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VENTILATIEROOSTER 

 
 
Ventilatierooster ingebouwd in opbouwkast 
 
 
Het ventilatierooster wordt door POL-MAR-PLAST ingebouwd in de opbouwkast. 
Hiervoor wordt een opening gefreesd in de opbouwkast en wordt de isolatie afgewerkt tot tegen het 
rooster. 
 
Voor het bepalen van de kastafmetingen en de maximum breedte van het ventilatierooster, dient u 
zich te baseren op onderstaande gegevens. 
 
 

Maximum hoogte van het opbouwrolluik 
  

Bediening 
Kast 181 Kast 225 

PVC39 PVC40 ALU37 ALU44 PVC39 PVC40 ALU37 ALU44 

Lint 1600 1300 1600 1300 3300 2400 3300 2400 

Motor 1400 1100 1400 1100 3100 2300 3100 2300 

Automatische as     2700 2000 2700 2000 

 (opgegeven maten in mm) 

 
 
 

Maximum breedte ventilatierooster 
 

Breedte kast Max. breedte rooster 

Tot 1m Breedte kast – 200 mm 

Van 1m tot 2m Breedte kast – 300 mm 

Van 2m tot 3m Breedte kast – 400 mm 

 
 

Bij 2 of meer rolluiken in 1 kast dient het ventilatierooster ook in verschillende delen te worden 
uitgevoerd.  
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VENTILATIEROOSTER 

 
 

Inleiding 
De Transivent® is een zelfregelend (klasse P3) ventilatierooster voor natuurlijke 
toevoer, specifiek ontworpen voor inbouw in een rolluikkast. De instelbare gebogen 
aluminium afdekplaat, die de opening voor inkijk afschermt, zorgt voor een 
opwaartse luchtstroom. Hierdoor combineert de Transivent® een gezond 
leefcomfort door toevoer van verse en gezonde lucht zonder tocht, samen met een 
maximaal visueel comfort. 
 
Product 

 Aluminium binnenklep voor ventilatieregeling in 5 regelstanden ❶ 

 Conform EPB-wetgeving 

 Zelfregelende klep tegen tocht bij buitenwind ❷ 

 Onderhoudsvriendelijk door afneembare onderdelen 

 Aluminium binnenklep in alle RAL-kleuren leverbaar 

 Kunststof kopschotten in RAL-kleur 
 
Toepassingen 

 Voor nieuwbouw en renovatie 

 Voor particuliere woningbouw en projecten 

 Integratie in SysteemC+® (tot -9 E-peil puntenverlaging) en  

SysteemC+® EVO II (tot -24 E-peil puntenverlaging) (België).  

 
Technische gegevens 

Nodige gegevens voor ventilatieberekening 

Debiet Q bij 2 Pa* (BE) 54,6 m³/h/m 

Nodige gegevens voor E-peilberekening 

Debiet Q1 bij 2 Pa 57,3 m³/h/m 

Debiet Q1 bij 10 Pa 70,5 m³/h/m 

L0 bij 2 Pa 0,068 

L0 bij 10 Pa 0,068 

Regelbaarheid 5 standen 

U-waarde 3 W/m²K 

Zelfregelendheidsklasse P3 

Extra gegevens voor EPB-aangifte na werken 

Lekdebiet in gesloten stand bij 50 Pa < 15% Ja 

Insectenwerend Ja  

Waterdichtheid in gesloten toestand tot 650 Pa 

Waterdichtheid in open toestand tot 150 Pa 

Bijkomende gegevens 

Akoestische isolatie Dn,e,w (C ; Ctr) in open stand 28 (-1;-2) dB 

Akoestische isolatie Dn,e,w (C ; Ctr) in gesloten stand 44 (-1;-2) dB 
* Gemiddeld debiet bij opgetrokken rolluik; mits toegangsspleten 10mm bedragen en doorvoerspleten  
in de rolluikkast 20mm bedragen  
 
 
 
 

Deze info is gebaseerd op de productfiche van Renson®. POL-MAR-PLAST is niet verantwoordelijk voor (technische) 
wijzigingen doorgevoerd door Renson®. 
 
Transivent® en Renson® zijn merknamen van de N.V. Renson® Ventilation S.A. 


