MoveAir LIGHT
Toepassingen:
•
•
•

Voor buitenmuren vanaf 150 mm dik
Kan worden gebruikt in nieuwbouw en renovaties
Voor gebruik in paren

Besturing:
•
•
MoveAir LIGHT met afdek deksel buiten V4A blanco

Tot 12 ventilatoraandrijvingen met MoveAir SEC-Touch
Tot 6 ventilatoraandrijvingen met MoveAir Control

Installatie:
•
•

Beschikbaar als voorbereiding set, voltooiing set en complete set
Ruwe bouwdelen zijn beschikbaar voor nieuwbouw

Optioneel (meer informatie onder accessoires):
Afdek deksel buiten in V4A blanco beschikbaar

•
•
•

Pollenfilter en actief koolstoffilter
Glazen afdekkap binnen in hoogwaardig ontwerp
Windbescherming

Technische gegevens
Mate van warmtevoorziening:
Bedrijfsspanning:
Ventilatortype:
Luchtprestatie in warmteterugwinmodus:
Luchtoutput in afvoerluchtmodus:
Stroomverbruik in warmteterugwinmodus:
Meten van geluidsdrukniveau aan het oppervlak
(geluidsgeoptimaliseerde werking):
Filters:
Afdek deksel binnen:
Afdek deksel buiten:
Wanddikte:
Buisdiameter:
Diameter van het kerngat:
Energie-efficiëntieklasse volgens ErP:

tot 90% *
12 V DC
omkeerbaar, axiaal, elektronisch geregeld, vochtbestendig
13 m³ / h; 17 m³ / h; 23 m³ / h; 33 m³ / h *
tot 66 m³ / h **
tussen 0,19 W / (m³ / h) en 0,3 W / (m³ / h) *
~ 20 dB bij 13 m³ / h
stoffilter (G3) / optionele pollenfilter of actief koolstoffilter
afsluitbaar, met geluidsisolatie, 200 x 200 x 37 mm (B x H x D)
weerbeschermingsrooster, 210 x 210 x 110 mm(B x H x D)
vanaf 150 mm
160 mm
165 mm -> 170 mm
A (MoveAir Control / SEC-Touch-FS), B (SEC-Touch zonder FS)

* gemeten volgens in paren
** 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
Afdekkap binnen
Beschermrooster
Ventilator
Ontkoppelingsband
Ventilatorbehuizing, 2-delig
Keramische warmteopslag
Vaste buis Ø 160 mm (2x)
Lengte 480 mm
Compensatiekader
Beschermrooster Light

Artikelnummer
B160-IB
B160-VENT-G
B160-VENT-ET
B160-EKB
B160-GEH
B160-WT
B160-FR-480
B160L-WH
Z160-AR-110

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

Compensatiekader in voor- en zijaanzicht

Beschermrooster Light in voor- en zijaanzicht
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