MoveAir DUO MINI
Toepassingen:
•
•

•

Voor de energiezuinige ventilatie van
afvoerluchtkamers met warmteterugwinning
Ventilatie-unit voor één kamer - toevoer- en
afvoerlucht ruimtebesparend in een ventilatorbuis Ø
160 mm
Kan worden gebruikt in nieuwbouw en renovaties

Besturing:
MoveAir DUO MINI met afdekkap buiten wit

•
•

Via MoveAir Control of MoveAir SEC-Touch
Meer informatie over besturing op aanvraag

Installatie:
•
•
•

Beschikbaar als voorbereiding set, voltooiing set en
complete set
Ruwe bouwdelen zijn beschikbaar voor nieuwbouw
Vaste buis verkrijgbaar in 480 mm, 650 mm en 850
mm lengte - verdere buislengtes op aanvraag

Afdekkappen buiten optioneel in ijzergrijs
poedercoating (RAL 7011), wit poedercoating
(RAL 9010) of V4A-blanco beschikbaar

Technische gegevens
Mate van warmteterugwinning:
Bedrijfsspanning:
Ventilatortype:
Luchtprestatie in warmte terug winmodus:
Luchtoutput in afvoerluchtmodus:
Stroomverbruik in afvoerluchtmodus:
Filter:
Afdekkap binnen:
Afdekkap buiten:
Wanddikte:
Buisdiameter:
Diameter van het kern gat:
Energie-efficiëntieklasse volgens ErP:

tot 85% *
12 V DC
omkeerbaar, axiaal, elektronisch geregeld, vochtbestendig
7 m³ / h; 9 m³ / h; 11 m³ / h; 16 m³ / h (optioneel 23 m3 / h)*
tot 48 m³ / h **
0,21 W / (m³ / h) *
stoffilter (G3)
afsluitbaar, met geluidsisolatie, 212 x 297 x 88 mm (B x H x D)
210 x 230 x 60 mm (B x H x D)
vanaf 200 mm
160 mm
165 mm -> 170 mm
A (B met MoveAir Control zonder FS), B (SEC-Touch met FS, zonder FS = E)

* gemeten volgens DIBt met MoveAir Control, Universiteit van Stuttgart, IGE Institute for Building Energy
** Speciale functie: beide ventilatoren werken in de afvoerluchtrichting met de binnenklep volledig open, mogelijk met MoveAir Control en
MoveAir SEC-Touch
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Onderdeel
Artikelnummer
Afdekkap binnen,
B160DM-IB-OT
buitenkant
Filterhouder (2x)
B160DM-FH
Beschermrooster (2x)
B160DM-SG
Ventilator (2x)
B160-Vent-ET
Inzet
B160DM-EPP-ES
Afdekkap binnen,
B160DM-IB-UT
binnenkant
Ventilatorbehuizing
B160DM-EPP-RT
Keramisch
B160DM-WT
warmteopslag element
Rouwbouw installatiebuis Ø 160 mm
Lengte 480 mm
B160-FR-480
Lengte 650 mm
B160-FR-650
Lengte 850 mm
B160-FR-850
Afdekkap buiten
IJzergrijs
B160DM-WH-GR
(RAL7011)
Wit (RAL 9010)
B160DM-WH-WS
V4A Blank
B160DM-WH-BL

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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