Fixvent® met Nightcooling
Gezond en comfortabel dag-en-nacht

Fixvent® met Nightcooling
Buitenaanzicht Fixvent® met Nightcooling

De Fixvent® met Nightcooling is een vernieuwende productcombinatie die dag-ennacht een gezond en comfortabel binnenklimaat bewerkstelligt. Elk product heeft zijn
specifieke opties en eigenschappen en werken complementair in 1 totaaloplossing:
1. Continu ventileren
De i-Flux® technologie garandeert een constante toevoer van verse lucht.
2. Overdag zonwering:
Het doek voorkomt oververhitting, met minimale impact op het zicht naar buiten.
3. ’s Nachts koelen
De verkoelende nachtlucht wordt via Nightcooling roosters binnengebracht.

Binnenaanzicht Fixvent® met Nightcooling

De Fixvent® Mono AKEVO met het Nightcooling rooster worden samengebracht in 1
inbouwtekening, waardoor detailuitwerking overbodig wordt met tijdswinst tot gevolg.
Elk product behoudt zijn opties en karakteristieken en vullen elkaar designmatig aan,
zowel aan de binnen- als buitenzijde.
Aan de interieurzijde sluit het Nightcooling rooster mooi aan op de verlengde kast van
de Fixvent® Mono AKEVO en zorgt voor een esthetische afwerking.
Aan de buitenzijde is het Nightcooling rooster naadloos opgenomen in het strak design
van de Fixvent® Mono AKEVO.

Detail geopende deur met Nightcooling

Fixvent® Mono AKEVO
• Hoog thermisch comfort
Geen koudebruggen
• Hoog fysisch comfort
i-Flux® technologie: optimaal comfort, minimaal energieverlies en
geen tochthinder dankzij de werking van de zelfregelende klep en
de vorm van de binnenklep
• Hoog visueel comfort
- Controle van lichtinval
- Maximale doorkijk van binnen naar buiten, ook bij afgerold doek
- Verborgen lasnaad ter hoogte van de onderlat
• Hoog akoestisch comfort
Verschillende niveaus van geluidsdemping: een oplossing voor elke situatie
Nightcooling
• Hoog thermisch comfort
Door ’s nachts grote natuurlijke luchtstromen naar binnen te leiden, zal warmte
afgevoerd worden. Dankzij convectie zal de nachtelijke koelte opgeslagen worden
in de thermische massa en overdag terug vrijkomen om zo een aangenaam
binnenklimaat te creëren.
• Hoog fysisch comfort
Water- en insectenwerend dankzij de vormgeving van de lamellen en geïntegreerd
muggengaas. Dit laat toe het raam ’s nachts te openen.
- Rooster 431 - standaard
- Rooster 431 WK2 - inbraakwerend: om extra veilig te ventileren
- Rooster 432 – uitneembaar: verhoogt het visueel comfort buiten de zomermaanden
• Kostenbesparend
Door actief het raam te openen, wordt op een energiebesparende manier gekoeld.

Toepassingen
• Ziekenhuizen en zorgcentra
• Scholen
• Appartementen
• Kantoorgebouwen
• Residentiële projecten
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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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