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Healthy Building Concept®
Een slecht kantoorklimaat is voor overheid en bedrijfsleven een verborgen kostenpost van 5 miljard euro per
jaar. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van SenterNovem, een agentschap van het Nederlandse ministerie
van Economische Zaken. In een goed kantoork limaat verbetert de productiviteit gemiddeld met 10 tot 15%
en daalt het ziekteverzuim.
Volgens het onderzoek is een kwart van alle ziektemeldingen direct te wijten aan een pover kantoork limaat.
RENSON® werkt elke dag verder aan nog meer doordachte, efficiënte en duurzame comfortoplossingen,
telkens aangepast aan de situatie. Het zijn oplossingen waarin zowel de bouwindustrie – zij die het
moeten doen – als de bewoners – zij die erin gaan wonen – de hand van de meester herkennen. Voor iets
levensnoodzakelijks als gezonde lucht is alleen het beste goed genoeg. Want alleen van specialisten kan je
het beste verwachten.
RENSON® staat al een eeuw lang garant voor een levensbelangrijk woon- en werkcomfort.

Healthy Building Concept®
Waarom ventileren
Een slecht binnenklimaat leidt tot diverse comfort- en
gezondheidsklachten zoals geurhinder, hoofdpijn, vermoeidheid,
verergering van allergieën, astma-aanvallen of overdracht van
infectieziektes.
Met de toename van de gezondheidsklachten stijgt ook het
ziekteverzuim. Dat is vervelend voor de betrokkenen maar houdt
ook een flinke extra kostenpost in. Wellicht nog schadelijker is het
feit dat ook de prestaties achteruit gaan als gevolg van een slecht
binnenklimaat.
De kwaliteit van de lucht kan eenvoudig worden vastgesteld door de
CO2 concentratie in de ruimtes te meten. Hoe meer mensen er in een
ruimte aanwezig zijn, hoe meer CO2 er wordt geproduceerd en hoe
meer er dus moet worden geventileerd. Een goed ventilatiesysteem
is een must om CO 2 af te voeren en verse lucht (zuurstof O2) aan te
voeren.

Meting binnenluchtkwaliteit (CO2 - ppm)
De concentratie CO2 kan gemeten worden met een CO2 sensor.
Deze wordt gemeten in deeltjes CO 2 per miljoen deeltjes lucht. De
aanduiding is ppm, parts per million.
Het absolute maximum is 1200 ppm CO 2. Boven deze waarde krijgen
mensen hoofdpijn, sufheid, vermoeidheid of irritatie van de slijmvliezen.
Ook is uit onderzoek gebleken dat bij een concentratie CO2 boven
1000 ppm het concentratievermogen afneemt.
Binnenluchtkwaliteit
≥ 1850 ppm

Ongezond
Ongezond
Tijdelijk aanvaardbaar
Aanvaardbaar
Gezond

1850 ppm

1500 ppm

1250 ppm

950 ppm

650 ppm

Gezond

Een continue en gecontroleerde ventilatie is de enige
efficiënte manier om een gezond binnenklimaat te verkrijgen.
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Tips voor een gezonde werkomgeving
• Zorg voor voldoende verse lucht

 Plaats een continu werkend ventilatiesysteem
 Plaats meters om het CO2 gehalte continu te kunnen controleren
 Plaats eerder raamverluchting over de totale lengte van de ramen
dan slechts één raamverluchting op één raam; dit om zo gelijkmatig
mogelijk verse lucht te laten binnenstromen

 Gebruik geluiddempende raamverluchting in een lawaaierige omgeving
• Plaats de meest intensief gebruikte ruimtes niet aan de zonbelaste gevel
• Plaats zonwering op zonbelaste gevels

Healthy Building Concept®
Het Healthy Building Concept®
van R ENSON® bestaat uit 3
elementen waardoor het comfort
in kantoren op eenvoudige wijze
geoptimaliseerd wordt.

 Basisventilatie
Basisventilatie zorgt voor een goede luchtkwaliteit in het
kantoor. Door middel van voldoende verse buitenlucht
wordt de verontreinigde binnenlucht uit het gebouw
verdreven volgens het principe van natuurlijke toevoer,
doorvoer en mechanische afvoer van lucht.

 Buitenzonwering
Buitenzonwering vermijdt dat de temperatuur in de
kantoren omwille van de zonnewarmte te hoog oploopt
en beschermt de mensen tegen ongewenste lichtinval.
Men kan kiezen voor doekzonwering, aluminium
structurele zonwering, of een combinatie ervan.
Buitenzonwering is ook een belangrijk architecturaal
element van de gevel.

 Nightcooling
Nightcooling, ook natuurlijke nachtkoeling genoemd,
is een ventilatietechniek waarbij ‘s nachts, wanneer het
koeler is, een intensieve doorstroom van lucht wordt
opgewekt die niet alleen de binnenlucht ververst, maar
ook het hele gebouw helpt af te koelen.
De hogere debieten die hiervoor nodig zijn vergen
speciale roosters die ook esthetisch met de ramen kunnen
ingebouwd worden.
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Toevoer

Afvoer

Toevoer/Afvoer

RX Range
HF

Fixvent Mono AK

EVO

Invisivent

Invisivent ® evo UT

Fixvent® Mono UT

EVO

® evo

®

Doekzonwering

Verticale windvaste
doekzonwering
Fixscreen ®

Horizontale windvaste
doekzonwering
Topfix ®

Healthconnector

®

Structurele zonwering

Sunclips® lamel

Icarus ® lamel

Principe
Nightcooling:
Opbouwoplossing rooster
432
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Product: Sonovent®
Project: CO-OP Noma
Plaats: Manchester, UK
Architect: 3D Reid
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Toevoer
 basisventilatie

Basisventilatie zorgt voor een goede luchtkwaliteit in de ruimtes door steeds een
toevoer van verse lucht en afvoer van verzadigde lucht te garanderen.
Unieke, zelfregelende toevoerroosters: innovatief en energiebesparend

®

 ZONWERING

i -Fl u x

i-Flux ® technologie
Dankzij het toepassen van de i-Flux® technologie maakt RENSON® het mogelijk om via zijn
toevoerroosters een o
 ptimaal comfort te garanderen en daarbij de energieverliezen tot een
m inimum te beperken. i-Flux® technologie steunt daarbij op de volgende drie principes:

1. Luchtdebiet onafhankelijk van de wind:
door toepassing van een zelfregelende klep in het toevoerrooster die reageert op drukverschillen, is het
mogelijk om ook bij hoge winddrukken het luchtdebiet constant te houden en tocht te vermijden.
Zelfregelende klep

Luchtdebiet onafhankelijk van de wind

Debiet
(m³/h/m)

è
 NIGHTCOOLING

Drukverschil Pa
n Zelfregelend ventilatierooster
n Niet zelfregelend ventilatierooster

2. Luchtdebiet regelbaar via manueel verstelbare binnenklep:
de gebruiker kan zelf zijn gewenste debiet bepalen in functie van bv. de bezettingsgraad van de ruimte.
Gesloten binnenklep

Halfopen binnenklep

Open binnenklep

3. Opwaartse luchtstroom voor optimaal comfort:
door de vorm van de binnenklep wordt de verse lucht naar boven geleid, waardoor deze zich optimaal kan
verspreiden in de ruimte, wat een maximaal comfort garandeert.
Opwaartse luchtstroom

Detail opwaartse luchtstroom

9

Natuurlijke toevoer
Invisivent® EVO UT
Toepasbaar bij hoog debiet: zelfregelend vanaf 10 Pa
De akoestische Invisivent® EVO UT is zelfregelend vanaf een luchtdruk
van 10 Pa. Dit betekent dat een hoger debiet kan behaald worden in
ruimtes met een hoge bezettingsgraad zoals kantoren, c ongreszalen,...
Debiet
q1 bij 10 Pa (BE)
Q bij 1 Pa (NL)

116,0 m3/h/m
7,9 dm 3/s/m

Akoestische demping Dn,e,w (C;Ctr)

Voordelen
• Gezonde en natuurlijke ventilatie
• Comfort dankzij de i-Flux®
technologie

in open stand

39 (0;-1) dB

in gesloten stand

62 (-2;-6) dB

Gegevens voor E-peilberekening
U-waarde

2,2 W/m 2K

• Discrete plaatsing bovenop
het raamprofiel
• Akoestisch dempend
• Hoog debiet bij 10 Pa
• Onderhoudsvriendelijk dankzij
eenvoudig afneembare binnenklep
en vervangbare akoestische
mousse

Invisivent® EVO UT
Met voorverwarming
Bij hoge debieten bij 10 Pa kan men er voor kiezen om de
binnenkomende verse lucht voor te verwarmen door de toevoeging
van een optionele RENSON® voorverwarmingsmodule, waardoor
een gezond en comfortabel binnenklimaat in alle omstandigheden
gegarandeerd blijft.
Debiet (met voorverwarming)
q1 bij 10 Pa (BE)

Voordelen
• Alle voordelen van Invisivent® EVO UT
• Optie voorverwarming op
binnenkomende lucht

Q bij 1 Pa (NL)

112,5 m3/h/m
7,7 dm 3/s/m

Akoestische demping Dn,e,w (C;Ctr) (met voorverwarming)
in open stand

39 (0;-1) dB

in gesloten stand

62 (-2;-6) dB

Gegevens voor E-peilberekening (met voorverwarming)
U-waarde
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2,2 W/m 2K

Natuurlijke toevoer
 basisventilatie

Invisivent® EVO HF
Toepasbaar bij zowel schrijnwerkrenovatie als bij nieuwbouw

Voordelen

q1 bij 2 Pa (BE)

67,0 m3/h/m

q1 bij 10 Pa (BE)

60,0 m 3/h/m

• Gezonde en natuurlijke ventilatie

Q bij 1 Pa (NL)

14,1 dm 3/s/m

• Comfort dankzij de i-Flux®
technologie

Akoestische demping Dn,e,w (C;Ctr)
in open stand

28 (-1;-2) dB

in gesloten stand

49 (-2;-4) dB

Gegevens voor E-peilberekening
U-waarde

2,8 W/m2K

• Discrete plaatsing bovenop het
raamprofiel
• Hoog debiet
• Onderhoudsvriendelijk dankzij
eenvoudig afneembare binnenklep

 NIGHTCOOLING

Debiet

 ZONWERING

De Invisivent® EVO HF is een discreet ventilatierooster voor plaatsing
bovenop de raamp rofielen. Zowel bij een renovatie (vervanging ramen)
als nieuwbouw kan men dit type heel eenvoudig plaatsen. Door de
Invisivent® EVO HF over de volledige lengte van het raam te voorzien,
wordt de verse lucht gelijkm atig toegevoerd in de binnenruimte. Van
buitenaf is de Invisivent® EVO HF nagenoeg onzichtbaar, van binnenuit
sober en niet storend.

Sonovent®
Voor akoestisch dempende toepassingen
De Sonovent® is de ultieme toevoerverluchting met superieure akoestische dempingswaarden zodat hinderlijk geluid van buitenaf niet kan
storen in een ruimte. Naast akoestisch comfort garandeert de S onovent®
bovendien ook fysisch comfort dankzij de toevoer van verse en gezonde
lucht zonder tocht.
Debiet
q1 bij 2 Pa (BE)

tot 99,4 m 3/h/m

q1 bij 10 Pa (BE)

tot 109,3 m 3/h/m

Q bij 1 Pa (NL)

tot 26,7 dm3/s/m

Akoestische demping D n,e,w (C;Ctr)
in open stand

tot 56 (-2;-6) dB

Voordelen
• Superieure akoestische demping
• Hoog debiet
• Voor zowel plaatsing op glas als
traverse / kalfplaatsing
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Natuurlijke toevoer

Product: Screenvent® Mistral AK
Project: Anco, Apartments
Plaats: Turnhout, BE
Architect: De Gregorio & Partners

Fixvent® Mono AK EVO
Voor akoestisch dempende toepassingen
De Fixvent® Mono AK EVO maakt het mogelijk om te ventileren met de
ramen dicht en is tochtvrij door een zelfregelende klep die de wind
afremt. Dankzij de Fixscreen®-technologie in iedere positie windvast
t.e.m. 130 km/u. Indien nodig kan het doek eenvoudig en snel vervangen worden via een afneembaar binnenprofiel en dankzij Click&Safe®
systeem.
Debiet

Voordelen
• Zelfregelende ventilatie
• Windvaste zonwering
• Akoestisch dempend
• Onderhoudsvriendelijk
• Strakke vormgeving, perfect
combineerbaar met de
Fixscreen ® Mono AK EVO
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q1 bij 2 Pa (BE)

70 m 3/h/m (1)

Akoestische demping Dn,e,w (C;Ctr)
in open stand

t.e.m. 40 dB

Gegevens voor E-peilberekening
U-waarde

van 1,5 (Small) tot
0,97 (XX-Large) W/m2K (1)

Natuurlijke toevoer
 basisventilatie

Fixvent® Mono UT EVO
Toepasbaar bij hoog debiet: zelfregelend vanaf 10 Pa

Fixvent® Mono UT EVO
Met voorverwarming

 ZONWERING

Dit uniek product is ontwikkeld om het leefcomfort in ruimtes met hoge
bezettingsgraad te verbeteren. De Fixvent® Mono UT EVO biedt dezelfde
voordelen als Fixvent ® Mono AK EVO, maar laat een hoger debiet toe.

Voordelen
• Zelfregelende ventilatie
• Windvaste zonwering
• Groot debiet bij 10 Pa
• Akoestisch dempend
• Onderhoudsvriendelijk

 NIGHTCOOLING

Bij hoge debieten bij 10 Pa
kan men er voor kiezen om de
binnenkomende verse lucht voor
te verwarmen door de toevoeging
van een optionele RENSON®
voorverwarmingsmodule,
waardoor een gezond en
comfortabel binnenklimaat in alle
omstandigheden gegarandeerd blijft.

Product: Fixscreen® 150
Project: Bloso
Plaats: Gent, BE
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Centrale afvoer
Healthconnector®
Mechanische ventilatie, vraaggestuurd op CO2 en H2O
Bij nieuwbouw of grote renovatie is het ook belangrijk om aandacht
te besteden aan een correcte, energiezuinige, maar tevens efficiënte
afvoer van de vervuilde lucht. De RENSON® Healthconnector® is een
afvoerklep die gestuurd wordt op basis van CO2 en luchtvochtigheid.
Dit zorgt ervoor dat een goede luchtkwaliteit in de kamers steeds
gegarandeerd blijft.
Aansturing van het klepblad gebeurt via een stappenmotor. De
Healthconnector ® is eenvoudig integreerbaar in het standaard
leidingnet.
Centrale afvoer

Voordelen
• Vraaggestuurde afvoer volgens
gemeten CO 2 en H2O
• Onderhoudsvriendelijk
• Eigen keuze ppm niveau
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Decentrale afvoer
 basisventilatie

Healthbox® II
Mechanische ventilatie, vraaggestuurd op CO2 of VOC en/of H2O
Voor locale ventilatietoepassingen kan de Healthbox® II,
aangesloten op een apart leidingnetwerk, een oplossing bieden.
Voorbeeld van ventilatietoepassingen zoals santiaire ruimtes, kleine
vergaderruimtes, ...

 ZONWERING

Decentrale afvoer

Voordelen

 NIGHTCOOLING

• Vraaggestuurde afvoer volgens
gemeten CO 2 of VOC en/of H2O
• Beperkt leidingnetwerk
• Voor locale toepassing
• 6 aansluitingen/unit

Designroosters voor afvoer
De designroosters
(hoogte  11mm) zijn ontwikkeld
voor in- of opbouw in het
plafond (of muur), voor zowel
een pleister-, gipsk arton- of
MDF-ondergrond. Deze roosters
zijn standaard in Ral 9010
mat (wit) maar kunnen perfect
overs childerd worden. U heeft
de keuze uit 6 verschillende
designs.
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Product: Linius® L.120
Project: Electrabel
Plaats: Zwolle, NL
Architect: PPKS Archiitects
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Toevoer & Afvoer
 basisventilatie

RX range
Decentrale mechanische ventilatie

 ZONWERING

Voor ruimtes met beperkte of geen raamoppervlakte of
ingesloten ruimtes zoals refters, polyvalente ruimtes, refters,
vergaderzalen, …
Om ook in deze ruimtes de luchtkwaliteit te kunnen garanderen
biedt RENSON® het RX ventilaties ysteem aan die zowel toevoer
van verse lucht als afvoer van vervuilde lucht garandeert in
één enkele behuizing. Bovendien biedt het RX systeem de
mogelijkheid om tijdens de winter warmte te recupereren uit de
vervuilde afvoerlucht.
Voordelen
• Ad hoc ventilatie oplossing met
minimale impact op gebouw

Directe toevoer

• Geen complex
luchtkanalensysteem en
condensleiding nodig

Warmte recuperatie

* typische verdeling ventilatieregime op jaarbasis

 NIGHTCOOLING

• Stille werking
Zeer stille ventilatoren
(fluisterstille werking van 25 dBA)
Heel sterke demping van
buitenlawaai
• Recuperatie warmte afgevoerde
lucht tijdens winterseizoen
• Bypass om te kunnen afleggen in
het zomerseizoen
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Product: Fixscreen® 150
Project: Bloso
Plaats: Gent, BE

Doekzonwering
 basisventilatie

Fixscreen®
Ervaar de Next Generation Fixscreen®
RENSON® kwam als pionier op de markt met Fixscreen®, de eerste
windvaste doekzonwering. Dankzij doorgedreven testen en een continue
innovatie presenteert RENSON® de Next Generation Fixscreen® voor
meer design, comfort & duurzaamheid.

 ZONWERING

km/h
TESTED &
WARRANTY

12 BEAUFORT

Voordelen
• Extreem windbestendig:
tot 130 km/u in gesloten positie

Het unieke Connect&Go® systeem zorgt voor het
eenvoudig aansluiten van de motor zonder geknoei
met kabels en vergemakkelijkt snel en proper
onderhoud.

SMOOTH
TECHNOLOGY

De Next Generation Fixscreen ® is uitgerust met
het vernieuwde geleidingssysteem (Smooth
technologie) dat zorgt voor een nog betere
windresistentie en een uiterst soepele werking van
uw screens. Dankzij een perfecte installatie door een
erkend dealer en de beste garantie op de markt geniet
u jarenlang van uw zonwering, zonder zorgen.
Click&Safe ® zorgt voor een veilige installatie van de
doekrol, in geval van verborgen installatie van de kast.
Bij installatie klikt de doekrol eenvoudigweg in de kast,
waardoor de installateur zijn handen vrij heeft om de
installatie veilig af te ronden.
U-Safe ® is een schakelaar die toelaat de stroom te
onderbreken zonder kabels te moeten losmaken. Zo
werkt uw installateur veilig aan uw doekzonwering
en gebeurt het programmeren van uw screens in een
handomdraai. In geval van geautomatiseerde screens
kan de glazenwasser op die manier uw vensters veilig
reinigen zonder risico op beschadiging!

• Insectenwerend in gesloten positie
• Oppervlaktes mogelijk tot 22 m2
• Dankzij de gepatenteerde
‘Smooth Technology’ van
RENSON ® kent de Fixscreen® een
uiterst vloeiende en geruisloze
werking van de rits in de
ritsgeleiders. De slijtvaste laag in
de ritsgeleiders maakt de werking
van uw screens uiterst vloeiend en
duurzaam.

 NIGHTCOOLING

De Fixscreen® is voorzien van meerdere gepatenteerde technologieën
die de installatie vergemakkelijken:

• Een snellere montage dankzij
nieuwe montagemethode (MS7)
voor verborgen installatie en
dankzij voorgeboorde zijgeleiders

RENSON® garandeert:

YEARS
GENERAL
WARRANTY

YEARS
FIXSCREEN-TECHNOLOGY
WARRANTY

YEARS
COATING
WARRANTY

• 5 jaar garantie op
alle gebreken die zich
voordoen bij normaal
gebruik en onderhoud

• 7 jaar garantie op de
Fixscreen® technologie

• 10 jaar garantie op het
lakwerk van de aluminium
profielen
19

Doekzonwering

Product: Fixscreen®
Project: Maitland, Landgoed de Horst
Plaats: Driebergen, NL
Architect: OTH Architecten

Fixscreen® MS7
Toepasbaar bij nieuwbouw, achter gevelbekleding

Fixscreen® 100EVO Slim MS7

Deze zonwering wordt, inclusief kast, gemonteerd in voorbouw.
De doekrol kan van buitenaf, direct naar onder uit gemonteerd &
gedemonteerd worden. Deze nieuwe montagesituatie kan verborgen
geplaatst worden in uw project. De gepatenteerde Connect & Go®technologie maakt de montage nog eenvoudiger!
Dit is ook de perfecte oplossing voor onder andere laagenergie
gebouwen en wordt bouwknopenvrij geplaatst worden.

Voordelen
• Doekrol demonteerbaar van
buitenaf
• Verborgen plaatsing
• Ideaal voor laagenergiegebouwen
Fixscreen® 150EVO MS7
20

Doekzonwering
 basisventilatie

Fixscreen® Mono AK EVO
Akoestisch en thermisch comfort

Akoestische demping Dn,e,w (C;Ctr)
in open stand

Voordelen
t.e.m. 50 dB

Gegevens voor E-peilberekening
U-waarde

 ZONWERING

Deze zonwering levert uitzonderlijke prestaties op niveau van thermische
en akoestische isolatie op een breed gamma van ramen te plaatsen
(50 mm - 215 mm). Daarnaast biedt hij dezelfde voordelen van de
Fixscreen® 100EVO. Om de kast perfect te integreren in uw leefruimte,
wordt het aluminium afwerkingsprofiel en stukaanslag in dezelfde kleur
gelakt als het raamprofiel of kan de zonwering door de schrijnwerker
mee worden afgewerkt.

van 0,92 (Small) tot
0,74 (XX-Large) W/m2K

• Maximaal thermisch en akoestisch
comfort
• Strakke vormgeving, perfect
combineerbaar met de
Fixvent ® Mono AK EVO
• Eenvoudig vervangen van het
doek (Click&Safe)

 NIGHTCOOLING

• Koppelbaar t.e.m. 18 m 2

Product: Fixscreen®
Project: Bekaert Building Company
Plaats: Waregem, BE
Architect: Snoeck & partners nv
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Product: Topfix® Max
Project: Polle Pleats
Plaats: Westhem, NL
Architect: MA2 Architectenburo

Doekzonwering
 basisventilatie

Topfix® en Topfix® Max
Windvaste doekzonwering voor schuinliggende
of horizontale beglazing

Topfix®

 ZONWERING

Topfix® is een zonwering voorzien van een revolution aire spantechniek,
gerealiseerd met onze gerenommeerde Fixscreen®-technologie.
Hierdoor wordt een onovertroffen doeks panning gerealis eerd, ook bij
extreme windb elasting tot 120 km/u. Klapperende en stukg escheurde
doeken behoren tot het verleden. De compacte kastafmetingen maken
een perfecte integratie binnen uw architectuur mogelijk. Volledige
verduistering is realiseerbaar bij binnen- en buitentoepassingen in
combinatie met een verduisterend doek en dit tot 15 m 2 (gekoppeld).
Met Topfix ® Max zijn uiterst grote oppervlaktes mogelijk tot 30 m2.

Topfix® Max

 NIGHTCOOLING

Voordelen
• In iedere positie windvast
• Windvast geleidingssysteem
dankzij spansysteem
• Horizontale, verticale en
schuinliggende toepassing
• Montage ook mogelijk met de
kast onderaan

Product: Topfix® Max
Project: Huis van de arbeid
Plaats: Brussel, BE
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Structurele zonwering

Product: Icarus® 300
Project: Telindus
Plaats: Heverlee, BE
Architect: Jo Crepain

Structurele zonwering
 basisventilatie

Horizontale structurele zonwering

 ZONWERING

Vooral boven ramen in zuidgerichte gevels
bieden horizontale luifels de ideale oplossing
voor het beheer van de warmtetoetreding door
zoninstraling, zonder het vrije doorzicht te
belemmeren. Tijdens de zomer, bij hoge stand
van de zon, bieden ze een ideale bescherming
tegen oververhitting. Tijdens de winter, wanneer
de zon laag is, laten ze de warmte in het gebouw binnen. Bovendien zijn deze luifels zeer
onderhoudsvriendelijk.

Verticale structurele zonwering
 NIGHTCOOLING

Waar naast oververhitting tijdens de zomer,
ook storende lichtinval g edurende 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.

Vaste uitvoering
Deze kunnen gerealiseerd worden op 2 manieren:
1. Cassette: de lamellen kunnen geschroefd worden tussen individuele of gemeenschappelijke eindplaten,
waarmee ze vervolgens aan de gebouwstructuur worden bevestigd. Al dan niet onder een bepaalde
hellingshoek.
2. Quickfix®: de lamellen kunnen, met behulp van het gepatenteerde Quickfix®-systeem, snel en eenvoudig
geklipst worden op een draagstructuur onder verschillende hellingshoeken.
Beweegbare uitvoering
In vele situaties laat de combinatie van eisen op vlak van gewenste zonwering, lichtinval en doorzicht de keuze
voor een vaste zonweringss tructuur 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 zonnes tand, of op
bewolkte dagen, kan de zonwering geopend worden, waardoor opnieuw een goed doorzicht mogelijk wordt.
25

Product: Cilium®
Project: Alpha Accountants, Offices
Plaats: Raamsdonksveer, NL
Architect: Marquart
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Structurele zonwering
 basisventilatie

Cilium®
Gemotoriseerde klapluiken met aluminium lamellen

 ZONWERING

Dit dynamische zonweringsysteem kan worden omgevormd van v erticale
zonwering vóór het raam naar horizontale, openstaande positie boven het raam. Cilium® beantwoordt aan de eisen van EPBD “Energy
Performance of Buildings Directive”.

Voordelen
• Bescherming tegen direct
invallende zonnestralen in
gesloten positie
• Optimaal benutten van de
natuurlijke stralingswarmte in open
positie tijdens koudere periodes

 NIGHTCOOLING

• Vormt een doorlopende
lamellenwand met de lamellen
boven, onder en naast het
klapluik in gesloten positie
•	Leverbaar met Sunclips® Evo
SE.096 en SE.130 lamellen

Product: Cilium®
Project: Saint Brieux Expo Congrès
Plaats: Saint Brieux, FR
Architect: Agence Lionel DUNET Architecte
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Product: Loggia® 130
Project: TMWV
Plaats: Asse, BE
Architect: Teco & Berteloot

Structurele zonwering
 basisventilatie

Schuifpanelen
Met de zonwerende verticale schuifpanelen kunnen we de lichttoetreding in de ruimtes zelf beïnvloeden (dynamische zonwering).

 ZONWERING

Thermisch comfort
Bij aangename lichtinval worden de schuifpanelen van het raam weggeschoven. Bij risico op oververhitting kunnen we de vensters afschermen
van de zonnestralen door de panelen er helemaal of gedeeltelijk voor te
schuiven.
Visueel comfort
Indien gewenst kunnen de panelen van het raam weggeschoven worden
om het doorzicht door het venster niet te belemmeren. Wanneer we
daarentegen inkijk in de ruimte willen verhinderen kunnen we de panelen eenvoudig voor de ramen schuiven.
De zonwerende schuifpanelen zijn opgebouwd uit frames met invulling
van aluminium of houten lamellen of zonwerend doek.

 NIGHTCOOLING

Al deze verschillende types hebben specifieke eigenschappen op vlak
van zonwerendheid en doorzicht. In functie van de gewenste functionaliteit en esthetiek kan dan op basis van deze eigenschappen de juiste
keuze gemaakt worden.

Product: Loggiawood®
Project: Site Alsberghe & Van Oost, Apartments
Plaats: Gent, BE
Architect: Arch & Teco
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Product: Linius® L.066
Project: Solon AG
Plaats: Berlin, DE
Architect: Schulte-Frohlinde Architekten
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Nightcooling
 basisventilatie

• Maximaal debiet
• Onderhoudsarm
• Inbraakwerend
• Regen- en insectenwerend

 NIGHTCOOLING

De koelte van de nacht wordt door intensieve ventilatie opgeslagen in
de thermische massa van het gebouw. Alle overdag geproduceerde
warmte (mensen, verlichting, PC’s, zon) kan dan geabsorbeerd worden
door deze koudebuffer, die dan de volgende nacht opnieuw 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 binnenklimaat te
realiseren.

Voordelen

 ZONWERING

Met behulp van speciale Nightcoolingsroosters kan er ‘s nachts veilig
en intensief geventileerd worden. Dit zorgt er voor dat de opgewarmde
ruimtes terug een aangenaam fris klimaat krijgen.

Roosters voor Nightcooling

Afneembaar rooster 432
32
29
24

Inbraakwerend rooster 431WK2

H - 16 mm

Rooster 431
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Product: Algarve®
Project: Heineken
Plaats: Milaan, IT
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Terrasoverkappingen
Alle comfort van binnen ook buiten beleven ...
het ganse jaar door dankzij RENSON® terrasoverkappingen.

Algarve®
Deze eenvoudige terrasoverkapping is de
perfecte oplossing als zonwerend dak door
middel zijn roterende aluminium lamellen en
biedt bovendien ook bescherming bij een
regenbui. De Algarve® oogt minim alistisch door
zijn strak design en zuivere belijning.

Camargue®
Deze innoverende terrasoverkapping, voorzien
van roterende aluminium lamellen, kan aan
alle zijden afgesloten worden door middel van
windvaste geïntegreerde Fixscreen®, glazen
schuifwanden of houten Loggia ®-schuifpanelen.
Bij een regenbui wordt het water via de
geïntegreerde watera fvoer naar de kolommen
afgevoerd.
Deze waterafvoer werkt ook bij het
opendraaien van de lamellen na een
regenbui, zodat het meubilair op het terras
beschermd blijft. Geïntegreerde LED-verlichting,
verwarming en Flat Panel luidsprekers zorgen
voor extra gebruikscomfort.
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RENSON® Headquarters
Algemeen
Als specialist in natuurlijke ventilatie en zonwering heeft
RENSON® zijn landschapskantoor volgens het Healthy
Building Concept ® gebouwd. Om dit concept toe te passen,
zijn de meest innovatieve ventilatieconcepten gebruikt in
combinatie met de buitenzonwering Icarus ® en Fixscreen®.
Het gebouw kreeg in 2003 een nominatie op de Belgian
Building Award en werd bekroond met de Aluminium Milieu
Award, in 2009 werd het gebouw wederom bekroond met
de Green Good Design Award.

RENSON
’s morgens

Comfortcriterium voor natuurlijk
gekoelde gebouwen. Beperkt aantal
(kantoor)uren waarbij de temperatuur
hoger wordt dan 26° C en 28°C

Eind-elektriciteitsverbruik in natuurlijk versus mechanisch

Energieverbruik (kWh/m2 jr)

gekoelde kantoren
Vlaamse kantoren met full-airco
Brusselse kantoren met full-airco
Engelse kantoren met full-airco
Vlaamse kantoren zonder full-airco
IVEG kantoor
WTCB kantoren PROBE
RENSON kantoor
SD-worx kantoor
KfW bank building
Engelse kantoren zonder full-airco

Elektriciteitsverbruik
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Beperkte
airco
(15%)

RENSON®

Engelse kantoren

Met
full-airco

Vlaamse kantoren

Energieverbruik (kWh/m2 jr)

Energieverbruik

Elektriciteitsverbruik

• Hybride ventilatie
• 45 m3/h/pers
• Weinig compact

Brandstofverbruik

overdag

’s avonds

Principe
Basisventilatie
Basisventilatie wordt permanent gegarandeerd door de toevoer
van verse lucht via kleproosters. Daartoe werden enerzijds de
akoestische Invisivent® EVO, die zich boven de toevoerramen voor
nachtelijke ventilatie bevindt, en anderzijds de THM90EVO voorzien.
De afvoer van de lucht gebeurt via schouwen op het dak.
Buitenzonwering
Door middel van de duurzame en instelbare buitenzonwering met
Icarus® lamellen (kantelbaar) op de ZW-gevel en de Fixscreen® op
de ZO-gevel wordt vermeden dat het gebouw te veel zonnewarmte
binnenlaat.
Nightcooling
Nightcooling wordt toegepast om tijdens de warme maanden
zowel de binnenlucht als de thermische massa (beton) van het
gebouw intensief te koelen. Overdag wordt de afgekoelde thermische massa gebruikt om de binnenlucht af te koelen en de
stralingswarmte van het plafond te beperken. Rondom het gebouw
zijn onderaan de glasgevel horizontale lamellen (RENSON® Linius®
type L.066) voorzien. Achter de lamellen bevindt zich eerst een
muggengaas en daarachter ramen die, gestuurd door een building
management systeem, open of dicht gaan (afhankelijk van temperatuur, wind, enz,…). De warme lucht verlaat op basis van het
schoorsteeneffect het gebouw via 15 afvoerschouwen, die afgewerkt zijn met RENSON® dakkappen. Ook deze afvoerschouwen
zijn voorzien van automatisch open- en dichtgaande ramen.

Samengevat
• Totaaloplossing voor
binnenklimaat
• Aangepast aan de
bezettingsgraad
• Gezonde (natuurlijke) lucht
• Geen complex leidingnet
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C r e a t i n g

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 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.

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

RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10 • IZ 2 Vijverdam • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51
info@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

01/14

België/Nederland

Dealer

