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Gegarandeerd goede trek!
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Herkenbaar?

Problemen met het vuur aansteken 
 Rook in uw woonkamer 
 Roetaanslag op glas
 Het vuur dooft snel
 Roet en hinderlijke geuren komen vrij uit de kachel/haard

De oplossing is simpel!
Met een rookgasventilator kunt u de trek in de schoorsteen 
aanpassen aan uw behoeften zodat u kunt rekenen op een  
optimaal trekvermogen zelfs voordat u het vuur aansteekt.  
Zo kunt u voortaan nog meer genieten van een heerlijk  
comfortabele en knusse haard of houtkachel.

De rookgasventilatoren zijn geschikt voor gebruik bij open en 
gesloten haarden en kunnen worden geïnstalleerd op zowel 
schoorstenen van baksteen of metaal.
De installatie van een rookgasventilator verloopt heel  
eenvoudig en kan worden uitgevoerd door uw dichtstbijzijnde 
dealer van haarden & kachels.

Oplossing voor elke haard

Eenvoudig de haard aansteken
Onder alle omstandigheden voldoende trek

Geen rook, roet en geuren in huis
Een kachel heeft voldoende luchttoevoer nodig om goed te functioneren

Gezonder klimaat
Een betere luchtkwaliteit, zowel binnenshuis als buitenshuis

Oplossing voor elke haard
Ongeacht de plaats, afmeting of hoogte van het rookkanaal

Optimaal rendement van de kachel
Schoorsteentrek is één van de meest essentiële factoren voor het rendement



De natuurlijke trek in een schoorsteen varieert het gehele jaar door  
invloed van temperatuur, wind en luchtvochtigheid. Dit heeft grote  
consequenties voor uw haard, omdat deze onder bepaalde  
omstandigheden beter werkt dan onder andere.

Door de toepassing van een rookgasventilator is een optimale schoorsteentrek  
gegarandeerd, ongeacht de weersomstandigheden of het seizoen. Zorgeloos  
genieten van uw haard, met een rookgasventilator.

Herkenbaar? Zorgeloos genieten  
van uw haard?

Veel mensen zijn in het bezit van een open haard of kachel 
die ze niet of nauwelijks gebruiken, omdat het niet kunnen 
aansteken van de haard een ergernis vormt. Met name bij 
het ontsteken van het vuur, wanneer de temperatuur in het 
schoorsteenkanaal nog laag is, treden de meeste problemen op. 

De aanwezige trek in het rookkanaal is hierbij een bepalende 
factor. Het aansteken van de haard is veel eenvoudiger door 
een geforceerde afvoer (en dus zuurstoftoevoer). Een  
rookgasventilator garandeert hiermee een feilloze werking 
van de open haard of kachel onder alle omstandigheden.

Eenvoudig de haard aansteken

Wil het vuur maar niet aan?
Als u problemen ervaart met het aansteken van het vuur, 
komt dat mogelijk door onvoldoende trek in uw schoorsteen.

Er zijn diverse oorzaken, maar dit zijn de meest voorkomende:

 De schoorsteen is te kort of niet goed in verhouding. 
 Door de weersomstandigheden ontstaat er neerwaartse trek in de schoorsteen. 
 Het temperatuurverschil binnenin de schoorsteen en buiten is niet groot genoeg.
 Er staan grote bomen of gebouwen dichtbij de opening van de schoorsteen. 
 De woning bevindt zich in een lager gelegen gebied.



Haal nog meer plezier uit uw
nieuwe haardvuur met een

rookgasventilator

Elke open haard of kachel heeft een goede rookgasafvoer nodig. 
Dankzij een goede rookgasafvoer komt er geen hinderlijke en 
toxische houtrook in huis. Vooral woningen die zijn uitgerust 
met een mechanisch ventilatiesysteem of natuurlijk geventileerde 
woningen met een grote afzuigcapaciteit in de keuken, lopen 
een groot risico op rookterugslag. Overlast in de vorm van 
prikkende ogen, benauwdheid, stank en roetaanslag op muren 
en plafonds zijn voor veel mensen redenen om de open haard 
of kachel niet te gebruiken. Met een rookgasventilator behoren 
deze klachten tot het verleden.

Geen rook, roet en geuren in huis



Een betere schoorsteentrek 
leidt tot een gezonder klimaat

Een open haard met een rookgasventilator zorgt voor een betere 
verbranding met als gevolg een lagere uitstoot van fijnstof en 
minder overlast voor de omgeving. Uit onafhankelijk onderzoek 
blijkt dat de uitstoot van fijnstof met 30-50% afneemt. Het 
resultaat? Een zuiverder en gezonder (binnen)klimaat. 

Gezonder klimaat

Het rendement van een houtkachel wordt berekend op basis van een 
aantal uitgangspunten, waaronder een bepaalde schoorsteentrek. De 
aanwezige schoorsteentrek is namelijk één van de meest essentiële 
factoren voor het rendement van de kachel. Met natuurlijke trek in 
het kanaal is het vaak niet mogelijk om het opgegeven rendement 
te halen. Deze schoorsteentrek is immers afhankelijk van verschillende 
factoren, zoals de weersomstandigheden of de vervuiling van het 
schoorsteenkanaal. Een rookgasventilator garandeert de gewenste 
schoorsteentrek en zorgt daardoor voor een optimaal rendement van 
uw kachel!

Optimaal rendement van de kachel



RS (houtkachel)
Het RS-model is de ideale keuze 
indien de schoorsteen boven het 
hoogste punt van het dak uitsteekt. 
Standaard is dit model voorzien 
van een vierkante voetplaat, maar 
op aanvraag kan het ook met een 
achthoekige voetplaat worden 
geleverd.

Draadloze regeling
Met Xzense heeft u de volledige 
controle over uw open haard voor 
maximale comfort. Houd de trek in 
de gaten en reguleer deze met de  
Xzense-app.
- Self-learning
- Volledige controle
- Xzense-app

RSHT (hoge temperaturen)
Vaak gebruikt in combinatie met 
een pizzaoven vanwege de  
rookgassen met zeer hoge  
temperaturen (continue tot 500°C 
en pieken tot 700°C). De ventilator 
wordt toegepast in installaties met 
verbranding van vaste brandstoffen 
(hout).

RSV (houtkachel)
Het RSV-model is geschikt in streken 
met veel wind en ook indien de 
bovenkant van de schoorsteen zich 
onder de daknok bevindt of indien 
de woning een strodak of plat dak 
heeft.

Drukgestuurde regeling
Regelt automatisch de trek in het 
schoorsteenkanaal d.m.v. een 
druksensor. Dit garandeert te allen 
tijde een optimale trek.  Geschikt 
voor zowel gas- als houtgestookte 
haarden.

Draftbooster (houtkachel  
< 8KW)
De Draftbooster zorgt ervoor dat u 
uw houtkachel zonder problemen 
kunt aansteken en dat deze een 
goede en milieuvriendelijke verbran-
ding levert. Bovendien kunt u extra 
houtblokken aan de kachel  
toevoegen zonder dat er hinderlijke 
rook in de woonkamer ontsnapt. 

Handmatige regeling
Elektronische snelheidsregelaar 
om handmatig de schoorsteen-
ventilator te bedienen. De 
snelheidsregelaar heeft een 
ingebouwde aan/uit-schakelaar in 
de controle knop en een LED licht 
om de werking aan te tonen.

RSVG (gaskachel)
Het rookgas beveiligingssysteem 
RSVG is speciaal ontworpen voor 
het veilig kunnen gebruiken van 
een gasgestookte open haard. De 
ventilator van het systeem is voor-
zien van een ingebouwd meetsys-
teem welke opgebouwd is uit een 
drukverschilschakelaar en koperen 
meetsysteem. 

Draadloze regeling
De EW41 is een draadloze regeling 
die u snel en gemakkelijk installeert 
omdat u geen kabels in uw woon-
kamer nodig heeft. 
- Negen-staps snelheidsregelaar 
- Automatische START/STOP
- Boostfunctie
- Geleverd met temperatuursensor

Halfautomatische regeling
De EFC18 heeft tal van mogelijke 
instellingen, waardoor u moeiteloos 
de optimale instelling voor uw 
haard of kachel vindt.
- Negen-staps snelheidsregelaar 
- Automatische START/STOP
- Boostfunctie
- Geleverd met temperatuursensor

Juiste selectie
Om tot een juiste keuze te komen wat betreft het type rookgasventilator is 
veel informatie nodig. De grootte van de open haard of kachel en de diameter 
van het rookgaskanaal zijn cruciaal voor de selectie van de geschikte  
rookgasventilator. 

Laat u adviseren door een dealer bij u in de buurt en bepaal welke uitvoering 
van de rookgasventilator het best bij uw persoonlijke situatie past.  
Vind uw dealer op: www.rookgasventilator.nl/vind-uw-dealer
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Uniek design
Onze schoorsteenkappen verhullen de rookgasventilator waardoor deze niet meer in het zicht zit maar nog 
wel perfect functioneert. Een rookgasventilator in combinatie met een schoorsteenkap zorgt voor een optimaal 
werkende houtkachel, zonder dat dit ten koste gaat van de uitstraling van uw woning!

Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen
De schoorsteenkappen zijn verkrijgbaar voor zowel horizontaal als verticaal uitblazende rookgasventilatoren.

In elke maat en kleur
De schoorsteenkappen worden op maat gemaakt en zijn zowel rond als rechthoekig in iedere RAL-kleur 
leverbaar. Er is dus altijd een passende oplossing beschikbaar voor uw schoorsteen.

Weinig onderhoud
De schoorsteenkappen worden gemaakt van aluminium en zijn zeer goed 
bestand tegen alle weersomstandigheden. Indien gewenst kunnen de 
schoepen van de schoorsteenkap gereinigd worden. De schoorsteenkap 
heeft weinig onderhoud nodig, indien er op een juiste manier gestookt 
wordt.

Er wordt niet voor een rookgasventilator gekozen vanwege de 
mooie uitstraling, maar omdat het nodig is voor de haard. 

SchoorsteenkappenRestaurant AIRrepublic kiest 
ook voor pizzaoven ventilator

AIRrepublic is een mooie brasserie van Sergio Herman in de jachthaven van Cadzand. Het is gevestigd in 
een superstrak paviljoen met uitzicht op zee en de haven. 

De lekkerste pizza’s worden bereid in een echte houtgestookte pizzaoven. AIRrepublic gebruikt voor 
haar gerechten een grote steenoven. De oven werkte in het begin niet optimaal door invloeden van 
buitenaf. Denk hierbij aan de grote afzuigkappen en de mechanische ventilatie in het restaurant.

Zoekende naar een oplossing voor een constante situatie in de oven is gekozen voor een rookgasventilator. 
De RSHT pizzaoven ventilator is de perfecte oplossing gebleken. Door de toepassing van een RSHT 12 en 
een EBC10 drukgestuurde regeling kan men de werking van de houtgestookte pizzaoven heel constant 
houden. Door de constante druk in de oven en het rookkanaal wordt de kwaliteit optimaal gewaar-
borgd.

De pizzaoven ventilator (RSHT 12) is sinds begin 2018 in gebruik en de  
resultaten zijn zeer positief.

Foto: Chantal Arnts



Vind uw dealer op www.rookgasventilator.nl


