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Wandventilatie 
 

 
 

V-Pulse 
 
 
Een luide omgeving met vliegverkeer, straat- of 

spoorverkeer kan de toevoer van frisse lucht vooral  

's nachts tot een storende factor maken. Hydrothan 

biedt in reeds talrijke projecten een gedegen 

oplossing: de geluidswerende ventilator V-Pulse. In 

combinatie met geluidswerende ramen maakt u 

binnen de eigen vier muren wederom een oord van 

rust en ontspanning.  

 
Compact en geruisloos 
Daarbij spreekt het voor zich, dat de 

geluidswerendheid niet enkel één van de uitstekende 

eigenschappen van de V-Pulse is: het kleine apparaat, 

dat fluisterstil functioneert, verbruikt zeer weinig 

energie, net zoveel als een tv in stand-by modus, is 

tevens eenvoudig, snel en correct opwaardeerbaar en 

met zijn onopvallende en moderne design past deze in 

iedere inrichting van elke kamer: of het hier nu gaat 

om een slaap-, kinder- of woonkamer. 

 

Frisse lucht zonder pollen of fijn stof 
� Goed werkzame geluidswerende elementen houden 

het buitengeluid bijna geheel tegen – en dat bij een 

juiste behoefte aan frisse lucht  

� Zijn uiterst geringe eigen geluid (LPA = 24 dB(A)) 

maakt de V-Pulse ideaal voor slaapkamers en 

woonruimtes.  

� De zijdelings aangebrachte en manueel regelbare 

verluchtingsopeningen maken een tochtvrije 

gelijkmatige stroom van frisse lucht mogelijk. 

 

Voordelen van V-Pulse: 
� Doeltreffende geluidswerende elementen voor een 

rustgevende slaap. 

� Een tochtvrije geruisloze ventilatie. 

� Het nieuwe LCD-Display maakt de bediening nu nog 

eenvoudiger: van de traploze instelling van de 

luchthoeveelheid tot de programmeerbare timer.  

� Drie verschillende filters staan tot uw beschikking: 

groot stof-, actieve koolstof-, fijn stof- of een 

pollenfilter. De actieve koolstoffilter overtuigt door 

zijn zeer goede gas- en geurbindende filterwerking, 

welke o.a. tot 90 % alle kerosine specifieke CO2-

emissies absorbeert.  

� Door de filterwissel-display weet u altijd wanneer 

het tijd is de filter te vervangen. De filtercassettes 

maken de vervanging snel en eenvoudig.  

� Compact, elegante behuizing.  

� 5 jaar garantie.  

 
Installatie: 

� De montage en de installatie van het toestel worden 

uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf 

 
 

 

 

 

Frisse lucht  zonder geluidsoverlast  
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Technische gegevens V-Pulse 

Luchtstroom met ventilator G3 : 30 – 180 m3/u 

F5 : 15 – 160 m3/u 

Actieve koolstof : 15 – 160 m3/u 

Geluidsemissie gemeten conform DIN EN ISO 

3741 

Bij 60 m3/u (met A0 = 10 m2)= LpA = 24 dB(A) 

Filtertype G3, F5, actieve koolstof 

Handmatig sluiten Ja 

Timer Ja 

Hoogte 467 mm 

Diepte 132 mm 

Breedte 270 mm 

Montage plaats Wand 

 

Voedingsspanning 230 V AC/ 50 Hz 

0,14 ampère 

Opgenomen vermogen Bij min. ventilatietrap = 2 W 

Bij 60 m3/h = 5 W 

Bij max. ventilatietrap = 30 W 

Materiaal behuizing Plastic/wit 

Aansluitkabel Max. 4,5 m lang, wit, met eurostekker 

Rechtstreekse verbinding aan de teller mogelijk 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


