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MoveAir CLEAN AIR 
 

 

Toepassingen: 
 
• Fijnstoffilter F7-klasse in de afdek deksel binnen geïmplementeerd 

• Voor hogere eisen aan de luchtkwaliteit en luchthygiëne 

• In nieuwbouw en renovatie inzetbaar 

• Voor inzet in paren 

• “CLEAN AIR” afdekkap binnen ook voor de systemen UNDERCOVER, 
LIGHT, CELLAR en ROOF beschikbaar 

• Inbouw van de afdekkap binnen “CLEAN AIR” bij de MoveAir 
systemen achteraf is mogelijk 

 

Besturing: 
 

• Tot 12 ventilator-units met MoveAir SEC-Touch 

• Tot 6 ventilator-units met MoveAir Control 
 

Installatie: 
 

• Beschikbaar als voorbereiding set, voltooiing set en complete set 

• Inbouwdelen zijn beschikbaar voor nieuwbouw (zie accessoires) 

• Vaste buizen in 480 mm, 650 mm en 850 mm lengte verkrijgbaar – 
andere buislengtes op aanvraag 

 

Optioneel (meer informatie onder 
accessoires): 
 

• Windbescherming 

MoveAir CLEAN AIR met afdekkap buiten WIT 

 
Afdekkappen buiten naar keuze in antracietgrijs 
poedercoat (RAL 7016), wit poedercoat (RAL 9010) of 
RVS  beschikbaar 

Technische gegevens 
Mate van warmteterugwinning:  tot 94%  

Bedrijfsspanning:  12 V DC 

Ventilatortype:  omkeerbaar, axiaal, elektronisch geregeld, vochtbestendig 

Luchtprestatie:  10 m³ / h; 13 m³ / h; 18 m³ / h; 26 m³ / h; 36 m³ / h; 51 m³ / h 1 

Winddrukstabiliteit conform EN 13141-8:  Klasse S2  

Stroomverbruik in warmte terugwinmodus:  tussen 0,13 W / (m³ / h) en 0,21 W / (m³ / h) 2 

Meten van geluidsdrukniveau aan het oppervlak  ~ 17 dB bij 14 m³ / h 

Filters:  filterklasse F7 

Afdek deksel binnen:  afsluitbaar, met geluidsisolatie, 212 x 297 x 88 mm (B x H x D) 

Gevelzijde:  afdekkap buiten, 210 x 210 x 60 mm (B x H x D) 

Wanddikte:  vanaf 240 mm 

Buisdiameter:  160 mm 

Diameter van de kernboring:  165 mm -> 170 mm 

Energie-efficiëntieklasse volgens ErP:  A (MoveAir Control / SEC-Touch-FS), B (SEC-Touch zonder FS) 

 
1 Gemeten vrij blazend in één richting in modus “stootventilatie”, inclusief luchtvolumeverlies ± 15% in verband met dichtheid filter ten  

  opzichte van MoveAir TOP  
2 Gemeten met MoveAir Control 
3 Bepaald op basis van DIN EN ISO 3744 op een afstand van 1,5 m onder vrije veldomstandigheden   
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Nr. Onderdeel 

1 Afdekkap binnen CLEAN AIR bovenkant 

2 Fijnstof F7-klasse filterelement 

3 Afdekkap binnen CLEAN AIR onderkant 

4 Ventilator-eenheid 

5 Vaste buis  

6 Afdekkap buiten 
 

 

Maattekeningen voor afdekkappen binnen en buiten – Voor gedetailleerde informatie over inbouw zie montageaanwijzingen 

 
 

Afdekkap binnen onderkant in voor- en zijaanzicht Afdekkap binnen bovenkant in voor- en zijaanzicht 

 
 

Afdekkap buiten onderkant in voor- en zijaanzicht Afdekkap buiten bovenkant in voor- en zijaanzicht 
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