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Wandventilatie 
 

 
 

VDF-73 
 
 
Onze wand ventilator VDF-73 verbetert de kwaliteit van 

leven en vermindert de stookkosten. Veel mensen lijden 

aan allergieën en worden gedurende de dag vaak 

blootgesteld aan de effecten van allergeen. Thuis, moeten 

de ramen gesloten blijven. Resultaat : de ontoereikende 

voorziening van zuurstof beïnvloedt  het welbehagen en 

het prestatievermogen. 

VDF-73 brengt frisse lucht binnen, zelfs wanneer de 

ramen gesloten zijn. Het pollen filter maakt het mogelijk 

mensen met een allergie opnieuw vrij te laten ademen en 

geeft nieuwe vitaliteit in het huis. 

 

Installatie: 
� De montage en de installatie worden uitgevoerd door een 

gespecialiseerd bedrijf 

� Montage op of onder het pleister 

 

 

 

 

 

Voordelen van VDF-73: 
� Toevoer van verse lucht, ramen gesloten 

� Laag geluidsniveau en een uitstekende isolatie 

geïntegreerd geluid 

� Energiebesparing warmterecuperatie tot 73% 

� Weergave van de temperatuur, luchtvochtigheid 

en vervangen van filters 

� Gegarandeerd comfort met afstandsbediening en 

lichtgevend Lcd-scherm 

� Instelbare luchtstroom van 10 standen 

� Individuele programmeerbare instellingen 

� Geïntegreerde afsluitkleppen 

 
De warmtewisselaar: 

� Aspiratie van verse en koude buitenlucht 

� Evacuatie van vervuilde omgevingslucht 

� Begeleiding van de warmtewisselaar: de warmte 

van de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan 

de binnenkomende lucht. 

� De toevoer van verse lucht wordt verwarmd 

door de openingen aan de zijkant, dit voorkomt 

tocht. 

 
 

 

 

Vrij ademen voor mensen met een 

pollen allergie. 
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Technische gegevens VDF-73 

Luchtstroom met ventilator Stand 1 : 25 m3/u 

Stand 4 : 41 m3/u 

Stand 10 : 70 m3/u 

Eigen geluid  

(gebaseerd op DIN 52210) 

Stand 1 : 21 dB(A) 

Stand 4 : 30 dB(A) 

Stand 10 : 41 dB(A) 

Warmterecuperatie percentage Tot 73% 

Filter type In F7 

Out G3 

Handmatig sluiten Ja 

Afstandsbediening Ja 

Met thermostatische controle Ja 

Luchtvochtigheid controle Ja 

Hoogte 467 mm 

Diepte 178 mm 

Breedte 450 mm 

Montage plaats Wand 

Elektrische aansluiting CE 230 V 

Stroomverbruik  Stand 1 : 8 W 

Stand 4 : 14 W 

Stand 10 : 29 W 

Kleur Wit 

Aansluitkabel Kabellengte incl Eurostekker ca 1,2 m 

Kabelaansluiting onderzijde van de unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


