Screenvent® Mistral UT
Discrete ventilatie, met extra grote luchttoevoer
en zonwering in één

Screenvent® Mistral UT

Verborgen plaatsing

Inleiding
Screenvent® Mistral UT is de hoog debiet uitvoering van de bekende
Screenvent® Mistral-reeks met geïntegreerde Fixscreen®-technologie.
Dit product maakt het mogelijk om te ventileren vanaf 10 Pa, met de ramen
dicht en is tochtvrij door een zelfregelende klep die de wind afremt.
Alle voordelen van onze Screenvent® Mistral-reeks worden behouden:
• het fysische comfort: verse en gezonde lucht zonder tocht
• het thermische comfort: meer dan 90% warmtewering
• het visuele comfort: controle van lichtinval, geen weerkaatsingen,
behoud van het zicht naar buiten
• het akoestisch comfort: akoestische demping tot 33 dB in open stand

Detail van de ritsgeleider

Product
• Van binnen uitschuifbaar screendoek voor eenvoudig onderhoud
• Afneembaar binnenprofiel met akoestische isolatie, eenvoudig te
stofzuigen
• Plaatsing bovenop het raam, achter slag zodat het glasoppervlakte niet
vermindert
• Verborgen plaatsing met een maximaal respect voor de architectuur:
plaatsing op aluminium, hout, PVC en alle raamdieptes
• Afwerkingsprofiel voor plafond
• Hand-, koord-, stang –en motorbediening voor ventilatie
• Voor een ideaal temperatuurcomfort bij hoog debiet raden wij de RENSON®
luchtgeleidingsplaat aan, in combinatie met een verwarmingselement dat
een efficiënte voorverwarming van de lucht garandeert.
Toepassingen
• Ideaal voor utiliteitsgebouwen: hospitalen, rusthuizen, kantoren, scholen
• Voor nieuwbouw, grote renovaties & projecten
Technische kenmerken

Kast (B x H) (mm)

Medium

Large

50-75

75-105

105-135

140 x 120

170 x 120

200 x 120

Max. afmetingen (B x H) (mm)

4000 x 2800 mm

Bediening

Motor

Koppelbaar

Neen

Neen

Extra akoestisch/thermisch materiaal

Neen

Ja

Ja

4,4

4,1

4,0

33 (0;-1)

32 (0;0)

33 (0;-1)

38,1
69,4
137,3

31,8
68,0
114,4

35,6
67,8
128

U-waarde (W/(m².K)*
Geluidsdemping Dn,e,w(C;Ctr) (dB) (opgerold doek)
Debiet in geopende stand:
1Pa (l/sec/m)
2Pa (m3/h/m)
10Pa (m3/h/m)
Waterdichtheid in gesloten positie
Duurzaamheid

Screenvent Mistral AK/UT Large

Small
Geschikt voor raamdiktes (mm)

Neen

300 Pa
5 jaar garantie

Dealer

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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Subsidieregeling België
• Algemene stelling: de gtot-waarde van het raam in combinatie met
zonwering moet kleiner of gelijk zijn aan 0,3
• Wallonië (info tel 0800 11 901 of energie.wallonie.be)
- 15 €/m² glasoppervlakte met zonwering met een maximum
glasoppervlakte van 30 m² per woonhuis en 20 m² per appartement
- Voorwaarden: De ramen voorzien van een zonwering moeten tussen het
zuidoost en het westen georiënteerd worden, via het zuiden, aldus van
135° tot 270°
• Brussel (info tel 02 775 75 75 of www.leefmilieubrussel.be)
- 25 €/m² glasoppervlakte met zonwering
- Bonus: 45 €/m² glasoppervlakte met U beglazing ≤ 1,1 W/m²K
of ≤ 1,2 W/m²K

