Wandventilatie
Stille ventilatoren met spaareffect

VDF-66
Energiebesparend ventileren zonder geluidsbelasting –
dat biedt de wandventilator VDF-66. Echter daarnaast
blinkt de prestatiesterke decentrale ventilator uit door
zijn goede bedienbaarheid en zijn hoge functionaliteit.
Deze draagt er toe bij, dat de woon- en levenskwaliteit,
binnen de eigen vier muren stijgen.

Installatie:
De montage en de installatie van het toestel worden
uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf

Voordelen van VDF-66:
Aanzienlijke reductie van geluidsoverlast:
door ventilatie met gesloten ramen! De hoge
geluidsisolatie van de unit voorkomt bovendien
hinderlijk verkeerslawaai.
Besparing op de verwarmingskosten door
effectieve terugwinning van warmte: max.
66% van de warmte uit de verbruikte lucht
wordt via een warmtewisselaar naar de verse
toevoerlucht geleid. De verse lucht, aangenaam
op temperatuur gebracht door de
energiebesparend teruggewonnen warmte,
wordt in de verblijfsruimte gevoerd, terwijl de
verbruikte lucht wordt afgevoerd.
Permanent gecontroleerde frisse lucht door
gelijktijdig lucht: toe te voeren en af te voeren.
Extreem stil: daarom bij uitstek geschikt voor
slaapkamers.
Vermindering van het inbraakrisico: door
ventilatie met gesloten ramen.
Aantrekkelijk design: past bij iedere
interieurstijl.
Geen onaangename tochtverschijnselen: door
het automatisch sluiten van de luchtgangen bij
het uitschakelen van de unit.
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Technische gegevens

VDF-66

Luchtstroom met ventilator

Stand 1 : 29 m3/u
Stand 2 : 41 m3/u
Stand 3 : 70 m3/u

Eigen geluid
(gebaseerd op DIN 52210)

Stand 1 : 24 dB(A)
Stand 2 : 30 dB(A)
Stand 3 : 41 dB(A)

Warmteterugwinning
Filter type
Handmatig sluiten

Tot 66%
In F7
Out G3
Ja

Hoogte

467 mm

Diepte

178 mm

Breedte

450 mm

Montage plaats

Wand

Voedingsspanning

230 V

Stroomverbruik

Kleur
Aansluitkabel

Stand 1 : 10 W
Stand 2 : 14 W
Stand 3 : 29 W
Wit
Kabellengte incl Eurostekker ca 1,2 m
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