KIES DE JUISTE VENTILATIE
BIJ RENOVATIE
VASCO SPEELT IN OP NIEUWE EPB-NORMEN
VANAF 1 JANUARI 2016
Heb je plannen om dat oude, maar charmante huisje helemaal om
te bouwen tot jouw persoonlijke woondroom? Zorg dan dat je er
geniet van alle comfort én dat je in orde bent met de regelgeving,
want vanaf 1 januari 2016 worden de EPB-normen voor renovatie
strenger*. Maar hoe beter we isoleren en luchtdicht bouwen, hoe
belangrijker de verse lucht in de woning. Welk ventilatiesysteem
past het best? Vasco wijst de verbouwer de weg in een totaalgamma
dat inspeelt op de nieuwe regelgeving.
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Naast radiatoren en vloerverwarming is Vasco ook specialist in ‘Silent
Ventilation’. De afgelopen jaren werd het gamma stelselmatig uitgebreid
om voor elke situatie de juiste oplossing te bieden en om aan de
strengste normen te voldoen. Met de laatste nieuwe ventilatie-unit voor
compacte woningen maakt Vasco zijn gamma fluisterstille ventilatie rond
om voor elk project, nieuwbouw én renovatie, een totaaloplossing te
kunnen bieden.
Specifiek voor renovatie is het belangrijk een onderscheid te maken
tussen de twee belangrijkste systemen voor mechanische ventilatie:
systeem C en D. Voor een beperkte renovatie zonder bouwaanvraag is
ventileren niet verplicht, maar wel aangewezen. Anders dreigen er namelijk
vochtproblemen te ontstaan, met bijbehorende schimmels, bacteriën en
alle gevolgen van dien: van een droge keel tot ademhalingsproblemen
en allergieën.
Bij een ventilatiesysteem C wordt verse lucht naar binnen gezogen via
roosters in ramen of muren in droge ruimtes (leefruimtes, slaapkamers,
bureaus, ...). De gebruikte binnenlucht wordt mechanisch afgevoerd. Bij
grondige verbouwingen waarbij een bouwvergunning afgeleverd wordt,
is ventilatie wél verplicht en beveelt Vasco aan om een geautomatiseerde
balansventilatie (systeem D) te plaatsen.
Bij het systeem D met warmterecuperatie wordt de aan- en afvoer
van lucht volledig op elkaar afgestemd en komt ook geen koude lucht
rechtstreeks binnen, wat bij een type C wel het geval is. Er komen dus

systeem D150

*Pour les projets de construction nécessitant un permis d’urbanisme ou une déclaration à
partir du 1er janvier 2016. Source : http://www.energiesparen.be/epb/welkeeisen

geen roosters in muren of ramen aan te pas. Het grote voordeel is dus dat de buitenlucht eerst op een aangename
temperatuur wordt gebracht, wat uiteraard ook een positief effect heeft op het E-peil van je woning. Tussen de af- en
aanvoer vindt er warmterecuperatie plaats, wat het systeem extra zuinig maakt.
Laatste nieuwigheid is de ventilatie-unit D150 EP II, geschikt voor kleinere woonoppervlakten van een groeiende
markt, zoals serviceflats, studio’s en studentenkamers. Het Vasco luchtkanalensysteem EasyFlow zorgt in het
hele gamma voor een uniek geluidsarm ventilatiesysteem. Om de verbouwer te helpen op een vlotte en
overzichtelijke manier zijn keuze te maken, heeft Vasco het hele gamma ondergebracht in een nieuwe
brochure: http://vasco.eu/nl-be/downloads
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Vasco maakt al meer dan 40 jaar radiatoren die de perfecte synergie zijn tussen comfort en esthetiek. Het produceert
producten die innoveren, verrassen maar
na al die tijd nog steeds probleemloos
hun plek vinden in elk interieur. Vasco is
dan ook terecht de absolute marktleider
voor design- en badkamerradiatoren.

BROCHURE I SILENT VENTILATION I BELGIË 10/2015

De technische know-how die Vasco in de
afgelopen 40 jaar als ‘comfortspecialist’
verzamelde, leidde tot de ontwikkeling
van een vloerverwarmingssysteem
waarin de oplossing-op-maat centraal
staat. Het resultaat is een optimaal
warmtecomfort waarmee u flink bespaart
op uw energiefactuur, want Vasco
vloerverwarmingssystemen staan borg
voor een snel en aangenaam warmtegevoel en zijn extreem energiezuinig door
de hoge warmteafgifte in een laag temperatuurregime.

Ook de Vasco ventilatiesystemen zijn
het resultaat van een jarenlange studie en
ontwikkeling. Twee ventilatiesystemen,
systeem C en D, zorgen voor een optimale regeling van de luchtkwaliteit in elke
woon- en werkruimte. Fluisterstil en met
de garantie van een maximale energiebesparing.

ONTDEK
VASCO VENTILATIE
IN COMBINATIE MET
DESIGNRADIATOREN
EN
VLOERVERWARMING
VOOR EEN
BINNENKLIMAATREGELING
OP MAAT

DE VENTILATIE-UNIT MET WARMTERECUPERATIE
VOOR KLEINE APPARTEMENTEN, STUDIO’S EN
SERVICEFLATS.
Deze ventilatie-unit is ideaal voor kleinere woonoppervlakten
met een woonruimte, een slaapkamer, een (open) keuken,
een badkamer en eventueel een apart toilet.
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D400(EP) II
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Standaard uitvoering :
• Linkse of rechtse woningaansluiting
• Metalen gelakte omkasting
• Interne thermische en akoestische isolatie
• PET kunststof tegenstroom warmtewisselaar met
een rendement > 90%
• RF schakelaar
• Openhaard/dampkap contact
• Alarmcontact
• Domotica
- 3-standen contacten voor externe aansturing
- 0-10V signaal aansturing voor externe aansturing
• Luchtfilter G4 voor afvoer en luchtfilter F7 voor
verse lucht
• EPBD gegevens van de unit volgens EN308 en
bijlage G (www.epbd.be) :
- 81% bij 100 m³/h
- 80% bij 150 m³/h
- Maximaal opgenomen vermogen 2x61 W

Inkomende buitenlucht
Opname binnenlucht uit natte ruimtes
Afvoer vervuilde binnenlucht
Verse lucht / warmterecuperatie

Optioneel verkrijgbaar met :
• Elektrostatische en anti-bacteriologische fijnstof- en
pollenfilter
• Vraagsturing
• Voorverwarmingselement
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Gesloten ventilatie-unit

Toegang tot luchtfilter

Toegang tot warmtewisselaar,
ventilatoren en elektronica

d worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma.

OVER VASCO - WWW.VASCO.EU
Vasco biedt een uitgebreid assortiment van verwarmings- en ventilatieoplossingen over de hele wereld, voor het
merendeel in Europa. Voor decoratieve designradiatoren is Vasco de absolute referentie in de Benelux en de
omringende buurlanden. De kwaliteitsmerken voor paneelradiatoren zijn Superia in België, Brugman in Duitsland,
Frankrijk en Nederland. Vasco vloerverwarming wordt enkel in België verkocht. Daarnaast legt Vasco zich ook toe
op energiezuinige en fluisterstille ventilatiesystemen. Het hoofdkantoor van Vasco is gevestigd in Dilsen, België. De
productiebedrijven bevinden zich in Tubbergen (Nederland), Zedelgem (België), Dilsen (België) en Legnica (Polen).
Vasco Group telt ongeveer 640 medewerkers en behoort tot de bedrijvengroep Vaessen Industries.
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