneer een ventilatiesysteem niet goed onderhouden wordt, neemt de
capaciteit van het systeem af. Het gevolg is dat de installatie na zo’n vijf jaar
onvoldoende werkt door vervuiling, ontregeling en/of veroudering en dus
ongezond wordt !

* Opmerking: filters niet stofzuigen of wassen, moeten vervangen worden
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Kijk en vergelijk ...
SYSTEEM C

DALING VAN E-PEIL/WINST

GEZONDHEID

ZOMERCOMFORT
ELEKTRISCH VERBRUIK

INSTALLATIE

✘

HDC_NL_0909.indd
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10-12 punten

Natuurlijke toevoer
✔
dus geen systeemvervuiling en

✔

optimale luchtkwaliteit dankzij
vochtdetectie
Combineren met
zonwering om
oververhitting tegen te gaan

Natuurlijke toevoer
dus geen systeemvervuiling

Combineren met
zonwering om
oververhitting tegen te gaan

✘
✘

ENERGIEBESPARING

JAARLIJKS ONDERHOUD

✔

✔

✘

INVESTERING

0 punten

✔

Laag (75 €/jaar)
Manuele afregeling
van de afvoerroosters

Veel warmteverlies,
zeker in de winter

€ 2000 - € 2500
Niet van toepassing

✔

✔ Zeer laag (11 €/jaar)
plaatsing
✔vanEenvoudige
zelfregelende monden,
geen afregeling nodig

✔

Beperkte warmteverliezen door vraaggestuurde
afvoer met vochtdetectie
en/of aanwezigheidsdetectie

✔

€ 2500 - € 3000
Niet van toepassing
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B A S I S V E N T I L AT I E

SYSTEEM D
DALING VAN E-PEIL/WINST

✔
✘

GEZONDHEID

ZOMERCOMFORT

17 punten

Standaardﬁlter G3

✘

Bypass optioneel

✔
✔

20 punten
F7 ﬁlter houdt
ﬁjn stof en
pollen tegen

Standaard zomerbypass
✔
schakelt automatisch aan. Lucht
wordt geﬁlterd!

Matig (2 motoren)
(120 €/jaar)
Complex

✔
ENERGIEBESPARING

INVESTERING
JAARLIJKS ONDERHOUD

✘
✔

Matig (2 motoren)
(120 €/jaar)
Vereenvoudigd door
apart montageframe,
handige draaimodule en
ﬂexibel instortleidingsysteem

✔
Warmterecuperatie 85%

✘

NIGHTCOOLING

INSTALLATIE

✘
✘

€ 5000 - € 7000
€ 300

Warmterecuperatie 95%

✘

BUITENZONWERING

ELEKTRISCH VERBRUIK

€ 6000 - € 8000
€ 300
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B A S I S V E N T I L AT I E

NIGHTCOOLING
Waarom kiezen voor gezonde en
kostenloze koeling?
Nightcooling is het concept waarbij ‘s nachts grote natuurlijke
luchtstromen zorgen voor een afkoeling van het gebouw en de
binnenlucht. Hierdoor zal tijdens de zomermaanden het thermisch
comfort optimaal zijn met een minimaal energieverbruik.

NIGHTCOOLING

Naast de nood aan voldoende thermische massa die de koelte
‘vasthoudt’, moet voldoende lucht kunnen circuleren doorheen de
woning.

BUITENZONWERING

De techniek van RENSON® voorziet in een volledig gamma oplossingen.
De debieten die nodig zijn bij nightcooling liggen tien maal hoger
dan de debieten nodig voor basisventilatie. Daarom spreekt men bij
nightcooling ook over nachtelijke intensieve ventilatie.
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Renovatie & nieuwbouw

Om nightcooling in een woning toe te passen worden één
of meer roosters aan de buitenkant van het raam geplaatst.
Zo is het mogelijk om de ramen ’s nachts open te laten
staan en grote verkoelende luchtstromen toe te laten.
De roosters zijn water- en insectenwerend dankzij de
vormgeving van de lamellen en het geïntegreerde muggengaas.
Om in de winter een grotere lichtval mogelijk te maken, is
het rooster 432 eenvoudig afneembaar.
Bij nieuwbouw wordt de nightcooling voorzien in het ontwerp van de woning. Bij bestaande woningen kan het rooster
eenvoudig gemonteerd worden voor elk opengaand raam.
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BUITENZONWERING

NIGHTCOOLING

B A S I S V E N T I L AT I E
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B A S I S V E N T I L AT I E

BUITENZONWERING
Waarom kiezen
voor buitenzonwering ?

NIGHTCOOLING

Natuurlijk licht is essentieel voor de mens. Het is cruciaal
voor ons gevoel van wellbeing en bovendien een ideale
verlichtingsbron. Nadeel van dit licht is dat het zeer fel kan
zijn en daardoor kan zorgen voor een aantal ongemakken.
Een goed gekozen zonwering is een eenvoudige en toch
ideale oplossing.
• Broeikaseffect
• Verkleuring van meubilair
• Verblinding
• Weerkaatsing in TV -en computerschermen

BUITENZONWERING

Zonwering biedt de meest ideale oplossing voor een
optimaal thermisch comfort; warm genoeg in de winter,
aangenaam koel in de zomer.
Daarbij zorgt zonwering ook voor een optimaal visueel
comfort zijnde voldoende natuurlijk daglicht in de kamer en
behoud van visueel contact met de natuurlijke omgeving.
Bovendien zal een goed doordachte zonwering steeds een
positieve bijdrage leveren aan het energieverbruik van het
totale gebouw. Want de warmte die wordt geweerd, hoeft
ook niet gekoeld te worden.
Last but not least, zorgt een zonwering dikwijls ook voor
een esthetische meerwaarde van het gebouw.
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B A S I S V E N T I L AT I E

Welk type zonwering kiezen ?
Praktische overwegingen
Thermisch comfort

BUITENZONWERING

NIGHTCOOLING

De samenstelling van de gevels en dak van een gebouw
en de oriëntatie van glaspartijen liggen aan de basis van
oververhitting.
Diverse elementen spelen hier :
• de oriëntatie van de glaspartij
• hoe meer glas op de zuidgevel, hoe meer kans op
oververhitting
Om de toetreding van zonnewarmte te reguleren is
buitenzonwering nodig. Dat is overigens niet alleen nodig
bij woningen met veel glas op het zuiden, maar vooral bij
woningen met relatief veel glas op het westen. Vooral in de
zomer kan de laagstaande middagzon dan gemakkelijk tot
oververhitting leiden.

Visueel Comfort
Visueel comfort zal in de meeste gevallen aan volgende eisen
moeten voldoen :
• voldoende natuurlijk licht binnenlaten om het verbruik van
kunstlicht te verminderen
• zicht naar buiten behouden
• inkijk vermijden
• reflecties voorkomen
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Zonweringsplossingen
van RENSON®

Zonweringsoplossingen van RENSON®
• Verticale doekzonwering:
weert de warmte bij verticale beglazing, ook bij grote glaspartijen

• Horizontale doekzonwering:
weert de warmte bij lichtstraten, skylights en kleine veranda’s

• Knikarmscherm:
weert de zon boven uw terras

• Structurele zonwering:
hebben het voordeel dat ze zonnestralen tegenhouden maar
ook een doorkijk naar de tuin verzekeren.
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B A S I S V E N T I L AT I E
NIGHTCOOLING
BUITENZONWERING
59
Verticale doekzonwering
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Horizontale doekzonwering

Structurele zonwering
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Realisatie Meeussen (horren.be)
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B A S I S V E N T I L AT I E

Verticale
doekzonwering
Een productoverzicht
FIXSCREEN®

(patented technology)

FIXSCREEN® MONO AK

NIGHTCOOLING

Verticale doekzonwering die windvast en insectenwerend is. Dankzij
een gepatenteerd ritssysteem zit het doek in iedere positie windvast en
behoren klapperende en stukgescheurde screendoeken tot het verleden.
Buitenzonwering is tevens veel eﬃciënter dan binnenzonwering of gordijnen omdat de warme zonnestralen worden tegengehouden voor ze het
glas bereiken. De FIXSCREEN® kan unieke afmetingen aan tot 18m2.
(patented technology)

BUITENZONWERING

Deze nieuwe montagesituatie waarbij de FIXSCREEN® als monoblok op het
raam gemonteerd wordt, helpt mee aan het realiseren van een gezond
binnenklimaat in uw woning met meerwaarde op visueel, thermisch en
extra akoestisch comfort.
Een perfecte integratie in uw leefruimte is mogelijk door het
aluminium afwerkingsproﬁel te lakken in hetzelfde kleurenpallet als uw
raamconstructie of door de FIXSCREEN® MONO AK door uw schrijnwerker
mee te laten afwerken.
Deze opbouwkast past op elk raamtype en raamsoort: aluminium, hout
of PVC en is zowel in particuliere woningbouw als projectbouw: hospitalen, rusthuizen, kantoren,... toepasbaar.
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Horizontale
doekzonwering
Een productoverzicht
TOPFIX®

(patented technology)

TOPFIX® is een horizontale doekzonwering voorzien van
een revolutionaire spantechniek, een combinatie van onze gerenommeerde FIXSCREEN®-technologie met een Dyneema®spansyteem. Hierdoor wordt een onovertroffen doekspanning gerealiseerd. De compacte kastafmetingen maken een
perfecte integratie binnen uw architectuur mogelijk. Deze
horizontale doekzonwering weert de warmte bij alle horizontaal of schuinliggende beglazing bvb. lichtstraten, skylights en
kleine veranda’s. Volledige verduistering is eveneens realiseerbaar bij binnen-en buitentoepassingen in combinatie met een
verduisterend doek.

VEGASCREEN®

(patented technology)

VEGASCREEN® helpt mee aan het realiseren van een gezond
binnenklimaat in uw woning. Met zijn elegante slanke kast,
speelt hij perfect in op de hedendaagse glasbouwtechniek
en laat zich optimaal combineren met alle bouwstijlen.
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BUITENZONWERING

NIGHTCOOLING

B A S I S V E N T I L AT I E

Structurele zonwering
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LOGGIA®

(patented technology)

B A S I S V E N T I L AT I E

De LOGGIA®-panelen zijn opgebouwd uit kaders,
met invulling van aluminium lamellen. Bij beide
systemen kunnen meerdere types lamellen toegepast worden. In functie van de gewenste beschaduwing en het vereiste doorzicht kunnen de lamellen
gepositioneerd worden onder verschillende hellingshoeken en met verschillende lamelstap.

NIGHTCOOLING

Naast dit ruime aanbod schuifpanelen op basis van
vaste aluminium zonweringslamellen, zijn nu ook
panelen met screens of met kantelbare lamellen
beschikbaar : LOGGIA® Screen of LG.130/ICA.125M.”

BUITENZONWERING

Deze schuifpanelen zijn toepasbaar in verschillende systemen - enkelvoudig, symmetrisch of telescopisch schuivend - en kunnen uitgerust worden
met manuele of gemotoriseerde bediening.
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ICARUS®

(patented technology)

ICARUS® bestaat uit geëxtrudeerde
aluminium vleugellamellen met
lensvormige of rechthoekige doorsnede die het zonlicht en de zonnewarmte optimaal reflecteren. De
lamellen kunnen in een vaste of
kantel bare positie geïnstalleerd
worden en zowel in verticale als in
horizontale uitvoering. Door hun
vorm geving zijn deze lamellen
bovendien extra stevig en worden
bijgevolg toepassingen mogelijk
waarbij grotere vrije overspanningen noodzakelijk zijn.
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SUNCLIPS®

(patented technology)

SUNCLIPS® bestaat uit geëxtrudeerde
lichte aluminium c-vormige lamellen die doorlopend of in een kader
gemonteerd kunnen worden. Vooral
boven ramen in zuid-gerichte gevels
bieden zonwerende luifels de ideale
oplossing voor het beheer van de
warmtetoetreding door zoninstraling,
zonder het vrije doorzicht te belemmeren. Op plaatsen waar doorzicht
van ondergeschikt belang is, kan geopteerd worden voor vaste verticale
uitvoering.

Inleiding • 67
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Lamellenwandsysteem
LINIUS®

(patented technology)

Het lamellenwandsysteem bestaat uit een draagstructuur
waaraan lamellen worden bevestigd. De draagstructuur
draagt het volledige lamellensysteem en bestaat uit vertikaal
geplaatste dragers, gefixeerd
op vaste afstanden door middel
van bevestigingselementen. Afhankelijk van de applicatie zijn
er verschillende constructies
mogelijk.
De LINIUS®-lamellen kunnen
gebruikt worden als gevelbekleding en zo bijvoorbeeld de
muur en glaspartijen als het
ware verbergen achter een
doorlopende lamellenwand.
Uitgerust met akoestische lamellen zorgt het lamellenwandsysteem ervoor dat het
geluid sterk gedempt wordt,
met behoud van een goede
ventilatie.
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B A S I S V E N T I L AT I E
NIGHTCOOLING
BUITENZONWERING
Akoestische lamel

Inleiding • 69
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V E N T I L AT I O N
S U N P ROT E C T I O N
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Bouwt u een passief huis of een
laagenergiewoning (<60) ?
• Ja
Het verwarmingssysteem in dergelijke woningen is zo laag gedimensioneerd dat er geen koude lucht van buiten kan binnengebracht
worden én het warmtecomfort in de woning behouden blijft.
Warmterecuperatie en voorverwarmen van de toevoerlucht is noodzakelijk. De grotere investering van een
is hier verantwoord.

• Neen
Er kan beter energie bespaard worden met een vraaggestuurd
met
systeem. De investering van een complex
warmterecuperatie wordt niet terugverdiend.
bespaart door vervuilde, vochtige lucht af te voeren in
functie van de noodzaak (aanwezigheid en vochtigheid) tegenover
een continue afvoer bij een systeem C.

E-peil
400

Overige
Elektrische ventilatoren
Sanitair warm water
Verwarming ventilatie
Ruimteverwarming

350

300

250

200

150

100

50

0
Bestaande woning (1960)

Nieuwbouw na jan2006

LEW

Passiefhuis

Energieverbruik van een woning

Wenst u meer informatie over Healthy Passivhouse Concept®?
Vraag onze folder aan via info@renson.be
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Welk soort
verwarmingssysteem
heeft uw woning ?
• Een woning met een
traditioneel verwarmingssysteem op hoge temperatuur (kachel, radiatoren
met ketel op gas/mazout,..)
reageert snel op temperatuurswijzigingen, waardoor
toevoer van verse lucht van
buiten quasi onopvallend
gebeurt.
U kiest voor
.

• Een woning met een
verwarmingssysteem
op lage temperatuur
(vloerverwarming, lage
t° radiatoren) heeft een
grote inertie. Vooral in de
winter zal de toevoer van
koude buitenlucht het
temperatuurcomfort in de
woning verstoren.
U kiest voor
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Heeft u last van allergie,
vervuilde lucht in de omgeving
(industrie, geurhinder) of
overmatig omgevingslawaai
(luchthaven, spoorweg,..) ?
• Een

bevat filters om de
toevoerlucht te filteren. Hierdoor worden pollen
buiten de woning gehouden. Het is noodzakelijk
dat deze filters op regelmatige basis vervangen
worden. De toevoer komt via 1 opening in de
woning, dus geluid kan gemakkelijker gedempt
worden.

• Een

kan uitgevoerd worden
met akoestische raamroosters. Filteren van de
toevoerlucht is niet nodig.

Welk budget denkt u te besteden aan het
ventilatiesysteem in uw woning ?
•

: 2.500 tot 3.000 € (geen onderhoud)

•

: 6.000 tot 8.000 € (intensief onderhoud nodig :
300 € per jaar voor onderhoud en vervangen van filter)
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AANDACHTSPUNTEN

• Bouwkundige beperkingen:
gebogen ramen, beschermde
gevel.

• Open haard of open
verwarmingssysteem:
gaat niet samen met
, gesloten
verwarmingssysteem
noodzakelijk om balans niet
te verstoren.
• Recirculatiedampkap:
noodzakelijk in woning met
om balans te
behouden.
• Luchtdichtheid van de
woning en onderhoud van
.
het
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Vooraleer je een balansventilatietoestel koopt,
raden we aan grondig na te denken over de beweegredenen.
Het is belangrijk eerst na te gaan of je woning wel voldoende luchtdicht en goed geïso
leerd is. Je dient je er bewust van te zijn dat het grootste deel van uw energieverbruik dient
om de warmteverliezen doorheen uw wanden, dak, beglazing en vloer te compenseren.
Een relatief klein deel van de warmteverliezen zijn toe te schrijven aan de ventilatie.


Weegt de te recupereren warmte op tegen de grote investering.

Luchtdichtheidstest
Daarnaast is het weinig economisch interessant om de warmte van de gecontroleerde ventilatie te recupereren als er ook grote ongecontroleerde ventilatiestromen kunnen optreden via kieren en spleten in de gebouwschil. Deze kieren
en spleten worden dus best vooraf opgespoord tijdens een pressuratieproef
of luchtdichtheidstest. Concreet betekent dit dat je oplossingen moet bedenken voor traditionele probleempunten zoals rolluikkasten, buitendeuren,
venster- en vensterinbouw, zolderluiken, garagepoorten, brievenbussen,
keldertoegangen, enz. Kostprijs van deze test is ongeveer 500 €.
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io-homecontrol®
Voor een draadloze controle van uw woning in
alle eenvoud en veiligheid
RENSON®, trendsetter in ventilatie en zonwering, maakt voortaan
deel uit van io-homecontrol®. Dankzij deze technologie kunnen
producten en installaties, zoals poorten, verlichting, verwarming, … ,
ventilatiesystemen en zonwering zonder problemen samenwerken en
informatie uitwisselen.
Producten met io-homecontrol®-label zorgen voor meer comfort,
veiligheid en energiebesparing. Door deze draadloze technologie
kan ook het
van RENSON® met al zijn componenten
gestuurd worden.
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io-homecontrol® biedt u:

-1200x1200-io-poster_X.indd 1

• Comfort
Met één enkele afstandsbediening kunt u een reeks taken
tegelijkertijd uitvoeren.
• Energiebesparing
Wanneer bijvoorbeeld de zon schijnt, wordt de zonwering geactiveerd
in plaats van de airconditioning aan te zetten.
• Veiligheid
Slechts een druk op de knop van de afstandsbediening en u bent
zeker dat alle geplande acties worden uitgevoerd.
• Gemakkelijk te installeren
Uw installateur hoeft helemaal niet over een uitgebreide kennis van
huisautomatisering te beschikken. Het resultaat is een plug-and-play
installatie.
• Gemakkelijk te bedienen
Eén enkel apparaat controleert alle installaties in de woning.
• Betrouwbaar, toekomstbestendig
De samenwerking met de meest toonaangevende fabrikanten
resulteert in tevredenheid op lange termijn. Uitbreiding kan zonder
aanpassing van de installatie.
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RENSON® voldoet aan de EPB-norm. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu
Coördinaten architecten van referenties uit dit boekje beschikbaar op aanvraag.

RENSON® Headquarters • IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem • Belgium
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51• info@renson.be • www.renson.eu

HDC_NL_0909.indd

80

30/09/09

14:52

