intensieve natuurlijke ventilatie in privé-woningen en kantoren

NIGHT COOLING
• Milieubewust en zuinig
• Maximaal debiet
• Onderhoudsarm
• Esthetisch en functioneel
• Volledig roest vrij
• Regen- en insectenwerend

NIGHT COOLING
INTRODUCTIE
Een belangrijk onderdeel binnen het Healthy Building Concept dat zorgt voor
een aangenaam koel binnenklimaat in de zomermaanden, is Night Cooling; het
concept van natuurlijke luchtstromen die ’s nachts zorgen voor een totale afkoeling. Het thermisch comfort tijdens de zomermaanden wordt zo optimaal. Dit
wordt bereikt door een gamma roosters dat bestemd is voor in- of opbouw in het
schrijnwerk. De debieten die nodig zijn voor een goed thermisch comfort liggen
zowat tien maal hoger als die voor basisventilatie.
Om de woon- en werkruimtes overdag “aangenaam koel” te houden, is er een
behoefte aan toevoer van voldoende frisse, koele lucht. (Als rekenregel geldt
dat de ventilatieopening moet overeenkomen met 2 % van het vloeroppervlak).
Bij voorkeur gebeurt deze toevoer ’s nachts via roosters.
De natuurlijke luchtstromingen zorgen voor een afkoeling van het gehele gebouw. Voorwaarde is wel dat er voldoende doorstroommogelijkheden en afvoermogelijkheden voorzien worden om de opgewarmde lucht van overdag af
te voeren.

TOEVOER
Om veilig, intensief en natuurlijk te ventileren zijn er als luchttoevoer roosters nodig.
Hierna volgt een beknopt overzicht van de mogelijkheden van de Renson roostertypes.
Deze roosters hebben enkele unieke kenmerken: ze hebben een maximaal debiet; zijn
regen- en insectenwerend en bovendien onderhoudsarm. Variaties en uitbreidingen zijn
mogelijk.

OPBOUWROOSTER TYPE 432
Dit type rooster wordt buiten op het raam geplaatst. Het is vooral geschikt als veilig
alternatief voor een vliegenraam. Deze roosters kunnen tijdelijk (b.v. enkel tijdens de
zomer) of permanent bevestigd worden. Achter dit rooster zit een raam dat ’s nachts
opengedraaid, opengekipt of opengeschoven kan worden. De ramen kunnen ook automatisch (centraal of individueel) gestuurd worden. Een kortere lamel type 8S is beschikbaar als optie om een betere doorkijk of lichtinval te realiseren.
Andere mogelijke types zijn de 414 (VA), 415 (VA), 424 (VA) en 428 (VA). Deze types
roosters vervangen het glas in een raam. Het zijn permanente roosters en kunnen niet
zomaar weggenomen worden. Achter dit rooster wordt ofwel niets voorzien (permanent
open) ofwel werkt men met geïntegreerde aluminium schuivers of een deurtje. Men kan
dit rooster inbouwen in een aluminium, pvc of houten raam. Het rooster wordt geplaatst
zoals dubbel glas.

DOORVOER
Bij intensieve natuurlijke ventilatie moet de lucht ook door- en afgevoerd worden. Indien het onmogelijk is om de deuren ’s nachts open te zetten kunnen de deurroosters
van Renson gebruikt worden als doorvoer.
432

AFVOER

414VA
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De afvoer van lucht bij schoorsteen-ventilatie kan met een lamellenwandsysteem of dakkap op een veilige en esthetische manier gebeuren.

