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MoveAir ROOF OUTLET 
 

 

Toepassingen: 
 
• Voor efficiënte ventilatie van ruimtes op zolder 

• Kan worden gebruikt in nieuwbouw en renovaties 

• Voor gebruik in paren 

 

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: 
 

• Beschikbaar als voorbereidingsset, voltooiingsset en complete set 

• Lengte RVS kanaal: 1.000 mm 

 

Optioneel (meer informatie onder accessoires): 
 

• Pollenfilter en actief koolstoffilter 

• Glazen afdekkap binnen in hoogwaardig ontwerp 

• Windbescherming 

MoveAir ROOF met RVS kanaal V4A blanco 
 

 

Technische gegevens 
Mate van warmteterugwinning:  tot 94%  

Bedrijfsspanning:  12 V DC 

Ventilatortype:  omkeerbaar, axiaal, elektronisch geregeld, vochtbestendig 

Luchtprestatie:  11 m³ / h; 15 m³ / h; 21 m³ / h; 30 m³ / h; 42 m³ / h; 60 m³ / h 

Stroomverbruik in warmteterugwinmodus:  tussen 0,13 W / (m³ / h) en 0,21 W / (m³ / h) 1 

Meten van geluidsdrukniveau aan het oppervlak: Standaard: ~ 8,5 dB(A) /  Plus variant: ~ 7,5 dB(A) bij 11 m³ / h 2 

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

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

Afdek deksel buiten:  RVS kanaal, 235 x 235 x 1.000 mm(B x H x D) 

Buisdiameter:  160 mm 

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

 
1 Gemeten met MoveAir Control  
2 Bepaald op basis van DIN EN ISO 3744 op een afstand van 1,5 m onder vrije veldomstandigheden met normaal open binnenkap 
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Nr. Onderdeel Artikelnummer 

1 Afdekkap binnen B160-IB 

2 Beschermrooster B160-VENT-G 

3 Ventilator B160PRO-VENT-ET 

 Ontkoppelingsband B160-EKB 

4 Isolatiebehuizing, 2-
delig  

B160-GEH 

5 Keramisch 
warmteopslag element 

B160-WT 

6 Dakkanaal inclusief 
invoeging 

B160RO-DK-ES 

7 Montagehoek B160RO-DK-BW 
 

 

Maattekeningen voor afdekkap binnen – Voor gedetailleerde informatie over inbouw zie montageaanwijzingen 

  
Afdekkap binnen onderkant in voor- en zijaanzicht Afdekkap binnen bovenkant in voor- en zijaanzicht 
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Geselecteerde montagetips voor de dakinbouw – Voor gedetailleerde informatie over inbouw, zie montageaanwijzingen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Open het dak op het juiste punt (het kan nodig zijn om 

extra houten structuren te bevestigen). 
 

• Een extra ondersteuning is vereist op het gebied van latere 
bevestiging met de montagebeugel. 

 

• Het dakkanaal wordt met behulp van de montagebeugel 
aan de dakstructuur bevestigd. Het dakkanaal is geklonken 
aan de montagebeugel. 

 

• Passende maatregelen moeten worden genomen op het 
uitstekende gedeelte van de dakdoorvoer (onderkant) om 
het binnendringen van regen, vliegende sneeuw, enz. Te 
voorkomen. 

 

• Het dakkanaal wordt met een helling van ca. 1-3% naar 
buiten geïnstalleerd. 

 

• Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden moeten 
geschikte elementen (bijv. Aluminiumplaat, loodmat) voor 
het creëren van een afdekraam in het zij- en 
bovengedeelte worden vervaardigd en aan het dakkanaal 
worden bevestigd. 
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