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MoveAir PREMIUM PLUS tot 64 dB 
 

 

Toepassingen: 
 
• Verhoogd standaard geluidsniveauverschil voor verbeterde externe 

geluidsisolatie 

• Gebruik in geluidsbeschermingsprojecten en in verkeersgebieden 

• In nieuwbouw en renovatie inzetbaar 

• Gebruik in paren wordt aanbevolen. Vraag ons advies. 

 

Besturing: 
 

• Tot 12 ventilator-units met MoveAir SEC-Touch 

• Tot 6 ventilator-units met MoveAir Control 

• Tot 16 ventilator-units met MoveAir Remote Control 
 

Installatie: 
 

• Wanddoorvoer, gevelafdekkap, voltooiingsset en binnenkap 
separaat leverbaar 

• Speciale inbouwdelen zijn beschikbaar voor nieuwbouw 

 

Optioneel (meer informatie onder 
accessoires): 
 

• Pollen- en actief koolstoffilter 

• Afstandsframe binnenkap voor wandmontage 

• Glazen afdekkap binnen in hoogwaardig ontwerp 

• Windbescherming 

MoveAir PREMIUM PLUS met uitblaaskap buiten in RVS 

 
Uitblaaskap buiten in RVS beschikbaar 

Technische gegevens 
Standaard geluidsniveauverschil: tot 64 dB – zie productconfiguraties 

Mate van warmteterugwinning:  tot 94% 1 

Bedrijfsspanning:  12 V DC 

Ventilatortype:  omkeerbaar, axiaal, elektronisch geregeld, vochtbestendig 

Luchtprestatie in warmteterugwinmodus:  zie productconfiguraties 

Filters:  stoffilter (ISO Coarse 80% / G3) / optionele pollenfilter of actief koolstoffilter 

Afdekkap binnen : afsluitbaar, met geluidsisolatie, 200 x 200 x 37 mm (B x H x D) 

Gevelzijde:  Uitblaaskap buiten, 300 x 470 x 80 mm (B x H x D) 

Buisdiameter:  160 mm 

 
1 Afhankelijk van de productconfiguraties 
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Nr. Onderdeel 

1 Afdekkap binnen 

2 Geluidsisolatiemat (2x) 

3 Beschermrooster (2x) 

4 Ventilator 

 Ontkoppelingsband 

5 Isolatiebehuizing, 2-delig  

6 Keramisch warmteopslag element 

7 Ruwbouw installatiebuis Ø 160 mm 

  Lengte 240 mm 

8 Uitblaaskap buiten PREMIUM PLUS 

  V4A blanco 
 

Productconfiguraties – verdere configuraties op aanvraag 
Configuratie in 
combinatie met 
geluidsdemping 

Standaard geluidsniveauverschil 
Dn,e,w in dB 

Luchtprestatie in m³ / h 1 Inbouwdiepte minimale lengte 
buis in mm 

    

S160PPW11-3 64 
9,5 / 11 / 15 / 21 / 27 / 40 

Vanaf 480 mm 

S160PPW11-2 58 Vanaf 365 mm 

    

S160PP-2 50 11 / 16 / 21 / 30 / 42 / 60 Vanaf 480 mm 

S160PP-1 48 Vanaf 365 mm 
1 Luchtcapaciteit vrij blazend in één transportrichting in permanentventilatiemodus  
 
Maattekeningen voor afdekkap binnen en uitblaaskap buiten – Voor gedetailleerde informatie over inbouw zie montageaanwijzingen 

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

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