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Healthy Apartment Concept®
Een mooi uitzicht, alle comfort, een aantrekkelijk design, … Bij moderne appartementsgebouwen
zijn het net die voordelen die de bewoners aanspreken.
Die appartementen moeten ook voldoen aan de strenge EPB-eisen, net als ééngezinswoningen.
Verbeterde isolatie en luchtdichtheid maken een appartement energiezuiniger. We moeten echter
ook denken aan de gezondheid en het comfort van de bewoners. Een goede ventilatie 24 uur
per dag, een gezellige warmte in de winter en het voorkomen van oververhitting in de warmere
maanden zorgen voor een gezond binnenklimaat.
Daarbij spelen de bouwtechnieken, zoals verwarming, sanitair, ventilatie en zonwering, een
belangrijke rol.
Die vormen immers het hart van het appartement. Aangezien de controle van die technieken meestal
centraal – dus niet door de bewoners van de verschillende appartementen – gebeurt, worden ze
vaak uit het oog verloren.
Het Healthy Apartment Concept® (HAC) van RENSON® biedt innovatieve ventilatie- en
zonweringsystemen aan, die een energiezuinig appartement ook gezond en comfortabel maken en
bovendien oog hebben voor het design.

Healthy Apartment Concept®
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Triple Flow®

Zonwering
Odormatic®
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Healthbox® II Compact + Smartzone

Brandkit

Het Healthy Apartment Concept® is specifiek ontwikkeld voor appartementen. Sinds 1 mei 2010 heeft elk gewest de Energieprestatieregelgeving (EPB) ingevoerd. De EPB-eisen omvatten normen voor thermische isolatie, energieprestatie en een gezond binnenklimaat
voor nieuwe residentiële gebouwen. Het Healthy Apartment Concept® van RENSON® voldoet aan deze EPB-eisen en is dus terecht
een gezonde en energiezuinige comfortoplossing. Dit concept garandeert het hele jaar door een gezond binnenklimaat en een ideale
binnentemperatuur.

Het steunt op drie pijlers:

BASISVENTILATIE (SYSTEEM C+EVO II en Triple Flow®)
Met het systeem C+EVO II wordt er gezorgd voor een goede luchtkwaliteit in alle ruimtes van het appartement.
Door middel van voldoende verse buitenlucht wordt de verontreinigde binnenlucht uit het gebouw verdreven volgens het principe van
toevoer, doorvoer en afvoer.
Toevoer:

Via zelfregelende raamverluchtingen wordt er voortdurend verse buitenlucht aangevoerd.

Doorvoer : De design doorvoerroosters zorgen voor een perfecte, geluidsarme verplaatsing van de lucht naar de vochtige ruimtes.
Afvoer :

In de vochtige ruimtes wordt de verbruikte, vuile lucht afgevoerd via de Healthbox® II reeks en de Triple Flow®.

A De Healthbox® II reeks (vraaggestuurde mechanische afvoer), zal via aanwezigheid van vocht en/of VOC of CO2 metingen instaan
voor de afvoer in het appartement. Deze unit is afzonderlijk aangesloten per appartement en staat zo individueel in voor de afvoer
van de verontreinigde lucht. Deze afgevoerde lucht wordt verder naar buiten getransporteerd d.m.v. de Triple Flow®.

B

De Triple Flow ® verzorgt niet alleen de afblaas van de ventilatie, maar door zijn unieke drievoudige wand kan deze tevens zorgen
voor de toevoer van verse lucht en afvoer van de rookgassen van de gasinstallatie. Dit zorgt voor een unieke energiewinst tot
maximaal 27 E-peilpunten volgens de EPB regelgeving.

BUITENZONWERING
Als onderdeel van het Healthy Apartment Concept ® verbetert de zonwering van RENSON® het thermisch en visueel comfort. De duurzame
buitenzonwering 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.

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. RENSON® biedt
een volledig gamma oplossingen voor deze intensieve nachtventilatie, bijvoorbeeld opbouwroosters en Linius®-lamellen met een groot
debiet.
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Healthy Apartment Concept®
EVO II

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

TOEVOER

AFVOER

Invisivent ® EVO

Invisivent ® EVO HR

Invisido®

Healthbox® II reeks

AR75

Fixvent® Mono AKEVO

Silendo®

Designrooster

Triple Flow®

BUITENZONWERING
STRUCTURELE ZONWERING

Sunclips® lamel

Icarus ® lamel

DOEKZONWERING

Horizontale doekzonwering
Topfix ®

Verticale doekzonwering
Fixscreen®

NIGHTCOOLING

Principe nightcooling:
Opbouwoplossing 432
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E-peilverlaging per appartement
Waar een woning gemiddeld 6 vlakken heeft waarlangs warmte verloren gaat, heeft een appartement slechts gemiddeld 2
dergelijke vlakken!
Woningen staan apart, halfopen of gesloten gebouwd en moeten door hun groter contact met de buitenlucht en de grond meer
geïsoleerd worden dan appartementen om de warmteverliezen te verhinderen. Vandaag de dag resulteert dit reeds in een gemiddelde
isolatiedikte van 10 cm PUR om te voldoen aan de huidige normen volgens EPB.
Appartementen daarentegen zijn door hun gestapelde vorm voorzien van een bouwtechnisch voordeel; ze worden ingesloten door
andere appartementen en hebben veel minder oppervlakken waarlangs de warmte kan ontsnappen.

3
2
2
3

Gemiddeld 6 verliesoppervlakken.

2

3

1

2

1

2

2

3

Gemiddeld 2 verliesoppervlakken.

Echter in beide gevallen blijft de eis naar een gezond binnenklimaat gelden. In een appartement moet evenveel geventileerd worden als in een woning. Wat met zich meebrengt dat
het aandeel ventilatieverbruiken in verhouding zal stijgen bij
appartementen.
De grafiek leert ons dat er relatief gezien meer energie wordt
verloren door basisventilatie in een appartement t.o.v. een
woning, daar er minder energie vereist is voor de verwarming.
De energiezuinige werking van de Healthbox® II reeks heeft
hierdoor een veel grotere impact op een appartement dan in een
woning.

55%

Transmissieverliezen

60%

Ventilatieverliezen

Transmissieverliezen

Totale
energieverliezen

Zo komt men in een appartements gebouw tot een nog grotere
E-peilwinst, tot 27.
45%

woning
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40%

Ventilatieverliezen

appartement

Comfort
In al onze concepten is het van het grootste belang om voor de bewoner het gezondste binnenklimaat te
creëren. Wij doen dit door 4 comforttypes te integreren.
1. Hygiënisch comfort
Continue ventilatie (24 uur per dag) is de hoeksteen van alle comforten. Er wordt immers
steeds verse lucht toegevoerd, terwijl de schadelijke stoffen uit het appartement afgevoerd
worden. Zo voelen de bewoners zich goed en gezond en kunnen ze ten volle genieten van
hun leefomgeving.

2. Thermisch comfort
Een goede isolatie van de gebouwschil zorgt ervoor dat tijdens
de koude maanden een behaaglijke temperatuur mogelijk is
zonder zware stookkosten. In een gebouw moet men tevens
maatregelen nemen om oververhitting in de warme maanden tegen te gaan. Dankzij nightcooling en buitenzonwering kan oververhitting vermeden worden zonder dat er energieverspillende aircosystemen nodig zijn en genieten de bewoners van aangename binnentemperaturen tijdens de zomermaanden.

3. Visueel comfort en lichtcomfort
We willen zoveel mogelijk natuurlijk licht binnenlaten. Daarom integreren we ook grotere
glaspartijen. Het zonlicht kan echter tot problemen leiden, zoals vervelende reflecties in
TV, verkleuring van meubilair,... Door het doordacht plaatsen van zonwering kan men deze
problemen vermijden, zonder het zicht naar buiten en het contact
met de omgeving te verliezen.

4. Akoestisch comfort
Het is belangrijk in een rustige omgeving te zitten om zich ten volle te kunnen relaxeren
en niet te worden gestoord door hinderlijk lawaai van buitenaf. Hinderlijk geluid moet dus
best gedempt worden tot een aanvaardbaar niveau. Wij dienen ons niet aan te passen aan
het lawaai, de techniek zorgt voor het comfort.

Waarom ventileren

?

Dagelijks wordt de lucht binnenshuis vervuild. Deze verontreiniging draagt
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. Die stoffen kunnen gezondheids- en comfortproblemen veroorzaken: hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid en allergieën, ...,
geurhinder, vocht, condensatie, schimmels... Zo dient men 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,
daar er veel warmte naar buiten wordt verloren. Door 24 uur op 24 te
ventileren verdrijft men schadelijke stoffen en creëert men een gezond binnenklimaat in het appartement.
CO 2 is de beste indicator voor de binnenluchtkwaliteit en vertelt ons onmiddellijk hoe verontreinigd de lucht is. Een goede luchtkwaliteit in de woning
bevindt zich onder de 700 ppm (ppm = partikels CO 2 per miljoen delen
lucht). Een slechte luchtkwaliteit is wanneer het peil boven de 1200 ppm
circuleert ! Dan ervaren de bewoners de nefaste gevolgen hiervan op hun
gezondheid.
Conclusie: Een continue en gecontroleerde ventilatie is de enige efficiënte
manier om een gezond binnenklimaat te verkrijgen.
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Ventileren volgens de Belgische wetgeving
Eisen betreffende de energieprestatie van gebouwen en het binnenklimaat (EPB) leggen het gebruik van ventilatie op om het comfort in
de woning te verbeteren en een gezond binnenklimaat te verkrijgen.
De Belgische norm NBN D50-001 levert de rekenmethode ter bepaling van deze vereiste ventilatietoevoer-, doorvoer- en afvoerdebieten.

Het basisprincipe is om een continue luchtcirculatie te bekomen doorheen de woning:
Toevoer:

van verse lucht in “droge” ruimtes (woonkamers, slaapkamers, studeerkamers, speelkamers).

Doorvoer : van lucht via gang, trappenhal.
van vervuilde lucht uit “vochtige” ruimtes (keuken, badkamer, wasplaats, wc).

Afvoer :

De NBN D50-001-norm onderscheidt vier ventilatiesystemen: systeem A, B, C (C+® EVO II ) en D.

Systeem A
natuurlijke toevoer,
natuurlijke afvoer

Systeem B
mechanische toevoer,
natuurlijke afvoer

Systeem C
natuurlijke toevoer,
mechanische afvoer

Systeem C+® EVO II
natuurlijke toevoer,
vraaggestuurde mechanische
afvoer

Systeem D
mechanische toevoer,
mechanische afvoer

Voorbeeld in een appartement
Algemene regel :
Nominaal debiet = vloeroppervlakte x 3.6 m³/h/m²
Er moet tevens een minimaal debiet kunnen gerealiseerd worden: minstens het nominaal debiet en minstens de waarde in tabel ‘minimaal
debiet’. Het debiet mag beperkt worden tot de maximale waarde (zie tabel).
Voorbeeld 1 : een badkamer van 10 m² : capaciteit van de afvoer moet minstens 50 m³/h zijn ook al is het nominaal vereist
debiet 10 m² x 3.6 m³/h/m² = 36 m³/h.
Voorbeeld 2 : een keuken van 25 m² : capaciteit van de afvoer mag beperkt worden tot 72 m³/h ook al is het nominaal vereist
debiet 25 m² x 3.6 m³/h/m² = 90 m³/h.

TOEVOER “droge” ruimtes
Nominaal debiet

Ruimte

Algemene regel

Minimaal debiet

Debiet mag beperkt
worden tot

75 m3/h

150 m 3/h

25 m3/h

72 m 3/h

Woonkamer
Slaapkamer

3,6 m 3/h per m2

Studeerkamer
Speelkamer

DOORVOER tussen “natte” en “droge” ruimtes
Tussen
Woonkamer
Slaap-, studeer- en speelkamer
Badkamer, wasplaats en droogplaats
WC
Gesloten keuken

Normaal debiet

gang en/of hal en/of keuken en/of trapzaal
gang en/of hal en/of trapzaal en/of badkamer

25 m3/h

gang en/of hal en/of slaapkamer en/of trapzaal
gang en/of hal
living en/of hal en/of slaapkamer en/of trapzaal

50 m3/h

AFVOER “natte” ruimtes
Nominaal ddebiet

Ruimte
Algemene regel

Minimaal debiet

Debiet mag beperkt
worden tot

3,6 m 3/h per m2

50 m 3/h

72 m 3/h

Open keuken

-

75 m3/h

-

WC

-

25 m3/h

-

Keuken
Badkamer
Was- en droogplaats
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In één oogopslag

Toevoer

Debiet (m3/h/m)

Naast de gezonde binnenlucht is het tevens belangrijk om te werken op energiezuinigheid. De toevoerverluchtingen van RENSON® dienen van minimaal klasse
P3 te zijn om zo samen met het afvoergedeelte een gecertifieerde E-peilwinst te
kunnen bekomen.
P3 is een klasse van zelfregelendheid die gebruikt wordt om de leefruimten
van tocht te vrijwaren en die ervoor zorgen dat er E-peilpunten kunnen worden
bekomen. Hiernaast ziet u wat er gebeurt bij een niet-zelfregelende verluchting
en bij een P3 zelfregelende verluchting.
• De blauwe curve toont u een verluchting zonder zelfregelende klep. Hier
wordt er meer geventileerd bij hogere drukken = TOCHT
• De gele curve toont de zelfregelende verluchting die ervoor zorgt dat er altijd
een gelijkmatige verdeling is van de lucht die binnen stroomt. Zo verkrijgen
we een perfecte controle over de toegevoerde lucht = COMFORT.

Zelfregelend ventilatierooster

Drukverschil (Pa)

Niet zelfregelend ventilatierooster

Invisivent® EVO
De Invisivent® EVO is een discreet ventilatierooster voor plaatsing bovenop het raam. Door de
montage op het raamprofiel blijft een maximum aan lichtinval behouden. Zowel bij een kleine
renovatie (vervanging ramen) als nieuwbouw kan men dit type zeer eenvoudig plaatsen.
Doordat de Invisivent® EVO over de gehele lengte van een raam wordt geplaatst, krijgt men
een zeer gelijkmatige toevoer van verse lucht. Van buitenaf is de Invisivent® EVO nagenoeg
onzichtbaar, van binnenuit sober en niet storend.
•
•
•
•
•
•

Discreet, want bijna onzichtbaar
Energiezuinig, dankzij zelfregelende klep
Inbraakveilig ventileren met ramen dicht
Tochtvrij, dankzij binnenklep die zorgt voor opwaartse luchtstroom
Onderhoudsvriendelijk, binnenklep eenvoudig af te nemen
Regen- en insectenwerend

Invisivent® EVO

Invisivent® EVO HR
De Invisivent® EVO HR is een geluidsdempende, zelfregelende en thermisch onderbroken
raamverluchter die speciaal ontwikkeld is voor windbelaste toepassingen zoals hoogbouw (tot
45 m) en appartementsbouw aan de kust. De Invisivent® EVO HR bevat akoestisch materiaal dat
externe geluiden zoveel mogelijk dempt (vb. wind, meeuwen, verkeer), wat het comfort van
de gebruiker verhoogt. De aanwezigheid van verschillende types geluiddempende mousse in
het binnenprofiel zorgt voor 2 mogelijke niveaus van geluiddemping:
- Invisivent ® EVO HR Basic: 34 (0;-1) dB demping in open toestand
- Invisivent® EVO HR High: 39 (0;-1) dB demping in open toestand

Invisivent® EVO HR

Daarenboven zorgt de standaard gemonteerde regenkap voor een perfecte waterwerendheid in de meest extreme omstandigheden. Extra montageschroeven en clipsen garanderen
voldoende stabiliteit en stevigheid van het totale raam.
De unieke Invisivent® EVO HR combineert zijn functionaliteit met een maximaal respect voor de
architectuur door mogelijkheid van plaatsing “achter slag” op het raamprofiel.

Fixvent® Mono AKEVO
De Fixvent® Mono AKEVO combineert een zelfregelend ventilatierooster met een stormvaste
zonwering waarvan de screendoek in gesloten positie dienst doet als muggengaas. Dankzij een
intelligent geleidingssysteem zit het doek in iedere positie windvast en behoren klapperende en
stukgescheurde doeken tot het verleden. De ballastlat is voorzien van een afdichtingsstrip voor
een perfecte aansluiting met de dorpel. Resultaat : Fixvent® Mono AKEVO is stormvast en 100%
insectenwerend in gesloten positie en is bovendien akoestisch dempend.

Fixvent® Mono AKEVO
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Afvoer - Healthbox® II

< Basisventilatie

De Healthbox® II

tot

-27

De RENSON® Healthbox® II reeks kan 6 afzonderlijke vochtige ruimten op een energiezuinige manier ventileren. Alsook bestaat de mogelijkheid om 5 vochtige ruimten en tot 3 slaapkamers op een energiezuinige
manier te ventileren(*). Met de nieuwe Healthbox® II wordt zelfs de mogelijkheid geboden om een motorloze dampkap op uw ventilatiesysteem aan te sluiten. De Healthbox® II reeks screent 24 uur per dag het
relatieve vochtniveau, en/of het VOC of CO 2 niveau per appartement, ook wanneer de bewoner niet thuis is. De ingebouwde sensoren
in de regelmodule zullen de sturingsklep meer of minder openen. Zo wordt het afvoerdebiet per ruimte beperkt en draait de motor op een
lager toerental. Hierdoor wordt het extractiedebiet volautomatisch bijgestuurd voor een maximale energiebesparing tot 27 E-peil punten.
(*)

E-punten!

Smartzone principe

Designroosters voor afvoer
Om de afvoermonden in het plafond te kunnen integreren werd de regeltechniek
verplaatst van de afvoermond naar de elektronische regelmodules aan de motor unit.
Daarenboven zijn de kunststof extractiemonden vervangen door aluminium designroosters. Deze designroosters (hoogte 11 mm) zijn ontwikkeld voor in- of opbouw in
het plafond (of muur), voor zowel een pleister-, gipskarton- of MDF-ondergrond. Deze
roosters zijn standaard in RAL 9010 mat (wit) maar kunnen perfect overschilderd
worden. De bewoner heeft nu de keuze uit 6 verschillende designs, om een optimale
combinatie met iedere woonstijl mogelijk te maken. De roosters van de Kits toilet, badkamer/wasplaats en de slaapkamer(s) zijn voorzien met aansluiting ø80. De roosters
van de Kits keuken, kook en de badkamer+toilet zijn voorzien met aansluiting ø125.

Afblaas van lucht naar de Triple Flow®
In appartementen is de maximale afblaasopening naar buiten altijd 125 mm.

A

H

B
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SQUARE
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AQUA

ARTIST

B

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

Design afvoermonden

PURO

A

DECO
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Afvoer - Healthbox® II

My apartment, my home
Appartementen maken deel uit van een groter geheel en worden eigenlijk beheerd door een externe partij, de syndicus.
In het verleden betaalde de bewoner mee in het onderhoud en het verbruik van de ventilatievoorzieningen in zijn appartement. Een
ventilatievoorziening die hij waarschijnlijk nog nooit had gezien daar deze installatie op het dak wordt geplaatst. De bediening van dit
systeem wordt ook door de syndicus ingesteld en is dus volledig onafhankelijk van de behoeften van de bewoner!
Met het Healthy Apartment Concept® heeft de bewoner zelf de mogelijkheid om het comfort te moduleren in zijn woning. De RENSON®
Healthbox ® II staat opgesteld in de technische ruimte van elk appartement en elke ventilator heeft zijn eigen bediening waardoor de
bewoner nu zelf kan kiezen hoeveel lucht er wordt afgezogen per vochtige ruimte. Ideaal als de bewoner voor langere periodes zijn
woning verlaat, een feest organiseert, ...
De bewoner kan zelf het programma bepalen en dit naar wens aanpassen.

RENSON® Odormatic® dampkap aansluiten op de Healthbox® II
RENSON® biedt u tevens de mogelijkheid om een motorloze dampkap op uw ventilatiesysteem aan te sluiten. Wanneer de kookmode
geactiveerd wordt, kan het ventilatiesysteem een verhoogde extractiecapaciteit voor de afvoer realiseren. Is de kookmode niet actief, dan
wordt de basisventilatie in de keuken via uw dampkap verwezenlijkt.
Een optimaal functioneren van de dampkap wordt bekomen door de dampkap minstens te dimensioneren naar gelijke grootte van de
kookplaat, bij een plaatsing op aanvaardbare hoogte boven de kookplaat.
RENSON ® heeft een gamma motorloze dampkappen ontworpen, die voor een gegarandeerd maximaal rendement zorgen wanneer die
aangesloten worden op de Healthbox® II. De dampkappen beschikken over een hulpmotor die een uniek geïntegreerd luchtgordijn aandrijft. Dit luchtgordijn biedt het voordeel om, in vergelijking met een standaard dampkap, met een verlaagd afvoerdebiet de kookdampen
af te kunnen voeren.
De luchtbarrière zorgt er voor dat de geurhinder ingesloten blijft in de zone rond de kookplaat. Tevens heeft de dampkap een veel stillere
werking dan een gewone dampkap met motor. Een hoogwaardige metalen vetfilter reduceert vetaanslag tot een absoluut minimum. De
activering van de Odormatic ® gebeurt op de dampkap zelf.

VOORBEELD VAN EEN CONFIGURATIE MET MOTORLOZE DAMPKAP:
Voor concrete inbouwsituaties, contacteer WWW.RENSON.EU

Regelmodule

CO2 niveau
Draadloos!

Personaliseerbaar
Eenvoudig te bedienen!

Vierstandenschakelaar

Touchdisplay
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Afvoer - Healthbox® II

< Basisventilatie

Uniek automatisch kalibratiesysteem
De Healthbox® II reeks is in staat om zichzelf volledig aan te passen aan iedere woning of appartement.
De unit analyseert hoeveel vochtige ruimtes er zijn aangesloten en bepaalt de luchtdrukopbouw die hiervoor nodig is om alle beoogde
debieten te realiseren in alle vochtige ruimtes. Dit gebeurt volledig automatisch zonder tussenkomst van de installateur (ongeacht de
lengte en type van leidingnet, conform de handleiding). Zo kan een belangrijke tijdsbesparing tegenover manuele inregeling gerealiseerd
worden en vermijdt men het risico op eventuele fouten bij de inregeling.
Speciaal voor appartementen heeft RENSON® de Healthbox-software ontworpen om de tijd van kalibratie in te korten; in een appartement zal men slechts gemiddeld 7 minuten nodig hebben.
Voorbeeld voor 30 appar tementen
Healthbox ® II (compact): 7 minuten x 30 = 3,5 u
Een klassieke opstelling met CLV + ventilatiekanaal en een simpel Systeem C vraagt minstens 4 dagen inregeling voor dezelfde opstelling ! Zo is de Healthbox ® II tot vijfmaal sneller ingeregeld dan een simpel Systeem C.

Nieuw
le
Snel

reg
re in

eling

RENSON® Brandkit

Brandveiligheid in appartementen
In appartementen gelden specifieke eisen naar de brandveiligheid en zodoende heeft RENSON® een uniek programma gecreëerd om de
brandverspreiding te verhinderen! (brandcompartimentering)
Als de Healthbox® II Compact langer dan 180 seconden een temperatuur hoger dan 72°C registreert, wordt er een signaal uitgestuurd
naar alle regelkleppen om zich te sluiten. Ondertussen wordt de motor uitgezet en verkrijgen we een drukloos systeem.
Tussen de Healthbox ® II en de Triple Flow zit een speciale RENSON® Brandkit die ervoor zorgt dat het ventilatie afvoerkanaal (dia
125 mm) wordt samengedrukt en afgesloten in geval van brand, zodat het vuur zich onmogelijk kan verspreiden naar overige appartementen. Tevens zorgt de ingebouwde terugslagklep ervoor dat er geen terugloop van verbruikte lucht van andere appartementen richting
appartement kan plaatsvinden. Zo vermijden we dat er onaangename geuren richting andere appartementen worden verspreid.
Deze RENSON ® Brandkit biedt standaard 2 uur brandweerstand en voldoet aan de strenge brandnormen :
Belgische norm : NBN 713.020
Europese norm : EN 1366-3
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Triple Flow®
Combinatie-oplossing voor collectieve rookafvoer,
luchttoevoer én ventilatieluchtafvoer.

Afblaas
verwarmingstoestellen

Aanzuig
verwarmingstoestellen
Afblaas ventilatie

De Triple Flow® met zijn drie concentrische kanalen combineert
de luchtstromen van zowel de verwarmingsketels als die van
de ventilatiesystemen in één schouw. Deze Triple Flow® werd
ontworpen voor de aansluiting van de Healthbox ® II voor elk
appartement.
Werkingsprincipe (zie doorsnede)
1 Het buitenkanaal zorgt voor de afvoer van de vervuilde
ventilatielucht die in het topelement zijdelings wordt weggeblazen.
2 De verse lucht voor de verbrandingsketel wordt aangevoerd
via een tweede binnenkanaal.
3 De rookgassen van de verbrandingsketel worden via het
eerste binnenkanaal afgevoerd en bovenaan de dakkap
uitgeblazen.
Veilige verbranding
De Triple Flow ® werd ontworpen om te worden aangesloten op
gesloten verwarmingsketels waarvan het verbrandingscircuit
volledig afgesloten is van de leefruimtes. Hierdoor worden de
risico’s verbonden aan een slechte verbranding, zoals COvergiftiging, uitgesloten.

Unieke voordelen Healthy Apartment Concept®
• E-peilverlaging tot 27 punten
PER APPARTEMENT
• Plaatsbesparing: 3 in 1

1 m2 winst

• Tijdswinst: 1 montage in plaats van 2
• Esthetisch: slechts 1 schouw op dak
• MY APARTMENT = MY HOME
Individuele bediening per appartement
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Plaatsbesparing (± 1 m²)
Door reeds tijdens de ontwerpfase de Triple Flow® te voorzien kunnen de technische kokers tot 50 % kleiner gedimensioneerd worden.
Met de stijgende vastgoedprijzen – gemiddeld 2.500 à 3.000 €/m2 – vertaalt elke gewonnen vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte zich rechtstreeks in een grotere rendabiliteit van het project.
Door de geringe hoogte van de Healthbox® II Compact (slechts 18 cm), kan de ventilatorunit gemakkelijk ingewerkt worden in een verlaagd plafond.

Huidige configuratie met ventilatieafvoerkoker A , CLV koker gaswandketel B , dampkapkanaal C en RENSON® Healthbox® II
reeks.

B

De bewoner levert in op vlak
van comfort doordat de wasmachine en
droogkast in de badkamer geplaatst worden.

nut

C

A

tig

er
uim

te

Healthy Apartment Concept® : 1 x TripleFlow® en RENSON® Healthbox® II reeks.
Triple Flow®
Healthbox® II
dampkap

nut

tig

er
uim

te

Met het plaatsen van de Triple Flow® wordt ± 1 m2 bespaard in de technische ruimte. Door de wasmachine en de droogkast te verplaatsen naar de technische ruimte, kan deze ruimte opnieuw ingericht worden als wasplaats met ruimte om zaken in op te bergen. Door het
verdwijnen van de wasmachine en droogkast uit de badkamer, kan terug een comfortabele badkamer ingericht worden met plaats voor
een douche.
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Esthetiek : slechts 1 dakdoorvoer
De Triple Flow® heeft genoeg aan één bovendaks element om
zowel de verbrandingsgassen als ventilatielucht af te voeren.
Geen kluwen aan bovendakse uitmondingen meer.
In het topelement worden de verschillende stromen een andere
richting uitgestuwd om een vermenging van rookgassen uit te
sluiten. Dragende structuren voor dakventilatoren worden overbodig.
De asfalteringskost om een waterdichte kering te voorzien tegen
de onderzijde van het technisch blok op een appartement wordt
beperkt.

Vroeger

Nu

Tijdsbesparing
De installateur bespaart op 2 belangrijke punten

1. Inregelen van de RENSON® Healthbox® II
De speciaal voor appartementen ontworpen Health box®software zorgt voor een tijdsbesparing bij de automatische kalibratie. Deze kan nu vijfmaal zo snel inregelen
t.o.v. een simpel systeem C.
2. Installeren van de Triple Flow ®
Voor de projectleider is het vaak een uitdaging om het
overzicht te bewaren van de vele onderaannemers en
leveranciers op de werf. Daar waar traditioneel de
ventilatievoorzieningen en de rookafvoerkanalen door
verschillende partijen en op een verschillend tijdstip
worden geplaatst, kan de Triple Flow door slechts één
team geplaatst worden.
De installatie gebeurt door slechts 1 vakman, die het
verloop van de werken opvolgt wat de totale oplevering
der technieken alleen maar ten goede komt.
Scenario’s waarbij na plaatsing van de schouw de
vrije kokerruimte te klein blijkt voor de ventilatiekokers
behoren tot het verleden.
Dankzij de schuifbuizen van de Triple Flow moet de
installateur niet meer speciaal op de werf zijn om alle
stukken op maat op te meten.
Zo bespaart de vakman met de Triple Flow 50% tijd
t.o.v. een normale CLV installatie + ventilatie.
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Triple Flow® in één oogopslag
Als installateur is het van belang om te zien hoe een product is
samengesteld om de montage beter te begrijpen. Hiernaast ziet u in één
oogopslag de samenstelling van de Triple Flow® (2 verdiepingen plus
bodem- en dakaansluiting).
Deze bestaat uit verschillende elementen die samen de driewandige buis
opbouwen.
De Triple Flow ® is een exclusieve samenwerking tussen de specialist in
ventilatie RENSON ® en de specialist in rookgas afvoer Opsinox®.

1

2
1

Trekkende kap

2

Topelement

3

Stormkraag

4

Dakdoorgang 10°-35°

5

Dakdoorgang 30°-45°

6

Dakdoorgang plat dak

7

Muursteun met verlengstuk 750 mm

8

Muursteun met verlengstuk 500 mm

9

Aansluitelement (ventilatie, ketels)

10

Kanaalelement lang

11

Kanaalelement kort

12

Aansluitelement dubbel op 180°
(ventilatie, ketels)

13

Condensopvang ventilatiekanaal

14

Inspectie-element op muursteun 500 mm

15

Verlengstuk voor onderhoudsluik

16

Inspectie-element op muursteun 750 mm

17

Inspectieluik met voetelement

3

5

4
6

7
8

9

10
11

9

12

Bepalen diameter
De schouw wordt gedimensioneerd
door drie parameters:
• Vermogen van de gasketel
• Totaal aantal aansluitingen op de Triple Flow®
• otaal aantal verdiepingen

13
14
16
15

Om perfect te kunnen bepalen welk type Triple Flow®
nodig is voor uw project, raadpleeg onze dienst.
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Doekzonwering

Waarom zonwering
Een zongericht appartement met grote glaspartijen in het zuiden biedt veel voordelen. Tijdens de herfst, winter en lente geniet de
bewoner van de voordelen van de binnenkomende zonnestralen. Maar in de zomer kan het tot een oncomfortabel binnenklimaat en
storende lichtreflecties leiden. Doekzonwering en structurele zonwering gaan die oververhitting tegen. Ze houden de zonnestralen tegen
voordat ze in contact komen met de glasoppervlaktes. Ongewenste warmte en storend lichtinval komen niet binnen. Er is dus geen
kans op oververhitting, verblinding of onaangename reflecties in TV- of computerschermen. Toch verliest men het visuele contact met de
omgeving niet. Het uitzicht naar buiten is belangrijk en wordt gerespecteerd.

Fixscreen® 100EVO
Dankzij de Fixscreen®-technologie zit het doek in iedere positie windvast en behoren klapperende en stukgescheurde screendoeken tot het verleden. Een onderlat met afdichtingsstrip
zorgt voor een perfecte aansluiting met de dorpel.
•
•
•
•
•

Windvast in elke positie
100% insectenwerend in gesloten positie
Eenvoudig vervangen van doek (bv nieuw kleur) en motor
Geen zichtbare elektrische kabels door kabelkanaal voor geleiders
Leverbaar met glasvezel- en polyesterdoeken alsook met verduisterende doeken voor binnen
en buitentoepassingen

Fixscreen® 100EVO

Fixscreen® Mono AKEVO
Fixscreen® Mono AKEVO is eenvoudig te combineren met Fixvent® Mono AKEVO (uitbreiding
op de zonwering met ventilatie) in dezelfde woonruimte omwille van 1 look&feel. Beide
producten kunnen op alle raamdieptes worden gemonteerd, door één vlotte schuifbeweging
van de kast op het montageprofiel. Door invoering van de gepatenteerde Connect&Go®technologie kan de doekrol vanaf nu zeer gemakkelijk ge(de)monteerd worden. Net als bij
zijn voorganger zit het doek dankzij de Fixscreen ®-technologie in iedere positie windvast en
behoren klapperende en stukgescheurde screendoeken tot het verleden.
Alle voordelen van de Fixscreen ®-familie gecombineerd:
- maximaal thermisch & akoestisch comfort
- verschillende binnenafwerkingen mogelijk
- eenvoudig in onderhoud
Fixscreen® Mono AKEVO
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Structurele zonwering
• Horizontale structurele zonwering
Vooral boven ramen in zuidgerichte gevels bieden horizontale luifels de ideale oplossing voor het beheer van de warmtetoetreding
door zonne-instraling, zonder het vrije doorzicht te belemmeren. Tijdens de zomer, bij hoge stand van de zon, bieden ze een ideale
bescherming. Tijdens de winter laten ze, door de lage stand van de zon, de aangename warmte in het gebouw binnenstralen.
• Verticale structurele zonwering
Waar naast oververhitting tijdens de zomer, ook storende lichtinval gedurende gans het jaar moet vermeden worden, bieden verticale
zonweringsschermen de oplossing. Op plaatsen waar doorzicht van ondergeschikt belang is, kan geopteerd worden voor een vaste
uitvoering. De mate van doorzicht wordt bepaald door het toegepaste producttype.
Zowel horizontale als verticale structurele zonwering kan uitgevoerd worden met de Sunclips® of de Icarus®-lamel.
Het Sunclips ®-zonweringssysteem bestaat hoofdzakelijk uit lichte, geëxtrudeerde C-vormige aluminium zonwerende lamellen die doorlopend of in een kader gemonteerd kunnen worden.
Het Icarus ®-zonweringssysteem bestaat voornamelijk uit geëxtrudeerde alu minium lamellen met lensvormige of rechthoekige doorsnede.
Door hun vormgeving zijn deze lamellen bovendien extra stevig en worden bijgevolg toepassingen mogelijk waarbij grotere vrije overspanningen noodzakelijk zijn.
In vele situaties laat de combinatie van eisen op vlak van gewenste zonwering, lichtinval en doorzicht de keuze voor een vaste zonweringsstructuur niet toe. In deze gevallen zijn meerdere beweegbare systemen mogelijk, zoals een zonwering met kantelbare lamellen. Dergelijke zonwering is volledig afsluitbaar en laat dus toe om, bij lage stand van de zon, de vensters volledig af te schermen van
de zon. Bij hogere zonnestand, of op bewolkte dagen, kan de zonwering geopend worden, waardoor opnieuw een goed doorzicht
mogelijk wordt.

Schuifpanelen
De RENSON®-schuifpanelen bestaan voornamelijk uit geëxtrudeerde aluminium
profielen en zijn beschikbaar in een grote variatie van types.
De Loggia ®-panelen zijn opgebouwd uit kaders, met invulling van vaste of beweegbare aluminium lamellen (Loggia®), windvaste screens (Loggiascreen® 4FIX) of houten
lamellen (Loggiawood®).
De Patio ®-panelen zijn schuivende cassettes, waarbij de Sunclips® of Icarus®
zonweringslamellen tussen verticale kopschotplaten geschroefd zijn.
• Verschillende toepassingsmogelijkheden: vaste of telescopisch schuivende
panelen alsook vouwpanelen.
• Manuele of motorische bediening

Andere
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Patio®-panelen

Loggia ®-panelen

Nightcooling
Nightcooling
De koelte van de nacht wordt door intensieve ventilatie opgeslagen in de thermische massa van het gebouw. Alle overdag geproduceerde warmte kan dan geabsorbeerd worden door deze
koudebuffer, die dan de volgende nacht weer wordt afgekoeld.
Door deze techniek te combineren met vraaggestuurde ventilatie en een goede zonwering slaagt men er in om, zelfs tijdens
warme zomerdagen, zonder airconditioning een aangenaam en
gezond binnenklimaat te realiseren.

GESLOTEN

OPEN

Speciale roosters zorgen ervoor dat er ’s nachts intensief kan
geventileerd worden en zorgen er tevens voor dat de nachtkoelte
tegen de volgende ochtend de oververhitte ruimtes terug een
aangenaam fris klimaat bezorgt.
Om veilig, intensief en natuurlijk te koelen zijn er roosters nodig
met een maximaal debiet, regen- en insectenwerend en onderhoudsarm.
RENSON® biedt volgende roosters aan als Nightcooling
oplossing:
• 431: nightcooling opbouw (verdiepingen)
• 431WK2: inbraakwerend nightcooling (gelijkvloers)
• 432: afneembaar nightcooling
RENSON ® creëerde een speciale BoostModefunctie op de
Healthbox ® II waardoor u gedurende de nacht 2u tot 10u oververhitte lucht kan afvoeren op het hoogste debiet. Dit als aanvulling op de groter gedimensioneerde night cooling roosters.
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h e a l t h y

s p a c e s

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.
• 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 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, PVCspuitgieterij, matrijzenbouw) met een totale oppervlakte van 75.000 m² kunnen wij onze klanten steeds weer een optimale kwaliteit en
dienstverlening garanderen.

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

N.V. RENSON® Ventilation S.A
Maalbeekstraat 10 • IZ 2 Vijverdam • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51
ventilation@renson.be • www.renson.eu
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RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te
brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu
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