
woningbouw

Vraaggestuurd en 
duurzaam in één systeem

S&P AirSens®

Soler & Palau, innovatief 

fabrikant van ventilatie-

producten, biedt een even 

eenvoudige als doel treffende 

oplossing voor het aan-

brengen van ventilatie in 

bestaande en nieuwe 

gestapelde woningbouw.

Draagt bij aan verbetering van 

het Energielabel.

Is niet afhankelijk van juist 

gebruik door de bewoners: het 

systeem werkt automatisch 

op basis van actuele 

luchtkwaliteit (CO² en RV).

Voorkomt vochtproblemen. 

De vochthuishouding in de 

woning is continu op orde.

Is zuinig: lagere stookkosten 

voor het compenseren 

van koudere buitenlucht 

door niet meer te ventileren 

dan nodig.

Werkt volledig vraaggestuurd.

Kent geen risico op ontregelen 

van de installatie: bewoners 

kunnen geen in stellingen van 

de roosters aanpassen.

www.solerpalau.nl



Het AirSens®-systeem van S&P bestaat uit een combinatie van 

zelfregelende wandroosters, die reageren op hoge CO2- en/of 

RV-concentraties. De roosters worden geplaatst in de badkamer, 

toilet, keuken en woonkamer. Indien gewenst kunnen nog meer 

wandroosters in combinatie met CO2-sensoren worden geplaatst.

Badkamer
In de badkamer hangt wandrooster 
ALIZE HYGRO. Bij hoge RV opent 
de klep in dit rooster, zodat een 
continue luchthoeveelheid afzuigt. 
Bij voldoende afname RV sluit de klep 
automatisch tot minimale afzuiging. De ALIZE 
HYGRO werkt mechanisch en zonder hulpenergie. Het rooster 
wordt eenvoudig in een rond luchtkanaal geplaatst.

Toilet
In het toilet hangt een ALIZE 
wandrooster met vooraf bepaalde 
continue luchthoeveelheid. 
Zo waarborgt u de minimale 
luchthoeveelheid in de woning.

Keuken
In de keuken hangt een ALIZE 
HYGRO ELEC wandrooster. Dit 
rooster is voorzien van 2 kleppen 
met 3 standen. Zodra de relatieve 
vochtigheid hoog is, opent de RV-klep 
en wordt een grotere luchthoeveelheid 
doorgelaten.

Woonkamer
In de woonkamer hangt een 
instelbare AirSens® CO2-sensor, 
gevoed door 230V en via het 
schakelcontact aangesloten op 
de ALIZE HYGRO ELEC in de keuken. 
Bij een te hoge CO2-concentratie sluit het 
schakelcontact, waardoor de 2e klep in de ALIZE HYGRO ELEC 
wordt geopend en deze meer afzuigt. Het gewenste CO2-niveau 
kan traploos worden ingesteld in de AirSens® CO2-sensor. 
Ook de LED-indicator (die met groen/oranje/rood de actuele 
luchtkwaliteit aangeeft) is in lichtintensiteit instelbaar of kan 
worden uitgeschakeld.

vochtigheid hoog is, opent de RV-klep 

Bij voldoende afname RV sluit de klep 

S&P AirSens® 

Lage installatiekosten, geen onderhoud

• De CO2-sensor wordt 230V. gevoed en voedt 
zelf het rooster met hygrostaat en CO2-klep.

• De overige roosters werken mechanisch, 
hebben zelf geen voeding nodig.

• Geen inregelkosten door de combinatie van het 
AirSens® systeem met een constante drukventilator.

• Gegarandeerd optimaal klimaat, want de roosters 
worden op maat ingeregeld aangeleverd.

• De bewoner kan de instellingen niet wijzigen, 
dus optimale werking.

v.a. €290,- ex. BTW 
per appartement!

• 1x constant volumerooster

• 1x rooster met hygrostaat

• 1x rooster met hygrostaat 

en CO2-klep
• 1x AirSens® systeem 

CO2-sensor

1x constant volumerooster

www.solerpalau.nl


