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Welk ventilatiesysteem kiezen?
“Vraaggestuurd ventileren CO2/vocht/VOC”

0,91

Reductiefactor 
voor EPB aangifte

Om het juiste ventilatiesysteem te bepalen zijn er een aantal aandachtspunten die men in het achter-
hoofd moet houden. Er bestaan diverse ventilatiesystemen met hun voor- en nadelen. Belangrijk is dat 
het principe achter de  NBN D50-001-norm wordt aangehouden.

Deze Belgische norm bepaalt dat de toevoer van lucht in droge ruimten (slaap- en woonkamers) moet 
plaatsvinden, terwijl de ventilatie afvoer zich in de natte ruimten (badkamer, keuken en toilet) moet 
bevinden.

Er bestaan 4 soorten ventilatiesystemen waarvan er slechts 2 actief worden aangewend nl. C-systeem 
en D-systeem. Deze onderscheiden zich op de wijze waarop de lucht wordt toe- en afgevoerd. Het 
toe- en/of afvoeren van de lucht kan op natuurlijke en mechanische wijze gebeuren.

Systeem C (mechanische afzuiging) 
MVS 15 REEKS P/RHB/R -SYSTEEM C (ORCON)

Gelijkstroommotoren
Stilste en energiezuinigste in zijn soort
Radiografi sche bediening en vochtsensor (RHB)
 Debiet van 480 m³/h bij 200 Pa  
Optie: CO2-sensoren (vraaggestuurd)
 MVS15R nu beschikbaar met reductiefactor 0,91 mits plaatsing van 2 CO2B-bedieningssensoren. 
Als pakket beschikbaar.

Bij een C-systeem gaat men via regelbare roosters in ramen of muren lucht toevoeren in leefruimten. 
De vervuilde vochtige lucht wordt mechanisch afgevoerd via een leidingsysteem. De lucht wordt via de 
afvoerventielen in de natte ruimten afgezogen met een ventilatorbox en vervolgens via een dak- of 
muurdoorvoer naar buiten afgevoerd.

Systeem D (warmteterugwinning)
Bij een D-systeem gebeurt de toevoer van verse lucht alsook de afvoer van de vervuilde lucht mecha-
nisch. Dit noemt men ‘balansventilatie’. Daarenboven wordt de toevoer van verse lucht gefi lterd, al 
dan niet met een pollenfi lter. Alle toestellen zijn voorzien van een fi lterindicatie.

PROJECTTOESTEL HRC-235-Ventifl ow – 234m³/h – 100% BYPASS – 80% RENDEMENT
LAAG OPGENOMEN VERMOGEN: SLECHTS 56 WATT/VENTILATOR!! (EN308 GEKEURD)

HRC-350-450-VENTIFLOW – SYSTEEM D (ORCON)
DE SLIMSTE, ZUINIGSTE EN STILSTE BALANSVENTILATIE VOOR WONINGBOUW

 Capaciteit 399 m³/h en 499 m³/h bij 200 Pa
THERMISCHE RENDEMENT TOT 89% NBN EN308 BE
EXTREEM LAAG OPGENOMEN VERMOGEN: 58 W/ventilator bij 399 m³/h 

 en 94W/ventilator bij 499 m³/h
FLUISTERSTIL / sterk isolerende EPP behuizing met design voorplaat
 Revolutionaire modulerende 100% BYPASS
 8 aansluitingen – 16 combinatiemogelijkheden
 Zeer eenvoudig uitbreidbaar met RF-sensoren en/of RF-Bedieningen, tot 20 stuks
 Linker- en rechter montagemogelijkheid in 1 toestel
 Standaard met VOCHTSENSOR
 Filter indicatie
 Constant fl ow motoren / AUTOMATISCHE DEBIETREGELING
 Confi gureerbaar met Niko huisventilatiemodule
 Slechts 35kg

BESTE E-PEIL SCORE !!! 0,61

Reductiefactor 
voor EPB aangifte



Het toestel van Orcon (HRC350/450-VF) is als linker- en rechteruitvoering geschikt waardoor het 
toestel overal toepasbaar is. Zo voorkomt men eventuele hetze op de werf indien zou blijken dat 
men op het laatste moment alles anders dient aan te sluiten.

Alle D-systemen hebben tevens een bioritme om het ideale tijdstip van ontdooiing te bepalen 
tijdens de winter. Dit is noodzakelijk daar de vochtige warme lucht (afvoer) in contact komt met 
de koude binnenkomende lucht (toevoer).Hierdoor zou de warmtewisselaar anders verschijnselen 
tot invriezen kunnen vertonen.

VENTRO VENPR250-325 – SYSTEEM D (SWENTIBOLD)
Aluminium warmtewisselaar

100% Bypass  Gelijkstroommotoren Energiezuinige motoren
 Debiet van 250-282 m³/h bij 150 Pa
 Multi-ruimtesensor: CO2 , vocht, VOC (vraaggestuurd)

 Domotica (Modbus)
 NBN EN 308 norm – Vermelding EPBD
 Optie: vraaggestuurd ventileren d.m.v. CO2/vocht/VOC sensoren

WTU600-800-1000-1500-2000 – SYSTEEM D (ORCON)
 Gelijkstroommotoren  80% Bypass Aluminium warmtewisselaar indien WTU   

 600/800/1000 – enthalpiewisselaar beschikbaar voor alle versies

Zeer energiezuinige motoren

Debiet van 597-747-1048-1500-2000 m³/h bij 150 Pa
NBN EN 308 norm - Vermelding EPBD
Oneindig veel vocht- en CO2 sensoren in  optie
Domotica (Modbus / Bacnet / Exoline over TCP/IP) + GBS
Opties: elektrische kanaalverwarmer, koud- en warmwaterbatterij

WTU-DA-EC –  DECENTRAAL SYSTEEM (ORCON / TOT 6500 m³/h)
 Laag energieverbruik (EBM-PAPST EC-MOTOREN)
 Hoge effi ciëntie
 Binnen- en buitenopstelling
 Uitgebreide regelmogelijkheden
 Geen condensafvoer nodig  door gebruik van effi ciënt warmtewiel
 Debiet van 1500-2250 bij 200 Pa / 3500-4800-6500 bij 250 Pa
 Domotica (Modbus / Bacnet/ Exoline over TCP/IP) + GBS
 NBN EN 308 gekeurd
 Optie: Kanaalverwarmer, koud- en warmwaterbatterij, DX-batterij, 

 warmtepomp, CO2-ruimtesensor of CO2-kanaalsensor (vraag gestuurd ventileren)

Bovenstaande toestellen zijn uitgerust met een bypass dewelke de verse koelere lucht tijdens de 
zomernachten over de bypass stuurt en niet over de warmtewisselaar. De bypass gaat het verder 
opwarmen van de ruimten enigszins tegen. Het D-systeem is qua energiebesparing, luchtconditio-
nering en comfort superieur aan het C-systeem.

* Vraag naar onze voorwaarden

APP-sturing



“Instort / Opbouw”

Het uniek luchtdicht leidingsysteem voor
ventilatie / diameter 50/63/70/90 mm

  Esthetisch verantwoord systeem
  Stabiliteit van vloer blijft behouden (geen barsten na aanbreng chape)
  Inspectieluik voor controle en reiniging
  Minimale confl icten met andere technieken
  Snelle en eenvoudige montage

 Metalen onderdelen voor in chape, in vals plafond alsook in beton / kunnen extreme belasting aan < 21,96 kN puntlast
 Geen luchtturbulentie door unieke luchtgeleiders (gepatenteerd systeem) / lage drukverliezen
 Gekeurde fl exibele leidingen (zuivere PE) – antistatisch/antibacterieel – gladde binnenmantel: weinig weerstand
 KTL behandelde metalen onderdelen  corrosie- en chemisch bestendig,  slagvast
 Geluiddempend / geen overspraak tussen ruimten
 Systeem getest op akoestiek, stabiliteit en luchtdichtheid door erkend keuringsorganisme

 Gratis offerte met schets: calculation@ventiline.be

50 mm

63 - 70 - 90 mm

63-70-90 mm



Met een minimum aan onderdelen, 
een maximum aan mogelijkheden
Luchtdicht leidingsysteem voor in beton, chape en opbouw
Vraag naar onze stabiliteits-, luchtdichtheids- en akoestische testen.

Gratis offerte met schets: calculation@ventiline.be
Uitgebreid gamma toestellen Orcon en Swentibold:  raadpleeg www.epbd.be

“An easy solution for
 perfect ventilation”

63-70 mm

De EENVOUDIGSTE
oplossing! 

Professional / Doe-het-zelver

Flexibels Ø63mm of Ø70mm
(VCFL6363 of VCFL7070)

Push-in koppelingen
(VCPI6363 of VCPI7070)  

Hoofd-/bijcollector 
(VCHC7676)

Subcollectoren
(VCSC7654)

VERWIJDER AFSLUITDOP

1

PUSH-IN KOPPELING Ø63

2

VERWIJDER AFSLUITDOP

1

VERWIJDER METALEN SCHIJF

2

PUSH-IN KOPPELING Ø70

3

Ø70Ø63

UNIEK LUCHTDICHT, METALEN 
LEIDINGSYSTEEM VOOR VENTILATIE
1 COLLECTOR, 2 DIAMETERS:  Ø63 MM - Ø70 MM.

Geluiddempend
Energiezuinig (luchtgeleiders)
Eenvoudige plaatsing
Robuust



Kunststof designventiel 125mm
inclusief montagekoker

DESIGN VENTIELEN VOOR WAND- EN 
PLAFONDMONTAGE (METAAL)

“Voor meer esthetiek 
 en comfort”

 Exclusief design

 Diverse Ral-kleuren in optie (standaard: Ral 9016 satijn)

 Unieke luchtgeleiders voor extra lage drukverliezen

UNIEKE LUCHTVOLUMEREGELAAR

 Multifunctioneel

 Bruikbaar in ieder toe- en afvoerkanaal van 125 mm 
 (6 doppen)/160 mm (7 doppen)

 Regeling door middel van uitdrukbare kunststofdoppen

 Volumeregelaar met extra draaischijf  zéér nauwkeurige  
 inregeling (STS)

OPTIONEEL FILTERELEMENT & HOUDER

 Type fi lter G3

 Bruikbaar in ieder toe- en afvoerkanaal van 125 mm / 160 mm

Geen vervuiling van ventiel en plafond

 Coanda effect blijft behouden door ingebouwde luchtgeleiders

 Geen inkijk

 *  Optie: te verkrijgen in Ral kleur naar wens.

PULSIE -/EXTRACTIEVENTIEL VENTIEL MET 
SPOTVERLICHTING

WANDVENTIEL MET OF 
ZONDER LED-VERLICHTING

Ventiel met spotverlichting

Wandventiel

Rond ventiel



VOOR AANVOER VAN VERSE LUCHT EN 
AFVOER VAN VERVUILDE LUCHT OF HITTE.

KENMERKEN

Energiezuinige ventilatiesystemen

Regelbaar op basis van CO2 , 
temperatuur, vocht en PIR (beweging)

Ventilatie d.m.v. verschillende 
energiezuinige modellen zoals:

- buisventilatoren
- dakextractoren
- multiboxventilatoren
- pijpdakventilatoren
- keukenbox ventilatoren
- raam- en wandventilatoren
- explosiebeveiligde ventilatoren 
- luchtbehandelingskasten

Volledig gamma aan toebehoren zoals:

- sturingen
- aansluithulpstukken
- dakopstanden
- e.a. ..

TOEPASSINGEN

De ideale oplossing voor:

- woningen
- kantoren
- opslag van explosieve producten 

(verf, labo’s, opslag solventen, brandstoffen 
en chemische producten)

- horeca
- schoolgebouwen
- theater
- congreszalen

Energiezuinige 
ventilatiesystemen

“Nu ook volgens 
 ErP wetgeving

OOK TE VERKRIJGEN IN THERMISCH ISOLEREND MATERIAAL !!

NBN EN 308
GEKEURD!



DIENSTEN 
AANGEBODEN 

DOOR VENTILINE

ANTWOORDKAART

Ik wens:

o meer informatie, gelieve mij te contacteren.

o een afspraak

Te faxen naar 089/41.49.43 of per post naar
VENTILINE NV -  Nijverheidslaan 1524 - 3660
Oudsbergen

www.ventiline.be • info@ventiline.be • tel: 089/50.40.02
Offi cieel importeur Orcon – Swentibold • Fabrikant gepatenteerd luchtdicht leidingsysteem 
Ventichape/Ventifl ex

NAAM .............................................................................................................................

ADRES .............................................................................................................................

POSTCODE ..................................  GEMEENTE .............................................................

TEL ....................................................................................................................................

FAX ..................................................................................................................................

GSM ................................................................................................................................

EMAIL...............................................................................................................................

FIRMANAAM ..................................................................................................................

BTW-NR ..........................................................................................................................

Invullen in DRUKLETTERS a.u.b.:

Woonhuisventilatie & 
ventilatie utiliteit
VRAAGGESTUURD VENTILEREN CO2/VOCHT

GRATIS offerte met schets

GRATIS boor- en leidingenplan na aankoop systeem

GRATIS bijstand omtrent renovatieprojecten

GRATIS ondersteuning inzake appartementen, kantoorgebouwen en scholen

GRATIS opleidingen voor installateurs

Voorontwerp op aanvraag (volgens STS-P-73-1 vanaf  01/01/2016)

Werfbegeleiding op aanvraag

Oplevering / inregeling en ventilatieprestatieverslag (STS-P-73-1) op aanvraag

Stuur al uw plannen naar: calculation@ventiline.be
Diensten enkel geldig voor een installatie waarin “Ventiline” materiaal (onderdelen+toestel) wordt verwerkt.

Ventilatie met advies
eventueel ter plaatse


