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Een ideaal, gezond
binnenklimaat met
Renson®
Gezondheid en welzijn hangen nauw samen met een
goede ventilatie en zonwering.
RENSON® biedt u als specialist in ventilatie en
zonwering, een meervoudige oplossing met het Healthy
Domestic Concept® om zo uw droomwoning te creëren.
RENSON® heeft naast een unieke zo goed als
ontzichtbare luchttoevoerroosters, ook een
aantal ventilatieafvoersystemen ontwikkeld.
Zo maken wij van uw huis bovenal een gezonde en
energiezuinige leefomgeving zonder dat u dit ziet.
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Waarom ventileren?
Dagelijks wordt de lucht in huis vervuild door de
bewoners (ademen,...), hun activiteiten (koken,

douchen, roken,...), de bouwproducten (verf, lijm,

vernis,...) en de materialen van uw interieur (radon,
vluchtige schadelijke stoffen,...).
Al deze bronnen van verontreiniging dragen bij tot
een slecht binnenklimaat.
Door het steeds meer luchtdicht bouwen blijven vocht,
CO2 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 voldoende is. Dit
is echter onvoldoende.
Het effect van ongecontroleerde ventilatie is slechts
van tijdelijke aard en kost veel energie. Een continue basisventilatie zorgt voor een goede luchtkwaliteit in de leefruimtes. Door het principe van toevoer, doorvoer en afvoer wordt de verontreinigde
binnenlucht uit uw woning verdreven en vervangen
door verse buitenlucht. De woning wordt als het ware
met verse lucht ‘gespoeld’. Ventileren enkel waar en
wanneer nodig zorgt voor extra energiebesparing.
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De ventilatienorm NBN D50-001 definieert 4 systemen: A, B, C en D
Systeem A

Systeem B

Systeem C

Systeem C+® evo

Systeem D

natuurlijke toevoer,
natuurlijke afvoer

mechanische toevoer,
natuurlijke afvoer

natuurlijke toevoer,
mechanische afvoer

natuurlijke toevoer,
vraaggestuurde
mechanische afvoer

mechanische toevoer
en mechanische afvoer

 Afvoer

Zonwering

 Toevoer
 Toevoer

 Doorvoer

Nightcooling
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Hoe ventileren in een moderne energiezuinige woning ?

van lucht
(gang, trappenhal)

van vervuilde lucht uit “vochtige”
ruimtes (badkamer, toilet, keuken,
wasplaats)

Healthbox ® Smartzone
Systeem C+® evo
pagina 22
E +ndura®
Systeem E+®
pagina 24
RenoC+ube®
Renovatie
pagina 26

Silendo®
pagina 17

Transivent®
Renson® ventilatie-kit
voor Velux ® dakramen
pagina 15

Fixvent® Mono AK
pagina 14

Healthbox®
Systeem C+® evo
pagina 20

 Afvoer

EVO

Invisivent® EVO*
pagina 8

van verse lucht in “droge”
ruimtes (woonkamer, slaapkamer,
bureau, speelkamer)

 Doorvoer

Invisido®
pagina 16

 Toevoer

* Ook beschikbaar in akoestische versie.
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 Toevoer

 TOEVOER

Natuurlijke luchttoevoer, zo goed als
onzichtbaar
■ Invisivent ® EVO
Dit bijna onzichtbare toevoerrooster bovenop het
raam garandeert een maximale natuurlijke
lichtinval (zonder glasaftrek) en een esthetische,
stijlvolle afwerking zowel aan de binnen- als
buitenkant van uw woning. Dankzij de geïntegreerde i-Flux® technologie garandeert de
Invisivent® EVO een optimaal comfort en beperkt het
energieverlies tot een absoluut minimum.

i-Flux® technologie

i - F lux

®

1. Zelfregelend
2. Manueel verstelbare binnenklep
3. Opwaartse luchtstroom

 DOORVOER

Installatie
De Invisivent® EVO wordt bovenop aluminium, houten of
kunststof raamprofielen achter
slag geplaatst. Aangezien er
niet geraakt wordt aan de
glasgrootte, staat deze bijna
onzichtbare installatiewijze
garant voor een maximale
lichtinval.

Voordelen
■ Gezonde en natuurlijke
ventilatie

 AFVOER

■ Tochtvrij dankzij
zelfregelende klep
■ Discrete plaatsing
buiten

RAAM

BINNEN

MAXIMAAL COMFORT +
MINIMAAL ENERGIEVERLIES

■ Inbraakveilig
■ Geen koudeval
■ Regen- en insectenwerend
■ Onderhoudsvriendelijk
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 Toevoer

 TOEVOER

Extra akoestische demping bij storende
geluidsbronnen
■ Invisivent ® EVO AK
Om hinderlijk lawaai buitenshuis te houden kan men ook opteren,
voor woningen aan een drukke straatkant of voor slaapkamers, om de
akoestisch dempende versie van de Invisivent® EVO te plaatsen, de
Invisivent ® EVO AK.
Het is ook mogelijk om een reeds geplaatste Invisivent® EVO uit te rusten met
een akoestische module. Zo kunt u nadien nog beslissen waar u een
akoestisch dempende module wenst.

 DOORVOER

Invisivent® EVO AK

Ook toepasbaar in schuifraam

Voordelen
■ Alle voordelen van
Invisivent® EVO

 AFVOER

■ Akoestisch dempend
■ Ook als module nadien
te plaatsen
■ Met vervangbare
akoestische mousse

Binnen bijna onzichtbaar
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 Toevoer
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 AFVOER

 DOORVOER

 TOEVOER

 Toevoer

Ventilatie, zonwering en muggenraam in 1
■ Fixvent ® Mono AKEVO

3 in 1

De Fixvent® Mono AKEVO is een combinatie van een akoestisch
ventilatietoevoerrooster en windvaste zonwering. Bovendien is
dit product eenvoudig te combineren in dezelfde woonruimte
omwille van 1 look & feel met onze andere producten uit het
ventilatie- en zonweringsgamma. Dankzij de Fixscreen®technologie (rits-principe) is het doek in iedere positie windvast
en behoren klapperende en stukgescheurde screendoeken tot het
verleden. Ook bruikbaar als muggenraam in gesloten toestand.

Voordelen
■ Zelfregelende ventilatie
■ Windvaste zonwering
■ Insectenwerend in gesloten
toestand
■ Akoestisch dempend
■ Onderhoudsvriendelijk
■ Strakke vormgeving, perfect
combineerbaar met de
Fixscreen® Mono AKEVO
14

 TOEVOER

Ventilatiekit voor Velux® dakramen
■ Renson ® ventilatie-kit

 DOORVOER

Renson® ontwikkelde voor Velux®, een zelfregelende ventilatie-kit die kan
worden ingebouwd in de nieuwe generatie Velux ®-dakvensters. Op die
manier is een continue en gecontroleerde toevoer van verse lucht gegarandeerd, zelfs als het dakvenster gesloten is. De ventilatie-kit haalt een debiet
tot 58,7 m³/h/m bij 2 Pa.

Voordelen
■ Zelfregelend: toevoer van
verse lucht zonder tocht

 AFVOER

■ EPB-conform
■ Water- en insectenwerend
■ Ook nadien te installeren in
Velux®-modellen met “K” in
de maatcode
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 Doorvoer

Onzichtbare doorvoer boven de deur
■ Invisido ®
Invisido® is een discreet en bijna onzichtbaar geplaatst deurrooster voor
doorvoerverluchting. Dit rooster wordt geplaatst bovenop de deur waardoor een storende spleet onder de deur niet meer hoeft. Dankzij de
vormgeving is er geen lichtdoorlaat mogelijk van de ene kamer naar de
andere.

Voordelen
■ Onzichtbaar - volledig
geïntegreerd
■ Geen doorkijk
■ Past in ieder interieur
■ Geschikt voor alle deur
diktes vanaf 35 mm
■ Gegarandeerd debiet - 25 m3/h
■ Akoestisch dempend - 28 dB
■ Tochtvrij
16

 TOEVOER

Subtiele doorvoer, eenvoudig nadien te plaatsen
■ Silendo ®

 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 van 32 dB.

 AFVOER

Voordelen
■ Akoestisch dempend - 32 dB
■ Esthetisch
■ Gegarandeerd debiet - 25 m3/h
■ Eenvoudige installatie:
Click systeem
17

 Afvoer

Healthbox® & Healthbox® Smartzone
Natuurlijke basisventilatie voor Systeem C +® EVO
 Afvoer

Zonwering

 Toevoer
 Toevoer

 Doorvoer

Nightcooling
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Werking regelmodules
Vocht of CO2 gehalte in woning stijgt
Regelmodule detecteert
stijging en plaatst klep open

 TOEVOER

Een continue basisventilatie zorgt voor een goede luchtkwaliteit in de leefruimtes.
Door het principe van toevoer, doorvoer en afvoer wordt de verontreinigde binnenlucht uit uw woning verdreven en vervangen door verse buitenlucht. De woning wordt als het ware met verse lucht ‘gespoeld’. Ventileren enkel waar
en wanneer nodig zorgt voor extra energiebesparing = vraaggestuurd ventileren.

■ Vraaggestuurd ventileren

 DOORVOER

Vraaggestuurd ventileren betekent dat het extractiedebiet aangepast wordt
aan de effectieve gemeten luchtkwaliteit. Wanneer er geen ‘luchtvervuiling’
is dan wordt er minder geventileerd. Zodra er ‘vervuiling’ wordt gedetecteerd, wordt het extractiedebiet verhoogd, tot de luchtkwaliteit terug in
orde is.
• Vochtsturing: een elektronische temperatuur- en vochtsensor in de
regelmodule reageert snel op een wijziging van het relatieve vochtniveau (vb. bij het nemen van douche, ...) in uw woning, op een
dynamische manier.
• CO2 sturing: een CO2 sensor in de regelmodule reageert snel op een
wijziging van het CO2 gehalte in de woning. Er wordt zowel een
dynamische als absolute detectie uitgevoerd. Dankzij de dynamische
werking kan aanwezigheid draadloos gedetecteerd worden (zie ook
pag. 26).
Extractiedebiet in de betrokken ruimte wordt
tijdelijk verhoogd tot luchtkwaliteit terug OK is

 AFVOER: systeem C+® Evo

• Centrale ventilator: de elektronisch gestuurde ventilator wordt
nauwkeurig geregeld vanuit de centrale processor. Zo draait hij steeds
op een geoptimaliseerd regime. Het juiste afvoerdebiet wordt per
ruimte geregeld met een minimaal stroomverbruik.
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 Afvoer

Kijk en vergelijk ...

EVO

DALING VAN E-PEIL/WINST
GEZONDHEID

ZOMERCOMFORT
ELEKTRISCH VERBRUIK
INSTALLATIE
ENERGIEBESPARING

INVESTERING
JAARLIJKS ONDERHOUD

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

tot -24 punten
Natuurlijke toevoer
dus geen systeemvervuiling en
optimale luchtkwaliteit dankzij
vocht- en CO2-detectie
Combineren met zonwering om
oververhitting tegen te gaan
Zeer laag (20 €/jaar)
Programmeerbare regelmodules communiceren met de motorunit
Maximale energiebesparing
door geoptimaliseerde,
vraaggestuurde luchtafvoer
€ 3250 - € 3950
Beperkt en door gebruiker
zelf uit te voeren

systeem C
✘
✔

✔
✘
✘
✘
✔
✔

0 punten
Natuurlijke toevoer
dus geen systeemvervuiling

Combineren met zonwering om
oververhitting tegen te gaan
Laag (75 €/jaar)
Manuele afregeling
van de afvoerroosters
Veel warmteverlies,
zeker in de winter
€ 2000 - € 2500
Beperkt en door gebruiker
zelf uit te voeren

Het E-peil is de maatstaf voor de energiezuinigheid van uw woning. Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2014 mag het
E60-peil in Vlaanderen niet worden overschreden. Wanneer de woning niet aan deze voorwaarde voldoet, is uw epb dossier
niet conform.
Toepassing van het systeem C +® Evo kan een E-peildaling tot 24 E-punten opleveren. Indien een gewoon systeem C zonder
vraagsturing wordt geïnstalleerd, moeten deze punten verkregen worden door het toepassen van nog meer isolatie, extra energiezuinige verwarmingsinstallaties en/of andere duurdere ingrepen, ... Dit brengt een aanzienlijke meerkost met zich mee.
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tot

-19 E-peilpunten

De Healthbox® screent 24 uur per dag de luchtkwaliteit (vocht en/of CO2 gehalte) per vochtige ruimte. Het extractiedebiet
wordt volautomatisch bijgestuurd in functie van de gemeten luchtkwaliteit (vraagsturing). Dit zorgt voor een maximale
energiebesparing tot -19 E-peilpunten. Manueel inregelen van het ventilatiesysteem behoort tot de verleden tijd dankzij
de automatische kallibratie van het systeem.

tot

 TOEVOER

Healthbox®

6 aansluitingen
Optioneel

keuken

slaapkamer

toilet

toilet

wasplaats

 AFVOER: systeem C+® Evo

badkamer

 DOORVOER

Standaard

 Afvoer

Dankzij de SmartZone technologie wordt precies in
die ruimtes geventileerd, waar u zich bevindt.

slimme zonering

Tijdens de dag
wordt voornamelijk in de
leefruimtes geventileerd.

Tijdens de nacht
wordt voornamelijk in de
slaapkamers geventileerd.

Ventileer slim,
dáár waar u leeft !
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tot

-24 E-peilpunten

 TOEVOER

Healthbox® Smartzone

Er kunnen tot 8 ruimtes op de Healthbox® Smartzone aangesloten worden. Dit betekent dat naast de vochtige
ruimtes ook de slaapkamers mee geventileerd worden, om te vermijden dat de CO2 concentratie ’s nachts niet oploopt. De
lucht in de slaapkamer wordt wanneer nodig (overschrijden van CO 2 drempel) ververst. Zo bent u ‘s ochtends optimaal
uitgerust en bent u klaar om de dag aan te vatten. De vraagsturing in combinatie met slimme zonering zorgt voor extra
energiebesparing en levert tot -24 E-peilpunten op.

8 aansluitingen

Standaard

slaapkamer

Optioneel

 DOORVOER

tot

wasplaats

keuken

toilet

slaapkamer

toilet

 AFVOER: systeem C+® Evo

badkamer

slaapkamer
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 Afvoer

E+ndura hybride systeem
Ventileren en verwarmen met hernieuwbare
energie

Systeem E+®

Systeem E+®
= gezond binnenklimaat
+ warmtebesparing
+ warmterecuperatie

Zonwering

 Toevoer

 Doorvoer

 Toevoer

 Afvoer
Nightcooling
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-37 E-peilpunten

 TOEVOER

tot

met E+Smartzone

+

Ruimte
verwarming

E

Vraaggestuurde
ventilatie

Systeem

 DOORVOER

Productie van
Sanitair Warm
Water

 AFVOER: systeem E+®

Met RENSON® systeem E+® wordt vraaggestuurde ventilatie en
warmtepomptechnologie intelligent geïntegreerd in één toestel. Dankzij
dit systeem voldoe je aan de verplichting van gebruik van hernieuwbare energie voor bouwvergunningen vanaf 1 januari 2014. De
warmte energie wordt gewonnen uit de gecontroleerde menging van
warme ventilatie afvoerlucht en de buitenlucht. De gewonnen warmte
kan zowel voor sanitair warm water als voor ruimteverwarming
aangewend worden, het hele jaar door. Met RENSON® Systeem E+®
kiest u voor wooncomfort op een duurzame manier.
Zodra de E+ndura een warmtebehoefte detecteert, wordt de ventilatieafvoerlucht volledig gerecupereerd en gecombineerd met een hoeveelheid buitenlucht om de warmtepomp op maximaal vermogen te laten
werken. De gecontroleerde toevoeging van buitenlucht via de buitenluchtklep zorgt ervoor dat er niet overbodig extra geventileerd moet
worden. Op deze manier blijft het vraaggestuurde ventilatiesysteem
autonoom functioneren en is hoeveelheid natuurlijke toevoer van verse
lucht onafhankelijk van warmtevraag, wat uw comfort garandeert.

De E +ndura ® haalt warmte uit de
afgevoerde ventilatielucht en buitenlucht. Het hergebruik van de ventilatielucht zorgt voor een hoger rendement.
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 Afvoer

RenoC+ube®
Ideaal voor renovatie
voor natuurlijke
ventilatie systeem C +
De RenoC+ube® is het eerste vraaggestuurde
ventilatiesysteem dat specifiek ontwikkeld werd
voor toepassing in renovatiep rojecten. De
compacte en efficiënte vorm maakt hem
uiterst geschikt om ingebouwd te worden in een
verlaagd plafond, of tussen de dakspanten van
een uitbouw. De weersbestendige ventilator
bevindt zich buiten de gebouwschil wat resulteert in een uiterst stille manier van ventileren.

Zonwering

 Toevoer

 Afvoer

 Doorvoer
Nightcooling
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Renoveren = isoleren + ventileren + zonwering
 TOEVOER

Isolatie, gecontroleerde ventilatie
& buitenzonwering
Isolatie & geen ventilatie

--

Vocht + voedingsbodem =
schimmelgroei

+
• Gezonde luchtkwaliteit
• Minimaal energieverlies
• Geen vochtafzetting
• Geen schimmelvorming
• Geen oververhitting

 DOORVOER

Geen isolatie & geen ventilatie

Energieverlies!

Voordelen

 AFVOER: Renovatie

■ Vraaggestuurde ventilatie
(vocht & aanwezigheid)
■ Uiterst compact formaat
■ Ventilator geïntegreerd in
de dakdoorvoer
■ Mogelijk om Odormatic®
dampkap te koppelen op
het ventilatiesysteem
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 Afvoer

PURO

SQUARE

DIAGONAL

AQUA

ARTIST

DECO
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 TOEVOER

Kies de stijl die bij je past...
■ Designroosters voor afvoer
Deze designroosters (dikte 11mm) zijn ontwikkeld voor in- of opbouw
in het plafond (of muur), voor zowel een pleister-, gipskarton- of MDFondergrond. Deze roosters zijn standaard in RAL 9010 mat (wit) maar
kunnen perfect overschilderd worden.
	U heeft de keuze uit 6 verschillende designs, om een optimale
combinatie met iedere woons tijl mogelijk te maken.

 DOORVOER

De roosters zijn standaard voorzien met aansluiting in diameter 80 mm,
enkel voor de keuken is dit diameter 125 mm.

A

A

B

 AFVOER

H

B

mm

XD 25-50: A=134 / B=130 / H=11 / Ø=80
XD 75: A=174 / B=170 / H=11 / Ø=125
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 Afvoer

Bedieningen voor Systeem C+® evo & Systeem E+®
CO2 niveau

■

TouchDisplay
Een unieke draadloze bediening met kleurenscherm geeft u, op elk moment van de dag,
informatie over het binnenklimaat in de woning en
toont hoe het ventilatiesysteem de kwaliteit van de
binnenlucht verbetert.

Draadloos!

Personaliseerbaar

Eenvoudig te bedienen!

Meting binnenluchtkwaliteit
De aanwezigheid van mensen, computers, printers en andere
apparaten leidt tot binnenluchtverontreiniging, dat zich o.a. uit
in te hoge ppm (parts per million) koolstofdioxidewaarden. Het
koolstofdioxideniveau geldt als erkende parameter voor de
binnenluchtkwaliteit en is vaak de onverwachte oorzaak van
veel gezondheidsklachten.

Binnenluchtkwaliteit
≥ 1850 ppm

Ongezond
Ongezond
Tijdelijk aanvaardbaar
Aanvaardbaar
Gezond
Gezond
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1850 ppm

1500 ppm

1250 ppm

950 ppm

650 ppm

 TOEVOER

■ Personaliseerbaar programma

2:00

09:42

HDC-Mode
een programma dat
u meer comfort biedt
in periodes buiten het
stookseizoen.

2

17:08

EmptyhouseMode
beschermt uw
woning optimaal
wanneer u niet thuis
bent en ook niet
verwarmt.

3

13:37

EcoMode
ventileren met een
minimum aan
energieverlies in het
stookseizoen.

21:42

4

BoostMode
zorgt voor maximale
ventilatie wanneer er
meer personen
aanwezig zijn dan
normaal (bijv. bij
bezoek).

11:38

02:38

NightMode
zorgt voor een
optimale ventilatie
tijdens de nacht.

KitchenMode*
zorgt ervoor, dat het
ventilatiesysteem met
verhoogde capaciteit
de vervuilde lucht in
de keuken kan
afvoeren.

 DOORVOER

1

3:00

* geen programmapunt

■ Menu warmteproductie bij E +ndura hybride systeem (Syteem E+®)
De verwarmingsmode, temperatuur en de beschikbare voorraad van het Sanitair Warm
Water boilervat wordt weergegeven in het menu ‘warmteproductie’.

Beschikbare
voorraad
Sanitair Warm Water

Luchtkwaliteit

Menu ventilatie

Menu warmteproductie

 AFVOER

Temperatuur Sanitair
Warm Water

 Afvoer

Bedieningen
■ 4 standenknop (standaard)
Standaard wordt een knop met bedrading geleverd die feedback geeft over de status van de luchtgroep via blauwe
LED’s. Deze vierstandenschakelaar laat ons toe te selecteren uit 4 programma’s:

32

EcoMode
ventileren met een minimum aan
energieverlies in het stookseizoen.

HDC-Mode
een programma dat ventileert volgens de
eisen van de wetgeving NBN D50-001.

EmptyhouseMode
beschermt uw woning optimaal
wanneer u niet thuis bent en ook
niet verwarmt.

BoostMode
• een tijdelijk programma dat zorgt voor maximale ventilatie
wanneer er meer personen aanwezig zijn dan normaal.
(bv. bij bezoek).
• een tijdelijk programma dat zorgt voor het weg ventileren
van hitte tijdens koele zomernachten (nightcooling).
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 AFVOER

 DOORVOER

 TOEVOER
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 Afvoer

■

 TOEVOER

Motorloze dampkap
Odormatic®

De Odormatic® motorloze dampkap kan gekoppeld worden op een RENSON®
ventilatiesysteem.
Het geïntegreerd luchtgordijn creëert een luchtbel rond uw kookplaat en
voorkomt dat geuren en dampen zich in de keuken kunnen verspreiden.
Dankzij deze beperkte en gereduceerde zone van ”vervuiling” kunnen de
kookdampen met een beperkt debiet efficiënt afgezogen worden.
Wanneer de dampkap niet actief is, dient deze nog altijd als extractiepunt voor
de basisventilatie in uw keuken.

 DOORVOER

Engineered by

Voordelen
■ Stille werking
■ Beperkt debiet

 AFVOER

■ Weinig warmteverlies
■ Onzichtbaar ventileren via
de dampkap
■ Esthetisch

35
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 Afvoer

 TOEVOER

Easyflex®, uw garantie op debiet, geluid en luchtdichtheid
Het dubbelwandige luchtkanaal is uitgerust met antistatische en
antibacteriële additieven in de gladde binnenwand. Dit voorkomt
ophoping van stof en verhindert het uitbreken van bacteriehaarden.
De beperkte hoogte van het Easyflex® namelijk 64 mm luchtkanaal
zorgt ervoor dat de kanalen makkelijk in de chape, in het beton of
in valse muren/plafonds kan worden ingewerkt.

■ Luchtdicht

 DOORVOER

Het unieke koppelingssysteem zorgt voor een quasi perfecte
luchtdichtheid. Het koppelstuk met geïntegreerde rubberdichtingen wordt in de flexibele leiding geschoven en afgeklemd met
een snelsluiting om een luchtdicht geheel te bekomen. De
snelsluiting kan verankerd worden in de grond zodat het
geheel zeker niet kan verschuiven.

■ Debietsgarantie
Bij het ontwerp van de Easyflex® flexibele luchtkanalen werd bewust voor een grotere diameter gekozen. Dit
laat toe om een grote luchtdebiet te transporteren (57 m3/h) aan lagere luchtsnelheden (2,5 m/s). Deze
dimensionering gecombineerd met een uitstekende luchtdichtheid zorgt ervoor dat het beoogde debiet in elke
ruimte zeker gehaald wordt (mits de plaatsingsvoorschriften gerespecteerd
worden).

■ Akoestisch comfort

 AFVOER

De grotere dimensionering van de luchtkanalen heeft ook
een impact op het akoestisch comfort want de kans op
fluittonen ten gevolge van een hoge luchtsnelheid
wordt drastisch gereduceerd. Bovendien kunnen
de extractieroosters in de ruimtes met een
vereist debiet ≤ 50 m3/h, uitgerust worden
met en akoestische dempingsmousse om
het smoorgeluid aan de extractieroosters nog te beperken
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gesloten

Intensieve ventilatie
Nightcooling
Intensieve ventilatie tijdens de nacht, ook bekend als
‘Nightcooling’, maakt deel uit van het Healthy Domestic
Concept®. Dankzij de gecombineerde technieken van
zonwering en natuurlijke ventilatie zorgt ‘Nightcooling’ voor
een aangename temperatuur zonder airconditioning.
Nightcooling is het concept waarbij ‘s nachts grote
natuurlijke luchtstromen zorgen voor de afkoeling van je
woning en dit volledig kosteloos! Hierdoor zal tijdens de
zomermaanden het thermisch comfort optimaal zijn met een
minimaal energieverbruik.
Om nightcooling in een woning toe te passen worden
één of meer roosters aan de buitenkant van het raam
geplaatst. De roosters zijn water- en insectenwerend dankzij
de vormgeving van de lamellen en het geïntegreerde
muggengaas. 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.
Om in de winter een grotere lichtval mogelijk te maken, is
het rooster eenvoudig afneembaar.
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Roosteroplossingen

■ Rooster type 411
Dit inbouwrooster wordt vervaardigd uit
aluminium en kan afgewerkt worden in
natuur- of bronskleurig geanodiseerd of
kan gepoederlakt worden in alle mogelijke
RAL-kleuren. Het rooster is voorzien van
een muggengaas en kan verkregen
worden in alle maten en vormen.

■ Rooster type 433
Dit opbouwrooster wordt vervaardigd uit
aluminium. Dit dampkaprooster heeft de
unieke eigenschap dat de lamellen samen
openen en vermijdt hierdoor het klapperen
van lamellen.
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Aluminium gevelbekleding met ventilatiefunctie

■ Linius ®

Dankzij Linius® lamellen
verdwijnt uw sectionele poort
discreet in uw gevel

Het lamellenwandsysteem bestaat uit een draagstructuur waaraan lamellen worden
bevestigd. De draagstructuur draagt het volledige lamellensysteem en bestaat uit
verticaal geplaatste dragers, gefixeerd op vaste afstanden door middel van bevestigingselementen. Afhankelijk van de toepassing 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.

© Realisatie: L-Door
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Ventilatie
Invisivent® EVO

Ventilatie,
zonwering en
muggenraam
in 1

 Doorvoer

 Toevoer

Basisventilatie: een overzicht

Invisido®

Fixvent® Mono AKEVO

Ventilatie in
rolluikkast
Transivent®

Renson®
ventilatie-kit
voor Velux®
dakramen
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Silendo®

 Afvoer

Healthbox®
voor Systeem C+® evo
tot 6 aansluitingen

tot

-19

E-peilpunten

Healthbox® Smartzone
voor Systeem C+® evo

tot

tot 8 aansluitingen

E-peilpunten

E+ndura®
voor Systeem E+®

tot

-24

-37

E-peilpunten

RenoC+ube®
voor Systeem C+
Renovatie
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RENSON®: uw partner in ventilatie en zonwering
RENSON®, met hoofdzetel in Waregem (België), is in Europa trendsetter op het vlak van natuurlijke ventilatie en buitenzonwering.
• Creating healthy spaces
Vanuit een ervaring die teruggaat tot 1909, ontwikkelen wij energiezuinige totaaloplossingen die een gezond en comfortabel
binnenklimaat in gebouwen nastreven. Onze opmerkelijke hoofdzetel, gebouwd volgens het Healthy Building Concept, geeft
perfect de missie van ons bedrijf weer.
• No speed limit on innovation
Een multidisciplinair team van meer dan 50 R&D-medewerkers optimaliseert continu onze bestaande producten en ontwikkelt
innovatieve totaalconcepten.
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• Strong in communication
Het contact met de klant is primordiaal. Een eigen buitendienst met meer dan 70 medewerkers wereldwijd en een sterk
internationaal distributienetwerk adviseren u ter plaatse. EXIT 5 in Waregem biedt u bovendien de mogelijkheid onze producten
zelf te ervaren, en voorziet continue opleiding aan onze installateurs.
• A reliable partner in business
Dankzij onze milieuvriendelijke en moderne productiefaciliteiten (met o.a. automatische poederlak-installatie, anodisatie-eenheid,
PVC-spuitgieterij, matrijzenbouw) met een totale oppervlakte van 75.000 m² kunnen wij onze klanten steeds weer een optimale
kwaliteit en dienstverlening garanderen.
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EXIT5
Onze hoofdzetel – het elegante gebouw van de hand
van architect Jo Crepain en al jaren het visitekaartje van
ons bedrijf – werd verbouwd.
De ruimte onderaan het gebouw werd dichtgemaakt
met een imposante glasgevel. Achter die gevel staat
een nieuw ‘Customer Centre’ met ontvangstruimtes voor
klanten, vergaderzalen en een auditorium, waar grote
groepen van meer dan 250 personen aan presentaties
kunnen deelnemen. Voor kleinere groepen kan dit auditorium ook opgedeeld worden in 3 afzonderlijke ruimtes.
De blikvanger van het project is de nieuwe showroom
van 1250 m², waar zowel de professionele klant als
de consument terecht kan. Naast een toonzaal voor de
verschillende innovatieve oplossingen en concepten van
RENSON®, moet deze ruimte uitgroeien tot een kenniscentrum, waar klanten terecht kunnen met vragen over
ventilatie, zonwering, Nightcooling, akoestiek, ….

(VER)BOUWPLANNEN ?
BEZOEK ONZE SHOWROOM

www.exit5.be
OOK OPEN OP ZATERDAG !
EXIT 5 is open
maandag tot vrijdag: 8u00 - 18u00
zaterdag: 9u00 - 12u00
Of maak een afspraak op 056 62 96 87
Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem
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Vraag ook onze
andere brochures

(VER)BOUWPLANNEN ?
BEZOEK ONZE SHOWROOM

Zonwering

www.exit5.be
Uw perfecte
zonwering !

VENTILATION
SUNPROTECTION

© TDWSPORT.COM

Healthy Veranda Concept ®

Iedereen wint
met RENSON®

RENSON® NV
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-ventilation.be
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RENSON® official sponsor of the

Healthy Domestic Concept ®

Uw verdeler:

Outdoor - Terrasoverkapping

OUTDOOR

Verleng je zomer !

V E N T I L AT I O N
S U N P ROT E C T I O N
OUTDOOR

De veranda
van uw dromen

V E N T I L AT I O N
S U N P ROT E C T I O N
OUTDOOR

Gezond en
comfortabel wonen

V E N T I L AT I O N
S U N P ROT E C T I O N
OUTDOOR

