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Inhoud < 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 creëert een barrière van lucht 
rondom uw kookfornuis. Het luchtgordijn 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 in voor de extractie van die vervuilde lucht. 

Als secundaire functie dient de Odormatic® ook als extractiepunt 
voor ventilatie in uw keuken. Aangezien de Odormatic® aangesloten 
is op de Healthbox® II (Compact), wordt de luchtkwaliteit op peil 
gehouden dankzij 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. 
Als de Odormatic® geactiveerd wordt, gebruikt de Healthbox® II het 
grootste deel van zijn capaciteit om de kooklucht in de keuken af te 
voeren. In de andere ruimtes wordt er zolang de dampkap actief is, op 
een minimale stand geventileerd. 

Luchtgordijn

Een kleine secundaire motor in de Odormatic® zorgt ervoor dat tijdens 
het koken een artificiële luchtbel rond uw kookplaat gecreëerd wordt. 
De geuren en kookdampen kunnen zich zo niet verder verspreiden dan 
het kookfornuis. Daardoor moet er ook minder lucht worden afgezogen 
omdat het “hinderlijk volume” aan lucht beperkt blijft. Het beperkte 
afvoerdebiet houdt een serieuze energiebesparing in omdat er minder 
warmte van binnen naar buiten wordt afgevoerd.

Vet

Vocht 

Geur 

Schone Lucht
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Basisventilatie

Basisventilatie

Net zoals alle andere 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 auto-
noom 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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Systeemoplossing

Unieke luchtgordijnfunctie

Het geïntegreerde luchtgordijn zorgt ervoor 
dat de kookdampen zich niet verder ver-
spreiden dan de kookplaat. 

Met een minimaal debiet kan op deze 
wijze efficiënt en economisch de kooklucht 
afgevoerd worden via het vraaggestuurde 
ventilatiesysteem Healthbox® II. 

• Luchtgordijn

• Beperkt extractiedebiet

• Fluisterstil 
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Systeemoplossing

Opsinox Triple FLow®

Omdat slechts een beperkt extractiedebiet 
nodig is om de kookdampen af te voeren, 
heeft dit weinig invloed op het totale 
 extractiedebiet van de Healthbox® II.

Dankzij zijn goede dimensionering, kan de 
Healthbox® II aangesloten worden op de 
Opsinox Triple Flow®: een driekamerige  
CLV-schouw. Er kunnen tot 13 bouwla-
gen aangesloten worden op deze centrale 
schouw. 

Basisventilatie

Het aansluiten van  de Odormatic® op de 
Healthbox® II impliceert dat wanneer de 
dampkap niet actief is, deze wel dient als 
extractiepunt voor de basisventilatie van uw 
woning.

De intelligente regelkleppen op de 
 Healthbox® II regelen dan de luchtstroom 
i.f.v. de waargenomen luchtkwaliteit. 



8

Odormatic < Breva 60

De Odormatic® Breva 60 is een elegante en onopvallende motorloze 
dampkap. De Breva 60 werd speciaal ontworpen voor een quasi on-
zichtbare integratie (inbouw) 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 cen-
trale ventilatiesysteem minder energie moet gebruiken om de kooklucht 
af te voeren. De integratie van deze technologie zorgt voor een rende-
ment 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
• Extractie via Healthbox® II (Compact)

ODORMATIC® Breva 60

Afmetingen

Breedte 598 mm

Diepte 295 mm

Hoogte 248 mm

Gewicht 12 kg

Afwerking RVS

Afmeting kast 600 x 295 x 450 mm

Montage

Min hoogte 650 mm

Max hoogte 700 mm

Locatie luchtafvoer Boven (Ø123mm)

Prestatieniveau

Afvoercapaciteit 150 m3/h

Geluidsniveau ventilator luchtgordijn 45 dB(A)

Eigenschappen

Bediening Schuiflade

Sturing Mechanisch

Verlichting Halogeen

Aantal vetfilters 1

Filterklasse EU2 (NEN-EN779)

Afmeting filter 470 x 140 mm

Afsluitbare klep Schuiflade

Techniek

Aansluitspanning 230 V (50 Hz)

Totaal opgenomen vermogen 140 W

Verlichting 2 x 20W

Luchtgordijn Ja
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Breva 90 > Odormatic®

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 cen-
trale 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
• Extractie via Healthbox® II (Compact)

ODORMATIC® Breva 90

Afmetingen

Breedte 898 mm

Diepte 295 mm

Hoogte 248 mm

Gewicht 16 kg

Afwerking RVS

Afmeting kast 900 x 295 x 450 mm

Montage

Min hoogte 650 mm

Max hoogte 700 mm

Locatie luchtafvoer Boven (Ø123mm)

Prestatieniveau

Afvoercapaciteit 150 m3/h

Geluidsniveau ventilator luchtgordijn 48 dB(A)

Eigenschappen

Bediening Schuiflade

Sturing Mechanisch

Verlichting Halogeen

Aantal vetfilters 2

Filterklasse EU2 (NEN-EN779)

Afmeting filter 385 x 140 mm

Afsluitbare klep Schuiflade

Techniek

Aansluitspanning 230 V (50 Hz)

Totaal opgenomen vermogen 140 W

Verlichting 2 x 20W

Luchtgordijn ja
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Aquito < Odormatic®

De Odormatic® Aquito is een elegante dampkap die speciaal ontworpen 
werd voor een quasi onzichtbare integratie (onderbouw) in uw keuken. 

Dankzij het geïntegreerde luchtgorijn kunnen de kookdampen met een 
beperkt debiet (150 m3/h) efficiënt en energiezuinig afgevoerd worden 
via de Healthbox® II (Compact).
Wanneer de Aquito niet actief is wordt deze gebruikt als extractiepunt 
voor de basisventilatie in uw keuken.

• Luchtgordijn
• Onderbouw
• 80 % rendement (gewone motorloze dampkap = 35 %)
• Breedte 600 mm
• Bediening: druktoetsen
• Energiezuinige halogeen verlichting
• Uiterst stille werking
• Extractie via Healthbox® II (Compact)

ODORMATIC® Aquito

Afmetingen

Breedte 598 mm

Diepte 520 mm

Hoogte 115 mm

Gewicht 10 kg

Afwerking RVS

Montage

Min hoogte 650 mm

Max hoogte 700 mm

Locatie luchtafvoer Boven (Ø123mm)

Prestatieniveau

Afvoercapaciteit 150 m3/h

Geluidsniveau ventilator luchtgordijn 52 dB(A)

Eigenschappen

Bediening Druktoets

Sturing Mechanisch

Verlichting Halogeen

Aantal vetfilters 1

Filterklasse EU2 (NEN-EN779)

Afmeting filter 500 x 185 mm

Techniek

Aansluitspanning 230 V (50 Hz)

Totaal opgenomen vermogen 120 W

Verluchting 1 x 28W

Luchtgordijn Ja
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Kona 60 < Odormatic®

De Odormatic® Kona 60 is een 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
• Extractie via Healthbox® II (Compact)

ODORMATIC® Kona 60

Afmetingen

Breedte 598 mm

Diepte 520 mm

Hoogte 720-1150 mm (telescopisch)

Gewicht 18 kg

Afwerking RVS

Montage

Min hoogte 650 mm

Max hoogte 750 mm

Locatie luchtafvoer Boven (Ø123mm)

Prestatieniveau

Afvoercapaciteit 150 m3/h

Geluidsniveau ventilator luchtgordijn 45 dB(A)

Eigenschappen

Bediening Druktoets 

Sturing Mechanisch

Verlichting Halogeen

Aantal vetfilters 2

Filterklasse EU2 (NEN-EN779)

Afmeting filter 315 x 230 mm

Techniek

Aansluitspanning 230 V (50 Hz)

Totaal opgenomen vermogen 130 W

Verlichting 2 x 20W

Luchtgordijn Ja
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Odormatic® > Kona 90

De Odormatic® Kona 90 is een wandschouw met lucht gordijnfunctie. 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
• Extractie via Healthbox® II (Compact)

ODORMATIC® Kona 90

Afmetingen

Breedte 898 mm

Diepte 520 mm

Hoogte 720-1150 mm (telescopisch)

Gewicht 22 kg

Afwerking RVS

Montage

Min hoogte 650 mm

Max hoogte 750 mm

Locatie luchtafvoer Boven (Ø123mm)

Prestatieniveau

Afvoercapaciteit 150 m3/h

Geluidsniveau ventilator luchtgordijn 45 dB(A)

Eigenschappen

Bediening Druktoets 

Sturing Mechanisch

Verlichting Halogeen

Aantal vetfilters 3

Filterklasse EU2 (NEN-EN779)

Afmeting filter 315 x 230 mm

Techniek

Aansluitspanning 230 V (50 Hz)

Totaal opgenomen vermogen 130 W

Verlichting 2 x 20W

Luchtgordijn ja
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Notus < Odormatic®

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
• Extractie via Healthbox® II (Compact)

ODORMATIC® Notus

Afmetingen

Breedte 898 mm

Diepte 520 mm

Hoogte 685-1140 mm (telescopisch)

Gewicht 23 kg

Afwerking RVS

Montage

Min hoogte 650 mm

Max hoogte 750 mm

Locatie luchtafvoer Boven (Ø123mm)

Prestatieniveau

Afvoercapaciteit 150 m3/h

Geluidsniveau ventilator luchtgordijn 45 dB(A)

Eigenschappen

Bediening Druktoets 

Sturing Mechanisch

Verlichting Halogeen

Aantal vetfilters 3

Filterklasse EU2 (NEN-EN779)

Afmeting filter 315 x 230 mm

Techniek

Aansluitspanning 230 V (50 Hz)

Totaal opgenomen vermogen 130 W

Verlichting 2 x 20W

Luchtgordijn Ja
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Odormatic® > Notus Touch

De Odormatic® Notus Touch is DE combinatie van design en technolo-
gie. 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 lucht-
gordijn 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 dimbare halogeen verlichting
• Uiterst stille werking
• Extractie via Healthbox® II (Compact)

ODORMATIC® Notus Touch

Afmetingen

Breedte 898 mm

Diepte 520 mm

Hoogte 685-1140 mm (telescopisch)

Gewicht 23 kg

Afwerking RVS

Montage

Min hoogte 650 mm

Max hoogte 750 mm

Locatie luchtafvoer Boven (Ø123mm)

Prestatieniveau

Afvoercapaciteit 150 m3/h

Geluidsniveau ventilator luchtgordijn 49 dB(A)

Eigenschappen

Bediening Touchscreen 

Sturing Elektronisch

Verlichting Halogeen (dimbare)

Aantal vetfilters 3

Filterklasse EU2 (NEN-EN779)

Afmeting filter 315 x 230 mm

Techniek

Aansluitspanning 230 V (50 Hz)

Totaal opgenomen vermogen 130 W

Verlichting 2 x 20W

Luchtgordijn ja



VENTILATION

SUNPROTECTION

Dealer

C r e a t i n g  h e a l t h y  s p a c e s
RENSON®: uw partner in ventilatie en zonwering

RENSON®, met hoofdzetel in Waregem (België), is in Europa trendsetter op het vlak van natuurlijke ventilatie en 
buitenzonwering. 
• Creating healthy spaces 

Vanuit een ervaring die teruggaat tot 1909, ontwikkelen wij energiezuinige totaaloplossingen die een gezond en 
comfortabel binnenklimaat in gebouwen nastreven. Onze opmerkelijke hoofdzetel, gebouwd volgens het Healthy 
Building Concept, geeft perfect de missie van ons bedrijf weer.

• No speed limit on innovation 
Een multidisciplinair team van meer dan 40 R&D-medewerkers optimaliseert continu onze bestaande producten en 
ontwikkelt innovatieve totaalconcepten.   

• Strong in communication 
Het contact met de klant is primordiaal. Een eigen buitendienst met meer dan 65 medewerkers wereldwijd en een sterk 
internationaal distributienetwerk adviseren u ter plaatse. Het RENSON® Experience Center in Waregem biedt u bovendien 
de mogelijkheid onze producten zelf te ervaren, en voorziet continue opleiding aan onze installateurs.

• A reliable partner in business 
Dankzij onze milieuvriendelijke en moderne productiefaciliteiten (met o.a. automatische poederlak-installatie, 
anodisatie-eenheid, PVC-spuitgieterij, matrijzenbouw) met een totale oppervlakte van 75.000 m² kunnen wij onze 
klanten steeds weer een optimale kwaliteit en dienstverlening garanderen.
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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

N.V. RENSON® Ventilation S.A • Maalbeekstraat 10 • IZ 2 Vijverdam • B-8790 Waregem

Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51 • ventilation@renson.be • www.renson.eu


