Kies een ventilatiesysteem
op maat van je
renovatieproject
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Eens je een goede analyse hebt gemaakt van de bestaande situatie,
kan je het concept van de ventilatievoorzieningen vastleggen.
Bovenop de eigenheden van de diverse ventilatiesystemen
waarmee je ook te maken krijgt bij nieuwbouw, sommen we hier de
specifieke aandachtspunten op bij renovatie.

Een variant op het ventilatiesysteem D bestaat uit aparte ventilatiemodules in elke
ruimte, die voorzien zijn van een toevoerventilator, afvoerventilator en WTW-apparaat.
Deze modules kunnen al dan niet uitgerust zijn met een verwarmingselement.
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Het gebruik van balansventilatie (systeem D) met een warmteterugwinning met thermisch
recuperatierendement (voelbare warmte) van minstens 85% levert een gunstig resultaat op.

