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Vital Air System voor bestaande bouw
•  Natuurlijke toevoer via zelfregelende roosters
•  Mechanische afvoer via de Q-Stream 

 woonhuisventilator
•  Energie-Index verbetering van 0,14
•  2-3 energielabels besparing

Dé manier om 

eenvoudig 
energie te
besparen!



BUVA Vital Air System bestaande bouw
BUVA introduceert het ventilatiesysteem Vital Air 

System voor bestaande bouw. Het Vital Air System 

geeft een energie-index verbetering van 0,14. 

Bij volledige (gevel)renovaties kan het Vital Air 

 System in combinatie met muurisolatie en toepassing 

van HR++ glas tot wel 2 of 3 energielabels besparen. 

Vital Air System voor bestaande bouw bestaat uit 

natuurlijke toevoer en mechanische afvoer.

Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden

Toevoer
De BUVA roosters zijn voorzien van een 
mechanische zelfregelende klep die niet 
alleen energiewinst oplevert, maar ook 
voorkomt dat bewoners last  hebben 
van tocht. Een bewezen toepassing 
sinds 1993! Bij het vervangen van glas 
of  kozijnen kunnen eenvoudig BUVA 
‘Stream’-roosters geplaatst worden.

Afvoer
De mechanische afvoer bestaat uit de BUVA Q-Stream 
woonhuisventilator type Time of Quali, met één of 
meerdere bedieningen. De  bedieningen worden 
gevoed vanuit het lichtnet, dus geen kabels  trekken 
en batterijen zijn niet nodig. De communicatie 
met de ventilator gaat draadloos. De Q-Stream kan 
 eenvoudig op bestaande kanalen worden aangesloten, 
de installatie is eenvoudig en traditioneel zonder 
ingewikkelde elektronica.

Optioneel is een aparte keuken- en/of badkamer-
bediening aan het systeem te koppelen. In deze 

ruimten kan dan eenvoudig voor een bepaalde 
periode maximaal geventileerd worden. Ook deze 

bediening communiceert draadloos.

Optioneel is een aparte
bediening aan het systeem te koppelen. In deze Energie-
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BUVA Vital Air System bestaande bouw

BoxStream woonhuisventilator

Optionele keuken- of badkamerbediening 

Hoofdbediening


