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Inleiding

RENSON® Totaalconcept 

RENSON® beschikt over alle componenten die u nodig heeft om een aangenaam en gezond binnenhuisklimaat te creëren. 
 Raamverluchtingen, zonwering, doorvoerroosters, dak doorvoer, ventilatie-eenheid, extractieroosters, bedieningen en nu ook 
luchtkanalen, zijn in ons gamma opgenomen. Al deze producten zijn zo op elkaar afgestemd dat ze u een optimaal comfort en 
gezond binnenklimaat kunnen garanderen. 

Ventileren

Ventilatie maakt een essentieel onderdeel uit van de huidige woonervaring. Ventileren beschermt uw woning tegen vochtophoping, 
schimmelvorming & onaangename geuren en laat u op een gecontroleerde manier genieten van verse buitenlucht. 

Enerzijds dient een ventilatiesysteem te voldoen aan een aantal technische vereisten zoals het behalen van de vooropgestelde 
debieten per ruimte; anderzijds dient een ventilatiesysteem ook te voldoen aan een aantal comforteisen zoals bijvoorbeeld de 
geluidsproductie beperken. 

Een essentiële factor om tegemoet te komen aan deze eisen, is een goed uitgewerkt en geïnstalleerd luchtkanaalsysteem. Hoe 
groter de luchtdichtheid van het luchtkanaalsysteem en hoe groter de diameter; hoe kleiner de drukverliezen en de geluids-
productie. 

Easyflex® is een flexibel, plat ovalen luchtkanaalsysteem dat speciaal ontworpen werd met het oog op hoge performantie en com-
fort. Niet enkel comfort voor de bewoner, maar ook voor de installateur die het systeem op eenvoudige wijze kan plaatsen.

Invisivent® EVO AK

Healthbox® Smartzone

Easyflex®

Odormatic®

Touch display

Nightcooling

Design extractierooster

Fixvent® Mono AKEVO

Velux® +  
RENSON® inside
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Uw garantie op debiet, geluid & luchtdichtheid

Easyflex® 

Easyflex® is een flexibel luchtkanaal uit PE kunststof met buiten diameter 
140 x 64 mm en een equivalente binnendiameter van 90 mm. De 
gladde binnenwand van het  dubbelwandige luchtkanaal is uitgerust met 
antistatische en antibacteriële additieven om ophoping van stof en het 
uitbreken van bacteriehaarden te voorkomen. 

Dankzij de grote dimensionering wordt een debiet van 57 m3/h ge-
haald bij een ontwerpsnelheid van 2,5 m/s. Een hoog debiet bij een 
lage luchtsnelheid zorgt ervoor dat de geluidsproductie over gans het 
systeem sterk daalt. 

De beperkte hoogte van het Easyflex® luchtkanaal zorgt ervoor dat de 
kanalen makkelijk in de chape, in het beton of in valse muren /plafonds 
kan worden ingewerkt. 

Easyflex®, uw garantie op debiet,  
geluid, luchtdichtheid & hygiëne 

Luchtdicht
Het unieke koppelingssysteem zorgt voor een quasi perfecte lucht-
dichtheid. Het koppelstuk met geïntegreerde dubbele rubber dichtingen 
wordt in de flexibele leiding geschoven en afgeklemd met een snel-
sluiting om een luchtdicht geheel te bekomen. De snelslui ting kan ver-
ankerd worden in de grond zodat het geheel zeker niet kan verschuiven. 

Debietsgarantie 
Bij het ontwerp van de Easyflex® flexibele luchtkanalen werd bewust 
voor een grotere diameter gekozen. Dit laat toe om een groot lucht-
debiet te transporteren (57 m3/h) aan een lage luchtsnelheid (2,5 m/s). 
Deze dimensionering gecombineerd met een uitstekende luchtdichtheid 
zorgt ervoor dat het beoogde debiet in elk ruimte zeker behaald wordt 
(mits de plaatsingsvoorschriften gerespecteerd worden). 

Akoestisch comfort
De grotere dimensionering van de luchtkanalen heeft ook een impact 
op het akoestisch comfort want de kans op fluittonen ten gevolge van 
een hoge luchtsnelheid wordt drastisch gereduceerd. Bovendien kunnen 
de extractieroosters in de ruimtes met een vereist debiet ≤ 50 m3/h, 
uitgerust worden met een akoestische dempingsmousse om eventueel 
smoor geluid aan de extractieroosters nog extra te beperken. Ook de 
vormgeving van de ventielaansluitingen draagt bij tot een verhoging van 
het akoestisch comfort. Bij de overgang van het plat flexibel luchtkanaal 
naar het ventiel (Ø 90 " Ø 125) wordt een drukval gecreëerd, wat resul-
teert in een extra trage snelheid van de luchtstroom over het extractie-
rooster.

Als u Easyflex® combineert met de Healthbox® II of Healthbox® 
Smarzone, en de plaatsingsvoorschriften worden gerespecteerd, dan 
garandeert RENSON® dat de beoogde extractiedebieten in elke ruimte 
zullen behaald worden en dit op een aangename en stille manier. 
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De flexibele buis 

Het flexibele Easyflex® luchtkanaal uit PE kan dankzij zijn beperkte hoogte (64 mm) makkelijk geplaatst worden in een dekvloer 
(deklaag van 9 à 10 cm) of in een valse wand. Het Easyflex® luchtkanaal kan ook in de beton ingegoten worden. De vormgeving 
van het luchtkanaal zorgt er immers voor dat de druklasten optimaal verdeeld worden over het kanaal zodat er quasi geen ver-
vorming ontstaat bij druk belasting.

Bochten 

Het flexibel karakter van Easyflex zorgt ervoor dat bochten met radius > 400 mm met het luchtkanaal zelf kunnen genomen 
worden. voor scherpe bochten bestaat er bochtstuk van 90° horizontaal en verticaal. Hindernissen op de werf kunnen dus snel en 
eenvoudig ontweken worden. 

Koppeling

Easyflex® garandeert een uitstekende luchtdichtheid dankzij het unieke koppelingsysteem. Er wordt gebruik gemaakt van een 
 koppelstuk met geïntegreerde rubbers om twee luchtkanalen of een luchtkanaal met een overgangstuk te koppelen. Om de 
luchtdichtheid te garanderen wordt een snelsluiting over het geheel geplaats zodat het geheel onder spanning staat en perfect 
luchtdicht afsluit. Ook stijgleidingen kunnen op gelijkaardige wijze gekoppeld worden. 

Onderdelen

In beton In isolatielaag In valse wand

Bocht r > 400 Verticale bocht 90° Horizontale bocht 90°
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Stijgleiding

Er kan geopteerd worden om via ronde stijgleidingen de verticale afstand tot het ventilatiesysteem te overbruggen. Voor ruimtes 
met een extractiedebiet < 50 m3/h wordt best geopteerd voor een stijg leiding in Ø 80 mm. Ruimtes met een debiet  > 50 m3/h 
worden best aangesloten in  Ø 125 mm. De afstand tot het ventilatie systeem kan eveneens overbrugd worden met de flexibele 
leidingen.

Verankeren

De Easyflex® kanalen kunnen op 2 manieren verankerd worden aan de ondergrond. Enerzijds kunnen de snelsluitingen aan de 
grond verankerd worden door deze vast te schroeven of met een slagpin te verankeren. Dit zorgt ervoor dat de koppeling van 
onderdelen steeds stevig vastgemaakt is en niet meer kan verschuiven. Anderzijds wordt aangeraden om elke 1,5 m een overzet-
beugel te plaatsen om de luchtkanalen op hun plaats te houden. 

Ventielaansluitingen 

De RENSON® extractieroosters kunnen naadloos gekoppeld worden op het Easyflex® luchtkanaalsyteem. De ventielaansluitingen 
bestaan in 2 diameters: Ø 80 mm voor ruimtes met een extractiedebiet ≤ 50 m3/h en Ø 125 mm voor ruimtes met een extractie-
debiet ≥ 50 m3/h. 
De extractieroosters kunnen rechtstreeks gekoppeld worden op de ventieldoorvoer indien deze ingebouwd wordt in een gyproc-
wand. Als het extractierooster in een gewelf geplaatst wordt, wordt een op lengte verzaagbaar tussenstuk geplaatst.

Onderdelen

Slagpin Vastschroeven Overzetbeugel
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Onderdelen

Technische specificaties

Easyflex®

Stijgleidingen

0 m/s 0,5 m/s 1 m/s 1,5 m/s 2 m/s 2,5 m/s 3 m/s 3,5 m/s 4 m/s 4,5 m/s 5 m/s

1 x Easyflex (m3/h) 0 11,4 22,7 34,1 45,5 56,9 68,2 79,6 91 102,4 113,7

2 x Easyflex (m3/h) 0 22,8 45,4 68,2 91 113,8 136,4 159,2 182 204,8 227,4

stijgleiding dia80mm (m3/h) 0 9,0 18,1 27,1 36,2 45,2 54,3 63,3 72,4 81,4 90,5

stijgleiding dia125mm (m3/h) 0 22,1 44,2 66,3 88,4 110,4 132,5 154,6 176,7 198,8 220,9

Flexibel luchtkanaal
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Onderdelen
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Flexibel kanaal
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Ventielaansluitstuk Ø 80 mm
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Overzetbeugel
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Snelsluiting



Dealer

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 50 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 70 medewerkers wereldwijd en een sterk 
internationaal distributienetwerk adviseren u ter plaatse. EXIT 5 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.

C r e a t i n g  h e a l t h y  s p a c e s
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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

VENTILATION

SUNPROTECTION

OUTDOOR


