
Uw partner voor de levering en plaatsing van centrale stofzuiginstallaties, 
All-Vac Technology, kan u nu ook adviseren en begeleiden bij de installatie 
van gecontroleerde ventilatietechnieken.
Het is geen toeval dat net deze activiteit gekoppeld wordt aan de jaren-
lange expertise inzake centrale stofzuigtechnieken, want beiden vullen 
elkaar aan in de strijd voor zuivere en gezonde lucht.

De ventilatiesystemen die worden aangeboden, enerzijds een C+-systeem, 
anderzijds een D-systeem, hebben het doordachte energiezuinige gemeen, 
waarbij een perfect en eenvoudig onderhoud één van de troeven is.

Het C+-systeem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer
Bij deze verfijning van het C-systeem, gebeurt de mechanische afvoer op 
gecontroleerde wijze. De afvoer gebeurt via extractiemonden met een aan-
wezigheidsdetector gecombineerd met een vochtigheidsdetector of een 
timer, zodat alleen lucht wordt afgezogen wanneer dit strikt nodig is. 
Het C+-systeem scoort, door de verbeterde controle van de luchtstroom, 
zeer goed op het vlak van energiebesparing (t.o.v. een c-systeem is de 
gemiddelde besparing 32%). Het koppelt een groter comfort aan lagere 
(onderhouds)kosten.

Het D-systeem: mechanische toevoer, mechanische afvoer 
All-Vac Technology biedt ook een D-systeem  met warmte recuperatie en 
zomerbypas  aan. Dit laat toe een deel van de warmte van de afgevoerde 
lucht te recupereren. De teruggewonnen warmte wordt gebruikt om de 
koude aanvoerlucht voor te verwarmen, waardoor een besparing op de 
verwarmingskosten wordt verwezenlijkt.
De integrale metalen kanalisatie zorgt voor een optimale hygiëne en een 
perfect te onderhouden installatie.
Met het D-systeem kan men op de nieuwe EPB-regelgeving tot 18 punten 
winnen.

De voordelen van het Centraal stofzuigsysteem:
Dankzij een centraal stofzuigsysteem moet geen slede worden rondge-
sleurd. 
De opgezogen lucht, met het stof erin, wordt afgevoerd naar een centrale 
vergaarbak. 
Doordat de overtollige lucht  naar buiten wordt afgevoerd en niet opnieuw 
in de ruimte wordt geblazen, wordt de lucht in de ruimte zuiverder dan met 
een traditionele stofzuiger.
Dankzij zuiverder lucht wordt het ventilatiesysteem minder zwaar belast, 
vervuilen de buizen en filters minder snel, zodat heel wat kan worden 
bespaard op de onderhoudskosten, en verlengt de levensduur ervan.

De andere voordelen spreken voor zich:
1. Comfortwinst: gedaan met lawaai, stofzakken en het versleuren van een 

stofzuigslede
2. Tijdwinst, dankzij extra sterke zuigkracht (meer dan 2x sterker dan een 

klassieke stofzuiger) en zonder enig verlies op langere termijn dankzij 
een uniek gepatenteerd principe. Bij zowel gladde vloeren als voltapijt 
wordt de stofzuigtijd gehalveerd en dient daarenboven minder frequent 
het stof te worden weggenomen 

3. Grotere hygiëne en zuiverheid (speciale toepassingen voor stof- en 
astmapatiënten) 

4. Optimale bescherming van het interieur (meubilair, behang, plafonds)

All-Vac Technology kiest uitsluitend voor de invoer van topmerken die hun 
kwaliteiten ruimschoots hebben bewezen en die door voortdurende innova-
ties aan de spits van hun metier blijven. Door een continu en nauw contact 
met de constructeurs kunnen alle nieuwigheden onmiddellijk in de praktijk 
worden toegepast.

All -Vac Technology nv
Bergensesteenweg 494
1600 St. Pieters Leeuw 
tel 02 356 97 77 - fax  02 361 32 51
e-mail:info@all-vac.be
website: http://www.all-vac.be 
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Onze oplossingen :
C+ en C++ : Energie besparing door eenvoud en  gemoduleerd ventileren.
Keuze uit de volgende afvoersystemen: XTRAVENT Modus, EcoModus en Evo 
Health Box

Ontworpen voor het centraal afzuigen van de vervuilde lucht in een woning. Het 
afvoersysteem vormt een integraal deel van het energiebesparende en vraag-
gestuurde ventilatiesysteem C+.

De combinatie van  de 3 volgende componenten zorgt voor een perfecte wer-
king van het systeem:
1. Zelfregelende toevoer: 

Een klep binnenin het toevoerrooster vlakt de wisselende luchtdrukken 
op het raam af en zorgt voor en constante toevoerdebiet. De RENSON 
raamverluchtingen garanderen door deze regeling een comfortabele en 
gezonde luchttoevoer en voorkomen tochthinder. 

2. Doorvoer:  
Via ingekorte deuren of deurroosters. 

3. Vraaggestuurde afvoer: 
Het afgevoerde luchtdebiet wordt door middel van een bewegingssensor 
automatisch beperkt wanneer niemand aanwezig is in een bepaalde 
vochtige ruimte en dit enkel wanneer ook de luchtvochtigheid onder controle 
is. Een slim systeem dat een gezond binnenklimaat garandeert en energie 
bespaart door niet meer te ventileren dan nodig.
•	 Vochtsturing:	een	ingebouwde	vochtsensor	in	de	afvoermond	zorgt	24	u/

dag voor het juiste afvoerdebiet, afhankelijk  van de vochtigheidsgraad in 
de ruimte. Een klep in de afvoermond opent meer of minder onder impuls 
van de vochtdetector, waardoor het extractiedebiet gereguleerd wordt; en 
dit zonder gebruik van elektrische energie.

•	 Aanwezigheidsdetectie:	bij	binnenkomen	van	een	ruimte	zal	de	klep	met	
een kleine elektrische motor geopend worden. Na 20 minuten valt de klep 
terug in de minimumstand of de stand waarin de mechanische vochtsensor 
zich op dat moment bevindt.

•	 Centrale	 ventilator:	 door	 de	 specifieke	 werkingscurve	 van	 de	 ventilator	
wordt het afgevoerde debiet automatisch en zonder sturing aangepast aan 
de positie van de klep in de afvoermond. Als de klep in de afvoermond 
meer dicht gaat, zal het afgevoerde debiet door die afvoermond verlagen.

D+ besparing door warmte terugwinning.
Deze unit is een balansventilator met warmteterugwinning en bypas voor nacht-
koeling. Dit betekent dat er evenveel verse gefilterde buitenlucht wordt toege-
voerd naar de woon- en slaapkamers (droge ruimtes) als er vervuilde binnen-
lucht wordt afgevoerd uit de keuken, badkamer, toilet (natte ruimtes). Hierbij 
wordt de warmte van de afgevoerde binnenlucht optimaal benut om de toe-
gevoerde verse buitenlucht op te warmen. Deze overdracht van warmte in de 
tegenstroomwisselaar haalt een thermisch rendement van meer dan 95%.
•	 geluidsarme balansventilator
•	 keuze	uit	verschillende	debieten	:	300m³/h	,	400m³/h,		enz.
•	 de tegenstroom warmtewisselaar is voorzien van uitneembare filters voor 

eenvoudig onderhoud. 

Toevoer- en afvoerroosters.
ronde en rechthoekige roosters met verschillende aansluitdiameters.
eenvoudig instelbaar. 

Het leidingwerk.
All-vac technology kiest voor gegalvaniseerde metalen leidingen met goede 
afdichting teneinde een perfecte luchtdichtheid te kunnen garanderen. Daaren-
boven garandeert het ontwerp en de manier van plaatsen van de leidingen een 
veel hogere hygiene.
Bijgevolg zal ook na vele jaren mits correct onderhoud het leidingwerk gezonde 
lucht in de woning brengen.

all-vac technology : technologie voor  gezonde lucht in huis.

ALLVAC-2013.indd   8 15/02/13   09:11


