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Ventilatiesystemen voor woningbouw
Energiebesparend ventileren!
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NOOD Z A A K V A N B A S I S V E N T I L AT I E

Dagelijk s wordt de lucht binnenshuis ver vuild door de bewoners (ademen,
transpireren) en zijn activiteiten (koken, douchen, roken en stoken), door
bouwproducten (ver f, lijm, vernis, ...) en het interieur (Radon, vluchtige
schadelijke stof fen, ...). Al deze bronnen van verontreiniging dragen bij tot
een slecht binnenklimaat.

solventen

		

radon

(radioactief gas)

Door het steeds meer luchtdicht bouwen blijven vocht, CO 2 en allerlei
stof fen 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 ef fect daar van is slechts
van tijdelijke aard en kost (te) veel energie.
Een continue en gecontroleerde ventilatie is de enige ef f iciënte manier om
een gezond binnenklimaat te verkrijgen.

	CO2

geuren
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e n e r gie p r estatie & c o m f o r t

De Energieprestatieregelgeving voer t seder t 1 januari 2006 EPB - eisen
(eisen op het vlak van EnergiePrestatie en Binnenklimaat) in. Deze zijn van
toepassing voor alle nieuwe gebouwen en voor alle bestaande gebouwen
die verbouwd of uitgebreid worden. De eisen zijn pas van toepassing als
het gebouw ver warmd of gekoeld wordt voor mensen die er wonen, werken,
winkelen, spor ten … en als er een stedenbouwkundige vergunning voor
de uit voering van de werk zaamheden, met verplichte tussenkomst van de
architect, wordt aangevraagd.
Voor nieuwbouw woningen zijn er drie soor ten EPB- eisen te onderscheiden:
• thermische isolatie - eisen
• energieprestatie - eisen
• binnenklimaateisen (goede binnenluchtk waliteit d.m.v. ventilatie en
		 risico op over verhitting beperken)
Het voldoen aan deze verschillende eisen bevorder t het algemeen comfort
in gebouwen.

h ealt h y d o m esti c CONC E P T ®
RENSON® gaat zelfs een stap verder dan de EPB-ventilatie - eisen. Met het
HDC concept garandeer t RENSON® naast een gezond binnenklimaat ook
een aangename binnenhuistemperatuur tijdens de warme zomermaanden.
RENSON® creëerde hier voor het EPB-label dat de link vormt tussen de nieuwe
H E A LT H Y ®
D OMESTIC
CONCEPT

energieprestatieregelgeving en de EPB- comfor toplossingen van RENSON®.
De producten en concepten die dit label dragen, zijn EPB conform en
ontwikkeld voor woningbouw en appar tementen. Ze maken deel uit van het
HEALTHY DOMESTIC CONCEPT®.

Dit concept omvat 3 elementen:
1. Continue en gecontroleerde basisventilatie
Naast permanente natuurlijke ventilatie, biedt RENSON® nu ook een mechanisch gecontroleerd ventilatiesysteem aan
(zie verder).
2. Intensieve nachtventilatie
Een tweede element is ‘Nightcooling’. In de zomer koelen grote natuurlijke luchtstromen het gebouw en de binnenlucht
’s nachts af via intensieve ventilatieroosters.
3. Ex terne zonwering voor ramen en glasgevels
Het derde element is een goede buitenzonwering. Die houdt de warmte buiten en zorgt voor visueel comfor t. Toch
blijf t een optimale lichtinval mogelijk.
Kor tom, het “Healthy Domestic Concept®” draagt niet alleen bij tot een gezonder binnenklimaat, maar ook tot een
lager energieverbruik met oog voor design!
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ve n tilaties y ste m e n

Hoe ventileren in een moderne energiezuinige woning ?
Gezond binnenklimaat = vermijden van accumulatie van ver vuilde lucht in een gebouw door :
• Toevoer van verse lucht in “droge” ruimtes (woonkamer, slaapkamer, bureau, speelkamer)
• Door voer van lucht (gang, trappenhal)
• Af voer van ver vuilde lucht uit “vochtige” ruimtes (badkamer, toilet, keuken, wasplaats)

Hoe ?
De Belgische norm NBN D50 - 001 onderscheidt 4 ventilatiesystemen en lever t de rekenmethode ter bepaling van de
vereiste ventilatietoevoer-, door voer- en af voerdebieten. RENSON® heef t hier voor een handig en gebruik svriendelijk
werkinstrument ontwikkeld: w w w.ventilation.be. Het gaat om een gratis website waar elke bouwprofessioneel
(architect, aannemer,…) online een ventilatieberekening kan maken per project. Het resultaat van de berekening
is een print- out van een of f icieel document met voorstel van het meest geschik te product voor het gevraagde
ventilatiedebiet.

SYSTEEM A
Natuurlijke toevoer
en afvoer

SYSTEEM B
Mechanische toevoer
en natuurlijke afvoer

SYSTEEM C
Natuurlijke toevoer en
mechanische afvoer

SYSTEEM D
Mechanische toevoer
en afvoer

(wordt zelden toegepast)

Mechanische
afvoer

Vraaggestuurde
afvoer

Mechanische
toevoer
Driestandenschakelaar

Zelfregelende
toevoer

Driestandenschakelaar

SYSTEEM C + ®
Zelfregelende natuurlijke toevoer
en vraaggestuurde afvoer +
driestandenschakelaar

SYSTEEM D + ®
Mechanische toevoer en
afvoer met warmterecuperatie

R a a mve rl u c ht i n g e n m e t z e l f r e g e l e n d h e i d s k l a ss e
P3 of P4:

(m3/u)

ve n tilaties y ste m e n

De EPB-norm kent aan de raamverluchtingen een bepaalde zelfregelendheidsklasse toe: van niet zelfregelend (P0) tot zeer goed zelfregelend
(P4). De meeste verluchtingen van RENSON® voldoen op zijn minst aan
k lasse P3. Dit gebeur t dmv een zelfregelend element, dat volgens een
g eoctrooieerd principe al bij de kleinste winddruk op de gevel de doorlaat beperk t. De RENSON® raamverluchtingen voorkomen hiermee tochthinder en de gebruiker bespaar t op zijn energiekosten.

SCREENVENT® W TCB-rapport DE 633X088/1

www.renson.eu
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E - p eil ve r lagi n g

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende RENSON® oplossingen met hun respectievelijke gemiddelde
E-puntenscore die in vermindering van uw berekend E-peil gebracht worden bij doorrekenen met de EPB-sof tware.

RENSON® energiebesparende oplossingen
E-punten
verlaging

Toegepast	Productencombinatie
ventilatiesysteem
Toevoer

Af voer

(mechanische extractie)

-0

Niet zelfregelende natuurlijke toevoerroosters

-2

(mechanische extractie)

Referentiewoning: E 100

INVISIVENT® (zelfregelende natuurlijke toevoerroosters)

-6

XD2-XD3 (natuurlijke afvoer)
INVISIVENT® (zelfregelende natuurlijke toevoerroosters)

(gemoduleerde mech. extractie)

-10
-12
met zonwering

-18

{

INVISIVENT® (zelfregelende natuurlijke toevoerroosters)
(gemoduleerde mechanische extractie)
SCREENVENT® (zelfregelende natuurlijke toevoerroosters met screenzonwering)
of

(gemoduleerde mechanische extractie)
INVISIVENT® + ICARUS® (zelfregelende natuurlijke toevoerroosters met
structurele zonwering)
(mechanische toevoer en
afvoer met warmterecuperatie)

* Belangrijk voor de E-peil verlaging is dat zowel het toevoer- als het af voersysteem van RENSON® gebruikt wordt.
VEA: Vlaams Energie Agentschap • BIM: Brussels Instituut voor Milieubeheer
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d e r e n s o n ® o p l o ssi
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INVISIVENT®

XD2 - XD3

WERKING
+ / - PUN T E N

• Natuurlijke toevoer via zelfregelende
raamverluchtingen (klasse P3 of P4)
in “droge” ruimtes
• Natuurlijke af voer d.m.v. regelbare
af voerroosters in “natte” ruimtes

Weinig onderhoud noodzakelijk

+

Aluminium design af voerroosters

+

Permanente af voer onaf hankelijk van de behoef te

-

Ver ticale kanalen niet altijd even prak tisch

-

XTRAVENT®Basic

INVISIVENT®

XD1

WERKING

+ / - PUN T E N
Eenvoudige plaatsing met beperk t
aantal f lexibele kanalen
Weinig onderhoud noodzakelijk
Aluminium design af voerroosters (in optie)
Permanente af voer onaf hankelijk van de behoef te

• Natuurlijke toevoer via zelfregelende
raamverluchtingen (klasse P3 of P4) in “droge” ruimtes
• Mechanische af voer d.m.v. X TRAVENT® Basic ventilator
en instelbare af voermonden in “natte” ruimtes

Toevoer

Door voer

+
+
+
-

www.renson.eu

Af voer
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d e r e n s o n ® o p l o ssi n ge n

*

INVISIVENT®
XTRAVENT®Modus XTRAVENT®EcoModus

SCREENVENT®
PH75 - PT25 - H50

WERKING

+ / - PUN T E N

Eenvoudige plaatsing met beperk t
aantal f lexibele kanalen
Weinig onderhoud noodzakelijk
• Vraaggestuurde mechanische af voer d.m.v. X TRAVENT® Modus
Energiebesparend: 32% tov systeem C
en zelfmodulerende af voermonden in “natte” ruimtes.
E-peil
verlaging
gemiddeld 10 tot 12 punten
(Regeling op aanwezigheid en/of relatieve vochtigheid)
• Natuurlijke toevoer via zelfregelende
raamverluchtingen (klasse P3 of P4) in “droge” ruimtes

+
+
+

XTRAVENT®Domo

XD1

WERKING

+ / - PUN T E N

• Mechanische toevoer en af voer d.m.v.
X TRAVENT® Domo in “droge”- en “natte” ruimtes
• Ventilator op wisselstroom met
95% warmteterugwinning

+

E-peil verlaging 18 tot 20 punten

+

Aluminium design af voerroosters (in optie)

+

Uitgebreide plaatsing met groter aantal kanalen

-

Meer onderhoud tov Systeem C+®noodzakelijk (f ilters, kanalen)

-

Toevoer
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Door voer

Af voer

Werking
Het XTR AVENT® Basic-af voersysteem is voor het centraal afzuigen van de
gebruik te lucht in een woning ontwikkeld en vormt een integraal deel van
het ventilatiesysteem C.
Voordelen:
• Geen complexe bedrading of besturing
• Eenvoudige montage
• Beperk t leidingnet, dus weinig impact op bouwkundige voorzieningen
• Beperk te investering
• Weinig kans op storingen, weinig onderhoud nodig
• Goede k waliteit toevoerlucht: geen systeemver vuiling
• Mogelijk later te upgraden naar X TRAVENT® Modus

D
B

C

A

De goede werking van het XTR AVENT® Basic-systeem wordt slechts
gegarandeerd wanneer de 3 volgende componenten aanwezig zijn:
1. Natuurlijke toevoer A
Gewone of zelfregelende raamverluchtingen klasse P3 of P4.
2. Door voer B
Deurrooster (vrije keuze met min. doorlaat van 25m 3 /h bij 2Pa)

B

A
INVISIVENT®

Silendo

3. Af voer C D E
XTRAVENT® Basic = ventilator EX250B of EX250BC + afvoerrooster XD1

C

Onderdelen
Ventilator EX250B en EX250BC
• Geluidsarme wisselstroommotor met regelbaar toerental d.m.v. een
tweestandenschakelaar
• De ventilator heef t een totaal debiet van 250 m 3 /h
• De EX250B is voorzien van 5 aanzuigpunten (4 x ø80, 1 x ø125), waarvan er 2
standaard zijn afgedicht. De EX250BC heeft 4 aanzuigpunten (3 x ø80, 1 x ø125)
en is door zijn beperkte hoogte zeer geschikt voor plaatsing in valse plafonds
of in een technisch lokaal (appartementen, woning met plat dak, ...).
• De af voeropening op de ventilator heef t een diameter van 125 mm en dient
d.m.v. een geïsoleerde f lexibele of vaste buis op een muur- of dakdoor voer
aangesloten te worden.
• EX250B: gemiddeld elek trisch ventilator vermogen 52,5W
• EX250BC: gemiddeld elek trisch ventilator vermogen 42,5W

D
XD1

EX250B

EX250BC

X VK 2

E

Af voerrooster XD1
• Rechthoekig aluminium designrooster met aansluitdiameter van 80 mm of
125 mm
• De af voermonden zijn eenvoudig instelbaar
Maatvoering:
• EX250B: 280 x 275 x 320 mm (breedte x hoogte x diepte)
• EX250BC: 470 x 185 x 340 mm (breedte x hoogte x diepte)
• Af blaasopening: buitendiameter 125 mm, hoogte 40 mm
Bediening:
• X VK 2: Regelbaar debiet d.m.v. een tweestandenschakelaar
8

www.renson.eu

Werking

D E
A

C
B

A

A

A

INVISIVENT®

SCREENVENT®

Het af voersysteem XTRAVENT® Modus is voor het centraal afzuigen van de
ver vuilde lucht in een woning ontwikkeld. Het vormt een integraal deel van
het energiebesparende en vraaggestuurde ventilatiesysteem SYSTEEM C + ®.
De nieuwe ventilator XTR AVENT® EcoModus maak t het ventilatiesysteem
SYSTEEM C + ® nog energiezuiniger.
Voordelen:
• Energiebesparend (gemiddeld 32% t.o.v. systeem C)
• Geen complexe bedrading of besturing
• Eenvoudige montage
• Zeer beperkt leidingnet, dus weinig impact op bouwkundige voorzieningen
• Beperk te investering
• Gebruik svriendelijk: interactie met gebruiker = comfor t
• Geluidsarm
• Weinig kans op storingen, weinig onderhoud nodig
• Goede k waliteit toevoerlucht: geen systeemver vuiling in leidingnet
• Mogelijk als upgrade vanaf X TRAVENT® Basic
De goede werking van het SYSTEEM C + ® en het bekomen van E-peil punten
wordt slechts gegarandeerd wanneer de 3 volgende componenten aanwezig
zijn:
1. Natuurlijke toevoer

B

D

Silendo

A

Zelfregelende raamverluchtingen klasse P3 of P4 van het merk RENSON®.
2. Door voer

EX250M

B

Deurrooster (vrije keuze met min. doorlaat van 25m 3 /h bij 2Pa).
*

3. Vraaggestuurde mechanische af voer

C D E

XTRAVENT® Modus, EcoModus of Modus compact = ventilator EX250M, EX325EM of
EX250MC + zelfmodulerende extractiemonden PT25, H50, PH75.

C

D

PH75-PT25

C

EX325EM

E
H50

* X TRAVENT® EcoModus is in optie verkrijgbaar
met io -homecontrol vanaf december 2009.
Bestaande EcoModus installaties kunnen
ook omgebouwd worden.

EX250MC

Debieten van de extractiemonden:
VOCHTIGE RUIMTES	DEBIET
X VK3

T YPE

Badkamer/keuken

30 - 75 m /h

PH75

PH = aanwezigheid + vochtsensor

Toilet

5 - 25 m3/h

PT25

PT = aanwezigheid + timer 20’

Wasplaats

10 - 50 m3/h

H50

H = vochtsensor

3
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Het RENSON® ventilatiesysteem SYSTEEM C + ® werd, in samenwerking met de Universiteit Gent (vakgroep
Architectuur en Stedebouw), gedurende enkele maanden getest onder reële omstandigheden in een bestaande
woning (2 volwassenen en 3 kinderen) met de zelfregelende INVISIVENT® voor de toevoer en X TRAVENT® Modus voor
ex tractie. Daarbij werd de relatie tussen het gebruik van de leefruimtes en het werkelijk afgevoerde debiet door de
modulerende af voermonden onderzocht.
Onderstaande graf iek toont aan dat wanneer er aanwezigheid is in de badkamer en de lucht vochtigheid stijgt, het
debiet ook volgt. Wanneer de lucht vochtigheid nadien normaliseer t, verkleint de opening in de ex tractiemond
om het debiet tot een minimum te beperken (bij af wezigheid). Bij deze testen werd tevens aangetoond dat de
ex tractiemonden volledig onaf hankelijk werken. Het openen en sluiten van de mond heef t daarenboven geen invloed
op het af voerdebiet door de andere monden.

Relatieve vochtconcentraties

relatieve vochtigheid badkamer

extractie debiet

De grafiek linksonder toont aan dat
door het gebruik van het Systeem C+®
de maximum CO2-waarde van 1200ppm
in de testwoning niet overschreden
werd. Dit is één van de belangrijkste
indicatoren voor een goede binnenluchtkwaliteit.

www.renson.eu
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Vochtsturing 1
Een ingebouwde vochtsensor in de af voermonden zorgt 24 uur per dag voor het juiste ex tractiedebiet, af hankelijk
van de lucht vochtigheid in de ruimte.
De klep opent meer of minder onder invloed van de lucht vochtigheid, waardoor het ex tractiedebiet gereguleerd
wordt, en dit zonder gebruik te maken van elek trische energie!

Aanwezigheidssturing 2
Een ingebouwde bewegingsdetector in de af voermond zorgt snel voor een maximaal debiet bij aanwezigheid in de
ruimte.
Bij aanwezigheid zal de klep met een kleine elek trische motor geopend worden. Twintig minuten na het verlaten van
de ruimte valt de klep terug naar de minimumstand. Dit kan gewoon de minimumstand zijn (PT25) of de stand waar
de vochtsensor zich in bevindt bij combinatie van de twee sturingsystemen (PH75). Het systeem werk t op een 9V
batterij welke om de 2 à 3 jaar eenvoudig ver vangen kan worden of kan met een voedingskaar t aangesloten worden
op 12Vac.

Energiebesparing
Het Systeem C + ® scoor t zeer hoog op het vlak van energiebesparing door een betere controle van de luchtstroom:
• zelfregelende toevoerroosters van klasse P3 of P4 doseren de toevoer optimaal
• vraaggestuurde luchtaf voer met aangepast debiet volgens behoef te(vochtigheid en/of aanwezigheid)
• totaal af voerdebiet regelbaar door bewoner met driestandenschakelaar
In vergelijking met een traditioneel mechanisch af voersysteem (systeem C) kan gemiddeld 32% energie bespaard
worden (bevestigd door het gerenommeerde Nederlandse ingenieursbureau Cauberg-Huygen). Systeem C + ® zorgt
tevens voor een verlaging van het E-peil met 10 punten en in combinatie met een buitenzonwering (bv SCREENVENT®)
kan de besparing op het E-peil oplopen tot 12 punten! Daarenboven moduleer t het eenvoudige Systeem C + ® in
functie van de behoef te, per vochtige ruimte en dit in alle seizoenen!
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Onderdelen van de XTRAVENT®Modus
Ventilatoren EX250M, EX250MC en EX325EM
• Geluidsarme motoren met een regelbaar toerental d.m.v. een driestanden
schakelaar
• De ventilator garandeer t een constant toerental ongeacht het openen
of sluiten van de ex tractiemonden. Dit draagt bij tot het algemene
geluidscomfor t.
• EX250M en EX250MC zijn wisselstroommotoren. De EX325EM is een
elek tronisch gecommuteerde gelijk stroommotor.
• De EX250M en EX250MC hebben een totaal debiet van 250 m 3 /h.
• De EX325EM heef t een gemiddeld elek trisch verbruik van amper 15W en
een maximaal af voerdebiet van 325 m 3 /h. Door een nieuw concept in de
inregeling van de EcoModus® kan de capaciteit van de ventilator optimaal
afgestemd worden op het totaal benodigd debiet van uw woning.
• De EX250M en de EX325EM hebben 6 aanzuigpunten (4 x ø80, 2 x ø125 mm),
waar van er drie zijn afgedicht. (dek sels 2 x ø125 mm, 1 x ø80 mm).
• De EX250MC heef t 4 aanzuigpunten (3 x ø80, 1 x ø125 mm), waar van er één
is afgedicht. (dek sel 1 x ø125 mm).

EX250M

Ex tractiemond PT25
De extractiemond t ype PT25 is voor luchtaf voer van een toilet ontwikkeld.
• Rechthoekig wit PVC rooster (RAL 9010) met aansluitdiameter van 80 mm
• Debiet variërend tussen 5 en 25 m 3 /h
• De modulatie gebeur t d.m.v. een bewegingsdetector. Bij detectie opent
de klep zich in de ex tractiemond voor een maximaal debiet van 25 m 3 /h.
20 minuten na het verlaten van het toilet valt het debiet automatisch terug
naar de minimumstand van 5 m 3 /h.

EX325EM

PT25
EX250MC

Ex tractiemond H50
De extractiemond t ype H50 is voor luchtaf voer van een wasplaats ontwikkeld.
• Rechthoekig wit PVC rooster (RAL 9010) met aansluitdiameter van 80 mm
• Debiet variërend tussen 10 tot 50 m 3 /h
• De modulatie gebeur t d.m.v. een vochtsturing die de opening van de klep
laat variëren in functie van de relatieve vochtigheid ter hoogte van de
ex tractiemond.

H50

www.renson.eu
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Ex tractiemond PH75
De extractiemond type PH75 is voor luchtafvoer van badkamer en keuken ontwikkeld.
• Rechthoekig wit PVC rooster (RAL 9010) met aansluitdiameter van 80 mm
• Debiet variërend tussen 30 tot 75 m 3 /h

Keuken met PH75

De modulatie gebeur t dmv een vochtsturing en een bewegingsdetector. De
vochtsturing laat de opening van de klep variëren in functie van de relatieve
vochtigheid ter hoogte van de ex tractiemond, ter wijl bij aanwezigheids
detectie de klep zich onmiddellijk opent voor een maximaal debiet van 75
m 3 /h, om daarna automatisch terug op vochtsturing over te schakelen. Deze
combinatie is noodzakelijk om het ver tragingsef fect van de vochtsturing bij
een te snelle stijging van de relatieve vochtigheid (bv bij het nemen van een
douche) op te vangen.

PH75

Verbinding ex tractiemonden met ventilator

DAKDOORVOER

De verbinding tussen de aanzuigpunten op de ventilator en de extractiemonden
in de vochtige ruimtes gebeurt standaard d.m.v. flexibele buizen (maximum 2
bochten van 90° en een maximale lengte van 8 meter). Vaste buizen kunnen
ook worden toegepast. Indien de ventilator in een niet-geïsoleerde ruimte
wordt geplaatst, dienen geïsoleerde buizen in deze ruimte gebruikt te worden.

Af voersystemen van de ventilator
De af voeropening op de ventilator dient d.m.v. een (geïsoleerde) f lexibele of
vaste buis op een gevel- of dakdoor voer aangesloten te worden. (ø150 mm
voor EX250M en EX325EM, ø125 mm voor EX250MC)

GEVELDOORVOER

Maatvoering:
• EX250M: 340 x 335 x 345 mm (breedte x hoogte x diepte)
• EX250MC: 340 x 185 x 470 mm (breedte x hoogte x diepte)
• EX325EM: 340 x 335 x 345 mm (breedte x hoogte x diepte)
• Ex tractiemonden: 151,2 mm x 40 mm x 158,7 mm
Aansluitspanning:
• EX250M/EX250MC: 1 x 230V/50 Hz
• EX250M: gemiddeld elek trisch ventilator vermogen 21W
• EX250MC: gemiddeld elek trisch ventilator vermogen 27W
• EX325EM: gemiddeld elek trisch ventilator vermogen 15W
• PT25, PH75 (alkaline 9v, type 6LR61 of 12Vac met voedingskaart, niet bijgeleverd)
• H50: geen
Bediening:
• X VK3: Regelbaar debiet d.m.v. een NIKO driestandenschakelaar (inbouw)

XVK3
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Wanneer kiezen voor Systeem D +® van RENSON?
• Toepassing in PH (passiefhuizen) en LEW (laagenergiewoningen)
• In vervuilde omgeving waar toevoerlucht gefilterd moet worden (bewoners
met luchtwegproblemen)
• Indien belangrijke hoeveelheid warmte te recupereren is (wachtzaal dokter,
kapperszaak, praktijk kinesitherapie…)
• In omgevingen met overmatig omgevingslawaai (luchthaven, spoorweg,..)

C
A

Werking

B

Dit ventilatiesysteem functioneert op basis van mechanische toevoer en mechanische
afvoer via een centraal ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW).
Voordelen:
• Energiebesparend: gemiddeld 18% tot 20% op totale energiefactuur van de woning
• Lage energieventilatoren met constant f low sturing
• Meer dan 95% warmteterugwinning
• Standaard met F7 f ilter: f ilter t f ijn stof en pollen, vermijdt systeemver vuiling
• Altijd zomerbypass inbegrepen, schakelt automatisch aan en lucht wordt gefilterd
• Gebruik svriendelijk en autonoom
• Intelligente ontdooic yclus
• Filter indicatie voor ver vanging
• Apar t montageframe
• Handige draaimodule voor optimale configuratie van de unit in de woning
• Eenvoudige regeling met driestandenschakelaar incl. vochtdetectie
• Condensaf voer door waterslot
De goede werking van het SYSTEEM D + ® wordt slechts gegarandeerd
wanneer de 3 volgende componenten aanwezig zijn:
1. MECHANISCHE TOEVOER
2. DOORVOER

A

A
Toevoermond/
af voermond
XD1

A C

B

3. MECHANISCHE AFVOER

A C

B
Silendo®

Onderdelen
Ventilator XTR AVENT® Domo
De X TRAVENT® Domo is een balansventilator met warmteterugwinning. Dit
betekent dat er evenveel verse gef ilterde buitenlucht wordt toegevoerd
naar de woon- en slaapkamers (droge ruimtes) als er ver vuilde binnenlucht
wordt afgevoerd uit de keuken, badkamer, toilet (natte ruimtes). Hierbij
wordt de warmte van de afgevoerde binnenlucht optimaal benut om de
toegevoerde verse buitenlucht op te warmen. Deze overdracht van warmte in
de tegenstroomwisselaar haalt een thermisch rendement van meer dan 95%.
• Geluidsarme balansventilator
• Totaal debiet van 300 m 3 /h voor toevoer en 300 m 3 /h voor af voer
• De tegenstroom warmtewisselaar is voorzien van uitneembare f ilters voor
eenvoudig onderhoud

C
X TRAVENT®
Domo

Toe - en af voermond XD1
• Rechthoekig aluminium designrooster met aansluitdiameter van 80 of 125 mm.
• De af voermonden zijn eenvoudig instelbaar.
Verbinding aanzuigmonden met ventilatoren
De verbinding tussen de aanzuigpunten op de ventilator en de toe- en afvoermonden
gebeurt d.m.v. een intelligent leidingsysteem van vaste en flexibele buizen.
Afmetingen aanzuigmonden en ventilatie -unit
Xtravent® Domo: 706 x 780 x 565 mm (breedte x hoogte x diepte)
XD1: 152 mm x 152 mm
www.renson.eu
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H E A LT H Y ®
D OMESTIC
CONCEPT

Flexibel instortleidingsysteem
Het leidingsysteem werd ontwikkeld om op een verantwoorde en snelle
manier een ventilatiesysteem op te bouwen in de woning. Het kan toegepast
worden voor de mechanische af voer van het Systeem C en Systeem C + ®, en
eveneens voor het leidingsysteem voor de mechanische toevoer en af voer
van het ventilatiesysteem Systeem D + ®.
Voordelen:
• Snelle en eenvoudige montage
• Stabiliteit van de vloer blijf t behouden
• Kan ingewerk t worden in chape, vals plafond en beton
• Alle diameters kunnen met elkaar gecombineerd worden
• Logistiek interessante afmetingen
• Geïntegreerd inspectieluik voor controle en reiniging
• Bouwkundige obstakels zijn eenvoudig te omzeilen
• Minimale conf licten met andere technieken
• Onderdelen voorzien van luchtgeleidingsdelen om turbulentie te voorkomen
• Flexibele PE-leidingen speciaal ontwikkeld voor ventilatie
• Gecoate metalen onderdelen wat roest vorming tegengaat
• Vinçotte gekeurd

Onderdelen
Diameter 50
• De totale hoogte van de collectoren en de f lexibele instor tleidingen
bedraagt slechts 6 cm waardoor het systeem in de chape weggewerk t kan
worden.
Diameter 70
• Op de zolder verdieping of in de berging gebruiken we diameter 70 en 90
voor de aansluiting op de unit.
Diameter 90
• De stijgleidingen worden uitgevoerd in 3x90 mm en kunnen gemakkelijk
weggewerk t worden in een kleine schacht of achter een valse wand.
Platte kanalen
• Om lange afstanden te overbruggen gebruiken we platte kanalen.
Flexibele leidingen moeten beperk t worden tot 10 meter.
Af hankelijk van het t ype woning en de benodigde debieten kunnen
verschillende combinaties gemaak t worden, en kan voor elke woning de
ideale oplossing samengesteld worden.

15

R E N S ON ® : Uw p a r t n e r i n n at u u r li j ke ve n tilatie e n z o n we r i n g

RENSON® kent een rijke traditie in innovaties en bouwt sinds 1909 aan een jarenlange
ervaring. Nu profileert RENSON® zich als onbetwiste marktleider in natuurlijke ventilatie
en zonwering. Sinds 2003 werken wij vanuit een opmerkelijk gebouw in Waregem
langs de autosnelweg E17 Kortrijk-Gent. Het complex is een toepassing van ons
Healthy Building Concept® en staat model voor onze technologische professionaliteit
en kunnen.

RENSON®’s hoogste prioriteit is het creëren van een gezond binnenklimaat. En dit
is meer dan louter een trend. Wij ontwikkelen en commercialiseren producten die
bijdragen tot een laag energieverbruik. Zo vormt RENSON® een belangrijke schakel in
de toepassing van het klimaatverdrag van Kyoto.

REN SON® h e e f t h e t a l l e m a a l i n h u i s :
• Onze multidisciplinaire R&D afdeling werkt samen met toonaangevende Europese
onderzoeksinstellingen. Het resultaat is heel wat innoverende concepten en producten.
• Binnen een oppervlakte van 75.000 m2 huizen onze automatische poederlak installatie,
anodisatie eenheid, kunststofspuitgieterij, PVC- matrijzenbouw, montageafdeling en
magazijn. Dankzij deze verticale integratie levert RENSON® kwalitatief hoogstaande
producten af.
• Onze verkoop- en marketingafdeling heeft haar hoofdzetel in België. Daarnaast zijn
er vestigingen in Frankrijk en Groot-Brittannië en zijn wij ook actief over de Europese
grenzen heen.
• De diversiteit en competentie van het RENSON® projectteam zijn onze waarborg voor
de juiste oplossing voor uw bouwproject. Het uitbouwen van een constructieve lange
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