
Healthbox Smartzone
Vraaggestuurd ventileren: 8 aansluitingen
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Inleiding
De Healthbox® Smartzone is net zoals de Healthbox® II een vraaggestuurd 
ventilatiesysteem dat de luchtkwaliteit in uw woning 24/24u registreert en 
het extractiedebiet aanpast in functie van de gemeten luchtkwaliteit. 

Er kunnen tot 8 ruimtes op de Healthbox® Smartzone aangesloten worden. 
Dit betekent dat naast de vochtige ruimtes ook de slaapkamers mee geventi-
leerd worden, om te vermijden dat de CO

2
 concentratie ’s nachts niet 

oploopt. De lucht in de slaapkamer wordt wanneer nodig (overschrijden van 
CO

2
 drempel) ververst. Zo bent u ‘s ochtends optimaal uitgerust en bent u 

klaar om de dag aan te vatten. 

Vraaggestuurd ventileren betekent dus dat u in staat bent om meerdere 
 (comfort)zones te creëren in uw woning. Zo wordt er in de leefruimtes 
optimaal warmte bespaard door enkel te ventileren i.f.v de concrete behoefte 
(de actuele luchtkwaliteit) en wordt in de slaapkamers de temperatuur 
aangenaam fris gehouden en de CO

2
 concentratie laag voor een uitstekend 

slaapcomfort.  

De Healthbox® Smartzone biedt u alle comfort en garandeert een gezond en 
aangenaam binnenklimaat. Het ventilatiesysteem werkt autonoom maar laat 
ook toe om geprogrammeerd te worden volgens uw levenspatroon. 

Product
• Geluidsarme constant druk EC-motor EX375 met regelbaar toerental 

- Maximaal debiet: 375 m3/h
- Mogelijkheid om tot 8 vochtige ruimtes aan te sluiten

• Vraaggestuurde regelkleppen passen extractiedebiet aan i.f.v.:
- Vocht
- CO

2

- VOC (vluchtige organische componenten, geur)

• Zelf-inregelend 
- Automatische kallibratie 
- Tijdswinst bij installatie 

• Werkt autonoom
- Optimale luchtkwaliteit 24/24u
- Extractiedebiet wordt aangepast i.f.v de gemeten luchtkwaliteit 

• Mogelijk om het systeem te programmeren volgens uw levenspatroon

• Vierstandenschakelaar of TouchDisplay
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E-punten!

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

N.V. RENSON® Ventilation S.A 
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