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Healthbox® II
• Pametna območja (SmartZone)
• Zaslon na dotik (TouchDisplay)

Zdravo prezračevanje! Kdo drug kot RENSON®
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Prihranki energije s kontroliranim prezračevanjem
Zaradi svoje preprostosti, enostavnega vzdrževanja in energetske učinkovitosti je bil SYSTEM C+® proizvajalca RENSON® 
vrsto let izredno uspešen prezračevalni sistem.

Zdaj pa je tu novi Healthbox® II, ki ga odlikuje nova inovativna tehnologija. Tehnologija SmartZone zagotavlja optimalno 
prezračevanje stanovanja glede na dejavnosti stanovalcev. Na novem zaslonu TouchDisplay lahko stanovalci spreminjajo 
nastavitve osebnih programov prezračevanja ter hkrati merijo in si ogledajo kakovost zraka v prostoru. Ta prezračevalni 
sistem lahko pripomore k zmanjšani porabi energije v gospodinjstvu, istočasno pa ustvarja zdravo bivalno okolje.

V nadaljevanju preberite, kako je mogoče s sistemom Healthbox® II privarčevati z energijo in ustvariti zdravo bivalno 
okolje!

➀ Samoregulacijski dovod zraka  

Samoregulacijska loputa zagotavlja konstantno 
hitrost pretoka zraka, čeprav se zunaj hitrost 
vetra spreminja. S tovrstno regulacijo okenski 
prezračevalni sistem RENSON® omogoča 
zdravo oskrbo z zrakom brez neprijetnosti, ki 
jih ustvarja prepih.

➂ Kontrolirano odsesavanje zraka

Programska oprema RENSON® inteligentno upravlja krmilne module in tako omogoča varčevanje z energijo ter ohranjanje 
zdravega bivalnega okolja. Količina izsesanega  zraka se nadzoruje v vlažnih in suhih prostorih, in sicer glede na prisotnost 
ljudi, vlage in ogljikovega dioksida.

• Nadzor vlage: v krmilnem modulu je senzor za temperaturo in vlago. Ta elektronski senzor se hitro in dinamično odziva 
na spremembe relativne vlažnosti v vašem domu.

• Nadzor CO2: v krmilnem modulu je senzor za CO2. Ta senzor se hitro odziva na spremembe količine CO2 v prostoru. 
• Centralni ventilator: elektronsko krmiljeni EC-motor je upravljan s centralnim procesorjem, kar poskrbi za to, da motor 

vedno deluje v skladu z optimalnimi pogoji. Ustrezna količina izsesanega zraka se uravnava za vsak prostor posebej, in 
sicer ob minimalni porabi energije.

• Nadzor vonjav: v krmilnem modulu je senzor za neprijetne vonjave. Zaradi dinamičnega delovanja se hitro odziva na 
spremembe v prostoru in omogoča brezžično zaznavanje ljudi v prostoru.

➁  Pretok zraka
Pretok zraka skozi vrata omogoča vratna rešetka 
(min. pretok zraka 25 m3/h pri 2 Pa), kot je Silendo® 
(akustična prezračevalna rešetka) ali Invisido® 
(diskretna prezračevalna rešetka nad vrati).

evo II
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XD 75: A=174 / B=170 / H=11 / Ø=125

Healthbox® II
Sistem Healthbox® II nadzoruje vlago in/ali CO2 v vseh priključenih prostorih 24 ur na dan, tudi kadar vas ni doma. Vgraj-
eni senzor v krmilnem modulu regulira odprtost krmilne lopute.

Healthbox® II ima 6 ločenih priključkov, ki omogočajo energetsko učinkovito prezračevanje.

Stilsko zasnovane stropne rozete za odvod zraka
Da bi omogočili vgradnjo odzračevalnih zračnikov v strop, smo krmilni sistem 
premaknili iz odzračevalnega zračnika v elektronske krmilne module na motorni 
enoti.
Poleg tega smo plastične rozete nadomestili s stilsko zasnovanimi 
aluminijastimi rozetami. Stropne rozete (višina 11 mm) so zasnovani tako, da 
omogočajo vgradnjo ali namestitev v ali na strop (ali steno); primerne podlage 
so mavec, mavčne plošče in srednje goste vlaknene plošče (MDF). Običajno so 
dobavljive v matirani (beli) barvi RAL 9010, vendar jih je mogoče naknadno 
enostavno prebarvati.
Na voljo je 6 različnih modelov, ki omogočajo kombiniranje z najrazličnejšimi 
opremami. Zračniki imajo običajno priključek premera 80 mm, medtem ko ima 
standardni priključek za kuhinjo premer 125 mm. 

Healthbox® II

IzbirnoStandardno

kuhinja

kopalnica

stranišče pralnica

spalnica 1

spalnica 2
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DIP-stikalo 

Edinstven sistem s samodejnim umerjanjem
Celotni sistem se samodejno umeri, s čimer je za vsak krmilni modul zagotovljen ustrezen pretok zraka, ne glede na 
dolžino in vrsto cevi. Krmilne module je mogoče programirati skladno z vrsto prostora in/ali standardom, kar pomeni, da 
je mogoče ob vgradnji določiti, ali je zadevni prostor vlažen ali suh. Krmilni moduli se potem nastavijo na optimalno hitrost 
pretoka, ki je potrebna za posamezen prostor, in si izmenjajo podatke z motorno enoto, da se določi potreben skupen 
pretok zraka vseh vlažnih in suhih prostorov v hiši.

Na ta način se prihrani ogromno časa in prepreči tveganje, da bi prihajalo do napak pri nastavitvah.
V povprečju za nastavitve ne boste porabili več kot 12 minut.

Odprt položaj

Krmilni modul

Motorna enota
375 m3/h 
pri 200 Pa

Zaprt položaj

Več-stopenjski 
motor

A  DIP-stikalo: običajno je umerjeno med izdelavo v 
skladu s standardom, vendar ga lahko proizvajalec 
prilagodi za določeno situacijo.

B  Več-stopenjski motor: poseben motor, ki omogoča 
natančno nastavitev lopute.

C  RJ 45: enostaven priključek plug & play 
 (ethernetni kabel).

Priključek RJ45DIP-stikalo

Senzor za vlago 
in/ali CO2

!

A C

B

Healthbox® II  >  nastavitve
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Varčevanje z energijo zahvaljujoč optimalnemu 
odsesavanju zraka
Sistem Healthbox® II ima zmogljiv motor s krmilnimi moduli, ki zagotavljajo 
ustrezno prezračevanje vseh priključenih prostorov v vsakem trenutku. Senzor 
za vlago in/ali CO2 v vsakem krmilnem modulu meri izsesani zrak 24 ur na 
dan in si izmenjuje podatke s centralnim procesorjem. Če je mogoče, krmilni 
modul omeji količino izsesanega zraka za posamezno sobo in poleg tega 
upočasni delovanje motorja. S tem sistem Healthbox® II zagotovi manjše 
toplotne izgube in manjšo porabo električne energije.

Standardne nastavitve za krmilne module 

Healthbox® II  >  kontrolirano odsesavanje zraka

Set za stranišče - 25 m3/h
Dinamični senzor za  
neprijetne vonjave

To i le t  •  To i le t tes  •  To i le t te
n  •  

To
i l e

t

Set za kuhinjo  - 75 m3/h
CO2 : 900ppm

(zaprta kuhinja = 50 m3/h)

K
euken  •  Cu is ine •  Küche •  

Ki tc
he

n

Set za kopalnico s 
straniščem - 60 m3/h
Dinamični senzor za  
neprijetne vonjave

Dinamčni senzor za H2O

Badkamer met toilet • Salle de bains avec toilettes • Badezimmer 
mit t

oil
et

te
n 

• B
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m
 w
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 to
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+

Set za kopalnico/pralnico 
50 m3/h

Dinamčni senzor za H2O

Badkamer / W
asplaats • Salle de bains / Buanderie • Badezimmer / 

Wäs
ch

e 
• B

at
hr

oo
m

 / 
La

un
dry

 room

Centralni procesor

= vlažnost

= onesnažen 
zrak

= neprijetne vonjave
(VOC = Volatile Organic Compound)
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Healthbox® II  >  SmartZone

Kaj je tehnologija SmartZone?

Prej je bila izolacija hiš zelo slaba, zato so bili stroški ogrevanja visoki.

Zaradi vse večje debeline izolacije sten so temperaturne razlike med spodnjimi in zgornjimi 
nadstropji vse manjše. Rezultat sta manjša izguba energije in posledično višja temperatura v 
sobah.

Za dober spanec potrebujemo nižje temperature, zato odpremo okna, pri čemer pa izgubljamo 
energijo! (1 odprto okno = 100 m3 več plina/leto!) 

(Bron: TNO)

Če želimo v sobah ustvariti idealne bivalne pogoje brez izgube energije, lahko razdelimo hišo 
na različna območja imenovana smartzones (pametna območja). Če povzamemo, gre torej za 
upravljanje energije po vsej hiši in ustvarjanje zdravega ozračja po posameznih sobah.
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21 °C

19 °C
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17 °C
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15 °C
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17 °C
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17 °C

Podnevi bodo  
prezračevani predvsem 
bivalni prostori

Ponoči je  
prezračevanje potrebno 
predvsem v spalnih prostorih

S tehnologijo SmartZone lahko uravnavate 
prezračevanje v prostorih, kjer se največ zadržujete.

Inteligentno prezračevanje 
kjer koli že ste!

določanje 
območij

K = 40

2006
K = 45

prej

?
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Healthbox® II  >  SmartZone

Nastavitev 3
•	 Kontrolirano	odsesavanje	zraka	v	vseh	vlažnih	prostorih

Nastavitev 1
•	 Kontrolirano	odsesavanje	zraka	v	vseh	vlažnih	prostorih
•	 Kontrolirano	odsesavanje	zraka	ponoči	v	vseh	spalnicah,	s	krmiljenjem	v	2	ali	več	sobah,	ki	ga	prek	
zbirnika	za	vsesani	zrak	upravlja	skupni	krmilni	modul

Nastavitev 2
•	 Kontrolirano	odsesavanje	zraka	v	vseh	vlažnih	prostorih
•	 Kontrolirano	odsesavanje	zraka	ponoči	v	vseh	spalnicah,	pri	čemer	delovanje	v	posameznih	spalnicah	
upravljajo	ločeni	krmilni	moduli

spalnica 1 (30m3/h) 

spalnica 2 (30m3/h) 

spalnica 3 (30m3/h)

spalnica 1 
(30m3/h) 

spalnica 2 
(30m3/h) 

spalnica 3 
(30m3/h)

 (105m3/h) 

Vrste nastavitev

SmartZone(s)

Komplet za spalnico 
30 m3/h

CO2 : 900ppm

Slaapkam
er • Chambre à coucher • bedroom

 • 
Sc

hl
af
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m
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er

Smartzone

Slaapkam
er • Chambre à coucher • bedroom

 • 
Sc

hl
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m

m
er

Smartzones

Komplet za 
spalnice 105 m3/h

CO2 : 800ppm
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Healthbox® II  >  uporaba

Zaslon na dotik (TouchDisplay)

Edinstven krmilni sistem z barvnim zaslonom neprestano obvešča stanovalce o kakovosti zraka v hiši in prikazuje, kako 
prezračevalni sistem izboljšuje kakovost zraka v zaprtih prostorih. 

21:42

2:00

Omogoča nastavitev 
po meri

Količina CO2

Brezžično!

Enostavna uporaba! 

≥ 1850 ppm

1850 ppm

650 ppm

950 ppm

1250 ppm

1500 ppm

Zdravo 

Zdravo 

Sprejemljivo 

Začasno sprejemljivo 

Nezdravo 

Nezdravo 

  

09:421 17:082 11:38

3:00

13:373 02:384

Način NightMode
zagotavlja 
optimalno 

prezračevanje 
ponoči.

Način HDC
program, ki vam 
omogoča večje 

udobje zunaj sezone 
ogrevanja.

Način EcoMode
prezračevanje 
z minimalnimi 

izgubami energije 
v sezoni 

ogrevanja.

Način 
EmptyhouseMode
optimalno prezračuje 

vaš dom, ko ni nikogar 
doma, tako da ga ne 

ogreva po nepotrebnem.

KitchenMode
zagotavlja delovanje 

prezračevalnega 
sistema z največjo 

zmogljivostjo 
za odstranitev 

onesnaženega zraka 
v kuhinji

21:42

2:00

Način BoostMode
zagotavlja 

največjo stopnjo 
prezračevanja, kadar 
je v prostoru več ljudi 

kot običajno 
(npr. med obiski).

Program, nastavljiv po meri

Merjenje kakovosti zraka v 
zaprtih prostorih
Zaradi prisotnosti ljudi, računalnikov, tiskalnikov 
in drugih naprav se zrak v zaprtih prostorih 
onesnaži, kar se med drugim odraža na velikem 
številu ppm (delcev na milijon) ogljikovega 
dioksida. Količina ogljikovega dioksida je priznan 
parameter za kakovost zraka v zaprtih prostorih 
in je pogosto nepričakovan vzrok številnih 
zdravstvenih težav.
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Healthbox® II  >  uporaba

4-pozicijski gumb (XVK4) (standardno)

Štiripozicijsko stikalo je ožičen gumb, ki prikazuje povratne informacije o prezračevalni skupini prek modrih svetlobnih diod. 
Gumb omogoča izbiro 4 programov:

Način KitchenMode (samo v kombinaciji z zaslonom na dotik) 

Na prezračevalni sistem lahko priključite brezmotorno napo z učinkom labirinta. Kuhinjski modul je mogoče vklopiti prek 
zaslona TouchDisplay in/ali časovnika KitchenTimer. Ob preklopu na kuhinjski način lahko prezračevalni sistem v kuhinji 
deluje z največjo zmogljivost odvajanja zraka, medtem ko se zrak v drugih prostorih še naprej giblje z najnižjo hitrostjo. Ko 
je kuhinjski način izklopljen, napa zagotavlja osnovno prezračevanje (osnovno prezračevanje 12‒75 m3/h – 250 m3 funkcija 
kuhanja/h).  

11:38

3:00

Krmilni modul brez senzorja 
za CO2, brezžično priključen 

na TouchDisplay in/ali 
KitchenTimer

Senzor za CO2 vgrajen v zaslon 
TouchDisplay v kombinaciji s 

časovnikom KitchenTimer

Način EcoMode 
prezračevanje z najmanjšo izgubo 
energije v sezoni ogrevanja.

Način HDC
program prezračevanja v skladu z 
zahtevami zakona NBN D50-001 
(o prezračevalnih sistemih za 
stanovanjske zgradbe).

Način NightMode
program, ki optimalno prezračuje 
vaš dom, ko spite (ko je potrebna 
najmanjša stopnja prezračevanja).

Način BoostMode
• začasen program, ki zagotavlja 

največjo stopnjo prezračevanja, 
kadar je v prostoru več ljudi kot 
običajno (npr. med obiski).

• Intenzivno nočno hlajenje: 
izsesavanje vročega zraka v 
poletnih nočeh

Časovnik KitchenTimer
Ta funkcija, zasnovana posebej za kuhinjo, omogoča upravljanje ločenega krmilnega modula, ki 
krmili brezmotorno napo.

* Samo v kombinaciji z 
zaslonom TouchDisplay 

K
oken  •  Cu is iner  •  Kochen  •  

Coo
ki

n g

Komplet za kuhanje
75 m3/h

*
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Healthbox® II  >  povzetek

Nadzor 
Senzor za CO2 in/ali  P	 P	 P	 P
dinamični senzor za vlago

CO2 na zaslonu TouchDisplay -	 -	 P	 P

CO2 na modulu odvajanja v -	 P	 -	 P	
spalnicah

Razdelitev na območja v  - P	 -	 P	
stanovanjskem delu/na spalnico

Udobje 
Prikaz CO2  -	 - P	 P
Način nape -	 -	 P	 P

 Healthbox® II Healthbox® II Healthbox® II Healthbox® II
  SmartZone Touch Touch
    SmartZone

Dovod zraka (P3-P4) 
Naravni dovod zraka  P	 P	 P	 P
s samoregulacijskim ventilom

4-pozicijsko stikalo P	 P	 -	 -
TouchDisplay -	 -	 P	 P

KitchenTimer -	 -	 P	 P

Nastavitve 3 1 3 1
(glej stran 7)  2  2

Povzetek
V spodnji preglednici so povzete različne nastavitve, ki so na voljo.
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Healthbox® II  >  prednosti za uporabnika

Prednosti

Samodejno umerjanje povprečno v 12 minutah
Ventilator se umeri povsem samodejno in se nastavi tako, da je intenzivnost izsesanega zraka popolnoma 
prilagojena posameznemu prostoru. Na ta način se preprečijo morebitne napake pri nastavitvah, kar 
poskrbi za pravilno delovanje sistema z ustreznim  pretokom zraka v vsakem prostoru. Umerjanje je 
5-krat hitrejše kot pri standardnem sistemu C in 30-krat hitrejše kot pri sistemu D. Zaradi vsega tega je 
namestitev opravljena veliko hitreje.

RENSON® zagotovi privzete natavitve za krmilni modul
DIP-stikalo omogoča preproste nastavitve za posebne situacije.

Brezžična komunikacija
Komunikacija med sistemom Healthbox® II in zaslonom TouchDisplay je lahko popolnoma brezžična ob 
uporabi protokola KNX, evropskega standarda za naprave za avtomatizacijo doma.

Brezžično zaznavanje prisotnosti s senzorjem za CO2v krmilnem modulu
To običajno poteka v modulu za stranišče in modulu za kopalnico s straniščem. 
Senzorji za CO2 se uporabljajo tudi v spalnicah in kuhinji.

Brezžično zaznavanje neprijetnih vonjav in drugih onesnaževalcev v 
stranišču
Brezžično zaznavanje neprijetnih vonjav in drugih onesnaževalcev v stranišču.

Tiho delovanje
Sistem Healthbox® izpolnjuje najstrožji standard glede emisij hrupa. V skladu s tem je zgornja meja v 
suhih sobah (spalnici in dnevni sobi) 30 dB(A).

Tri možnosti namestitve
• Namestitev na steno
• Namestitev na strop (na primer na spuščeni strop itd.)
• Kabli v neuporabljenem kotu na podstrešju (brez prenosa vibracij)

Smerno nastavljivo odvajanje
Proizvajalec je pri zasnovi izdelka poskrbel tudi za to, da je mogoče motorizirano odvajanje zraka zasu-
kati v štiri smeri in se tako izogniti krivinam v kanalu za odvajanje zraka navzven. Prednosti tega, da v 
kanalu ni ostrih krivin, so tišje delovanje, manjša izguba tlaka, preprosta namestitev in posledično 
manjša poraba energije.



VENTILATION

SUNPROTECTION

renson® : VAŠ PARTNER PRI PREZRAČEVANJU IN ZAŠČITI PRED SONCEM

Podjetje RENSON®, ki deluje že vse od leta 1909, je z bogatim naborom inovacij in izkušenj nedvomno vodilni ponudnik 
rešitev naravnega prezračevanja in zaščite pred soncem na evropskem trgu. Podjetje ima sedež v izjemni stavbi v mestu 
Waregem (Belgija). Sama stavba je praktičen primer našega koncepta ekološke gradnje Healthy Building Concept® in 
služi kot prototip za prikaz našega tehnološkega znanja. Leta 2003 je bila stavba nominirana za nagrado Belgian Building 
Award, prejela pa je nagrado Aluminium Environment Award in leta 2009 še Green Good Design Award. 

Podjetje RENSON® si prizadeva za nenehen razvoj, proizvodnjo in prodajo edinstvenih ter inovativnih izdelkov na področju 
naravnega prezračevanja in zaščite pred soncem. Naš glavni cilj je izboljšati bivalne ali delovne pogoje za uporabnike 
stavb in zmanjšati stroške energije. V podjetju RENSON® združujemo udobje in energetsko učinkovitost z arhitekturo, s 
čimer želimo izboljšati zdravje uporabnikov.

re n s o n ® I M A VS E:
• Naš multidisciplinarni oddelek za raziskave in razvoj sodeluje z vodilnimi evropskimi raziskovalnimi organizacijami, kar se 

zrcali v zagotavljanju celovite ponudbe inovativnih konceptov in izdelkov.
• Enote za samodejno prašno barvanje in eloksiranje, enota za izdelavo kalupov, enota za brizganje PVC mase, oddelek za 

montažo in skladiščni prostori se razprostirajo na površini 75.000 m2. Takšna navpična integracija podjetju RENSON® omogoča 
nenehno zagotavljanje visokokakovostnih izdelkov.

• Sedež podjetja RENSON®, prodajni in tržni oddelek ter proizvodni obrat so v Belgiji, obrate in pisarne pa imamo tudi v Franciji 
in Veliki Britaniji. Zastopniki podjetja RENSON® so dejavni po vsej Evropi, medtem ko je mreža distributerjev vzpostavljena 
po vsem svetu. Več kot 65 zaposlenih vam je na voljo za pomoč in svetovanje na mestu samem; tako vam lahko zagotovimo 
zanesljivejšo podporo in temeljitejšo izvedbo kot konkurenca.

• Zaradi raznolikosti in sposobnosti našega kadra so zajamčene prave rešitve pri vsakem projektu. Naša prednostna naloga 
je ustvarjanje dolgoročnih partnerstev s strokovnjaki za gradbeništvo. Vsa kreativna sredstva vlagamo v cenovno učinkovite 
rešitve, prilagojene posameznim projektom na področju prezračevanja in zaščite pred soncem. 

©
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RENSON® Fabrications LTD • Fairfax Unit 1-5 • Bircholt Road  
Parkwood Industrial Estate • Maidstone • Kent ME15 9SF • Tel. 01622/754123 Fax 01622/689478
Fax 01622/689479 • info@rensonuk.net • www.renson.eu

RENSON® Contact - Export Dept.:  Tel. 0032 56 62 71 04 • export@renson.net 

RENSON® Ventilation • IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem • Belgium
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51• info@renson.be • www.renson.eu

Pri podjetju RENSON® si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb pri 
predstavljenih izdelkih. Najnovejše različice naših brošur so na voljo na 
spletnem mestu www.renson.eu.


