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INLEIDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ODORMATIC® motorloze dampkappen gaan uniek samen 

met het vraaggestuurd ventilatiesysteem Healthbox® II 

(Compact). 

Dankzij de extractie van de kooklucht via het centraal 

vraaggestuurde ventilatiesysteem, kan u zeker zijn van een 

uiterst stille en efficiënte werking van uw dampkap.  

 

 

De unieke luchtgordijnfunctie zorgt ervoor dat een barrière 

van lucht gecreëerd wordt rondom uw kookfornuis. Dit zorgt 

ervoor dat de geuren en vetdampen zich niet verder kunnen 

verspreiden dan het kookfornuis. De Healthbox® II (Compact) 

die aangesloten is op de dampkap staat dan in voor de 

extractie van die vervuilde lucht naar buiten toe.  

 

 

Als secundaire functie kan de ODORMATIC® ook dienen als 

extractiepunt voor ventilatie in uw keuken. Aangezien het 

vraaggestuurd ventilatiesysteem aangesloten is op de 

ODORMATIC®, wordt de luchtkwaliteit op peil gehouden door  

onzichtbare extractie via de ODORMATIC®. 
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MOTORLOZE DAMPKAP 

 

MOTORLOOS 

In tegenstelling tot een gewone dampkap bevat de ODORMATIC® geen motor om de kooklucht af te 

voeren. Voor deze functie doet de ODORMATIC® beroep op het centraal vraaggestuurd 

ventilatiesysteem.  

Door de dampkap te activeren gebruikt de Healthbox® II al zijn kracht om de kooklucht af te voeren 

in de keuken en wordt er in alle andere ruimtes toch nog minimaal geventileerd zodat de 

luchtkwaliteit binnenshuis ten allen tijde gegarandeerd blijft.  

 

LUCHTGORDIJN 

Een kleine secundaire motor in de ODORMATIC® zorgt ervoor dat tijdens het koken een artificiële 

luchtbel rond uw kookfornuis gecreëerd wordt. Dit zorgt ervoor dat de geuren en dampen zich niet 

verder kunnen verspreiden dan het kookfornuis. Dit zorgt er dan ook voor dat er minder krachtig 

moet worden afgezogen omdat het “hinderlijk volume” aan lucht beperkt blijft. Dit houdt in dat er 

een serieuze energiebesparing kan bekomen worden en dat er bovendien minder warmte van binnen 

naar buiten wordt afgevoerd.   
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BASISVENTILATIE 

 

 

BASISVENTILATIE 

 

Net zoals alle ander vochtige ruimtes in huis, dient ook de keuken geventileerd te worden. De 

RENSON® Healthbox® II zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit binnenshuis altijd gegarandeerd blijft en 

zal volledig autonoom het afvoerdebiet aanpassen i.f.v. de gemeten luchtkwaliteit. 

U kan ervoor kiezen om deze basisventilatie via een apart kanaal + design extractierooster te 

voorzien in uw keuken. U kan echter ook opteren om gebruik te maken van de ODORMATIC® om 

onzichtbaar  te ventileren via de dampkap.  

 

KOOK MODE 

Als u niet over een ODORMATIC® beschikt kan u nog altijd tijdens het koken de ‘kookmode’ op de 

Healthbox® II activeren. Dit zorgt ervoor dat er tijdelijk extra geventileerd wordt in de keuken om de 

geuroverlast van het koken te minimaliseren.  
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ODORMATIC® AQUITO 

 
De ODORMATIC® Aquito is een elegante en onopvallende motorloze dampkap. De Aquito werd 

speciaal ontworpen voor een quasi onzichtbare integratie (onderbouw) in uw keuken.  

 

De luchtgordijnfunctie zorgt ervoor dat het centrale ventilatiesysteem minder energie moet 

gebruiken om de kooklucht af te voeren. De integratie van deze technologie zorgt voor een 

rendement van 80% (80% van alle dampen wordt afgevoerd naar buiten), waar motorloze 

dampkappen zonder luchtgordijn slechts zo’n 35% halen.  

 

� Luchtgordijn 

� Onderbouw 

� Breedte 600 mm 

� Bediening: druktoetsen 

� Energiezuinige halogeen verlichting 

� Uiterst stille werking 
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ODORMATIC® BREVA 60 

 

 

De ODORMATIC® Breva 60 is een elegante en onopvallende motorloze dampkap. De Breva 60 werd 

speciaal ontworpen voor een quasi onzichtbare integratie (onderbouw) in uw keuken.  

 

Zodra de schuiflade volledig open staat wordt de luchtgordijnfunctie geactiveerd en wordt een 

luchtbel rond uw kookfornuis gecreëerd. Dit zorgt ervoor dat de geuren zich niet kunnen verspreiden 

en dat het centrale ventilatiesysteem minder energie moet gebruiken om de kooklucht af te voeren. 

De integratie van deze technologie zorgt voor een rendement van 80%, waar motorloze dampkappen 

zonder luchtgordijn slechts zo’n 35% halen.  

 

� Luchtgordijn 

� telescopisch 

� Breedte 600 mm 

� Bediening: schuiflade  

� Uiterst stille werking 

� Energiezuinige halogeen verlichting 
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ODORMATIC® BREVA 90 

 

De ODORMATIC® Breva 90 is een net als de Breva 60 een telescopische, onopvallende motorloze 

dampkap.  

 

Met een breedte van 900 mm heeft de luchtgordijnfunctie van de Breva 90 een groter bereik en is 

dus geschikt voor grotere kookplaten. Zodra de schuiflade volledig open staat wordt de 

luchtgordijnfunctie geactiveerd en wordt een luchtbel rond uw kookfornuis gecreëerd. Dit zorgt 

ervoor dat de geuren zich niet kunnen verspreiden en dat het centrale ventilatiesysteem minder 

energie moet gebruiken om de kooklucht af te voeren.  

 

� Luchtgordijn 

� telescopisch 

� Breedte 900 mm 

� Bediening: schuiflade 

� Energiezuinige halogeen verlichting 

� 2 metalen vetfilters 

� Uiterst stille werking 
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ODORMATIC® KONA 60 

 

 

 

 

De ODORMATIC® Kona 60 is een motorloze wandschouw met luchtgordijnfunctie. Het hoge design 

gehalte zorgt ervoor dat de Kona 60 een eyecatcher wordt in uw keuken.  

 

Door middel van een druktoets kan u de Kona 60 en het luchtgordijn in werking stellen om zo 

verspreiding van kookdampen in de keuken tegen te gaan. Deze technologie garandeert u een 

rendement van 80% terwijl motorloze dampkappen zonder luchtgordijn slechts zo’n 35% halen.  

 

� Luchtgordijn 

� Breedte 600 mm 

� Wandschouw 

� Bediening: druktoetsen 

� Energiezuinige halogeen verlichting 

� Uiterst stille werking 
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ODORMATIC® KONA 90 

 

 
 

De ODORMATIC® Kona 90 is een motorloze wandschouw met luchtgordijnfunctie. Het hoge design 

gehalte zorgt ervoor dat de Kona 90 een eyecatcher wordt in uw keuken.  

 

Door middel van een druktoets kan u de Kona 90 en het luchtgordijn in werking stellen om zo 

verspreiding van kookdampen in de keuken tegen te gaan. Deze technologie garandeert u een 

rendement van 80% terwijl motorloze dampkappen zonder luchtgordijn slechts zo’n 35% halen. Met 

een breedte van 900 mm heeft de luchtgordijnfunctie van de Kona 90 een groter bereik en is dus 

geschikt voor grotere kookplaten. 

 

� Luchtgordijn 

� Breedte 900 mm 

� Wandschouw 

� Bediening: druktoetsen 

� Energiezuinige halogeen verlichting  

� Uiterst stille werking 
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ODORMATIC® NOTUS 

 

 

 

 

 

De ODORMATIC® Notus is DE combinatie van design en technologie. Deze strak ogende motorloze 

wandschouw is uitgerust met een luchtgordijn en past in elk interieur.  

 

Door middel van een druktoets kan u de Notus en het luchtgordijn in werking stellen om zo 

verspreiding van kookdampen in de keuken tegen te gaan. Deze technologie garandeert u een 

rendement van 80% terwijl motorloze dampkappen zonder luchtgordijn slechts zo’n 35% halen.  

 

� Luchtgordijn 

� Breedte 900 mm 

� Wandschouw 

� Bediening: druktoetsen 

� Energiezuinige halogeen verlichting 

� Uiterst stille werking 
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ODORMATIC® NOTUS TOUCH 

 

 
 

De ODORMATIC® Notus Touch is DE combinatie van design en technologie. Deze strak ogende 

motorloze wandschouw is uitgerust met een luchtgordijn en past in elk interieur. De Notus Touch is 

eenvoudig te bedienen via een geïntegreerde Touchscreen. 

 

Met behulp van de Touchscreen kan u de Notus Touch en het luchtgordijn in werking stellen om zo 

verspreiding van kookdampen in de keuken tegen te gaan. Deze technologie garandeert u een 

rendement van 80% terwijl motorloze dampkappen zonder luchtgordijn slechts zo’n 35% halen.  

 

� Luchtgordijn 

� Breedte 900 mm 

� Wandschouw 

� Bediening: Touchscreen 

� Energiezuinige halogeen verlichting 

� Uiterst stille werking 
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TECHNISCHE GEGEVENS 
Aquito Breva 60 Breva 90   

 

 

 

 

 

VK-nr 66032800 66032801 66032802 

kleur RVS RVS RVS 

Afmetingen       

Breedte 598 mm 598 mm 898 mm 

Diepte 520 mm 295 mm 295 mm 

Hoogte 115 mm 248 mm 248 mm 

Hoogte decorlijst - 36 mm 36 mm 

Montage       

minimale afmetingen 

kast 

- 600 x 295 x 450 mm 900 x 295 x 450 mm 

Montagehoogte       

min  650 mm 500 mm 500 mm 

max 700 mm 700 mm 700 mm 

locatie luchtafvoer boven boven boven 

diameter luchtafvoer - 123 mm 123 mm 

max tot hoogte - - - 

diepte achterrand - - - 

geluidsvermogen 52 dB 45dB 48 dB 

geluidsdruk 41dB 34dB 37 dB 

benodigde 

luchthoeveelheid 

375 m³/h 375 m³/h 375 m³/h 

drukverlies bij 125m³/h 12 Pa 15 Pa 15 Pa 

eigenschappen       

bediening druktoets druktoets druktoets 

sturing mechanisch mechanisch mechanisch 

verlichting gloeilamp halogeen halogeen 

dimbare verlichting - - - 

aantal metalen vetfilters 1 1 2 

filterklasse EU2 EU2 EU2 

afsluitbare klep handbediend Schuiflade Schuiflade 

Techniek       

aansluitspanning 230V 230V 230V 

totaal opgenomen 

vermogen 

140W 140W 140W 

verlichting 1 x 40W 2 x 20W 2 x 20W 

luchtgordijn ja ja  ja  

gewicht afzuigkap 10 Kg 12 Kg 16 Kg 
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Kona 60 Kona 90 Notus Notus Touch   

 

 

 

 

 

 

 

 

VK-nr 66032803 66032804 66032805 66032806 

kleur RVS RVS RVS RVS 

Afmetingen         

Breedte 598 mm 898 mm 898 mm 898 mm 

Diepte 520 mm 520 mm 520 mm 520 mm 

Hoogte 720 - 1150 mm 720 - 1150 mm 685 - 1140 mm 685 - 1140 mm 

Hoogte decorlijst 40 mm  40 mm  75 mm 75 mm 

Montage         

minimale afmetingen kast - - - - 

Montagehoogte         

min  560 mm 650 mm 650 mm 650 mm 

max 750 mm 750 mm 750 mm 700 mm 

locatie luchtafvoer boven boven boven boven 

diameter luchtafvoer 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 

max tot hoogte 1470 mm 1470 mm 1460 mm 1460 mm 

diepte achterrand 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 

prestaties         

geluidsvermogen 45 dB 45 dB - 49 dB 

geluidsdruk 34 dB 34 dB - 38 dB 

benodigde 

luchthoeveelheid 

375 m³/h 375 m³/h 375 m³/h 375 m³/h 

drukverlies bij 125m³/h 12 Pa 12 Pa 12 Pa 12 Pa 

eigenschappen         

bediening druktoets druktoets druktoets Touchscreen 

sturing mechanisch mechanisch mechanisch elektronisch 

verlichting halogeen halogeen halogeen halogeen 

dimbare verlichting - - - ja  

aantal metalen vetfilters 2 3 3 3 

filterklasse EU2 EU2 EU2 EU2 

afsluitbare klep handbediend handbediend handbediend elektrisch 

Techniek         

aansluitspanning 230V 230V 230V 230V 

totaal opgenomen 

vermogen 
130W 130W 130W 130W 

verlichting 2 x 20W 2 x 20W 2 x 20W 2 x 20W 

luchtgordijn ja  ja  ja  ja  

gewicht afzuigkap 18 Kg 22 Kg 23 Kg 23 Kg 
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