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MoveAir UNDERCOVER 
 

 

Toepassingen: 
 
• De afdekkap buiten van de MoveAir UNDERCOVER ligt optisch 

onopvallend in de raamnegge. 

• Ideaal voor de inzet in beschermde gevels (bijvoorbeeld gebouwen 
die vallen onder de monumentenzorg) 

• Kan worden gebruikt in nieuwbouw en renovaties 

• Geschikt 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 voorbereiding set, voltooiing set en complete set 

• Inbouwdelen zijn beschikbaar voor nieuwbouw 

• Vaste buis verkrijgbaar in 480 mm - verdere buislengtes op aanvraag 

• De montage vindt plaats in het warmte-composietsysteem 

 

Optioneel (meer informatie onder accessoires): 
 

• Pollenfilter en actief koolstoffilter 

• Glazen afdek deksel binnen in hoogwaardig ontwerp 

MoveAir UNDERCOVER met afdekkap buiten 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 1 

Winddrukstabiliteit conform EN 13141-8:  Klasse S2 2 

Stroomverbruik in warmte terug winmodus:  tussen 0,13 W / (m³ / h) en 0,21 W / (m³ / h) 3 

Meten van geluidsdrukniveau aan het oppervlak: Standaardvariant: ~ 8,5 dB(A) / Plus variant ~ 7,5 dB(A) bij 11 m³ / h 4 

Standaard geluidsniveauverschil:  tot 42 dB 5 (bij geluidsdempende ventilatoren tot 60 dB mogelijk) 5,6 

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) 

Vlakkanaal “Undercover” materiaal: PVC, 500 x 300 x 70 mm (B x H x D) 

Afdek deksel buiten:  Weerbeschermingsrooster, 66 x 305 mm(B x H) 

Wanddikte:  vanaf 360 mm 

Buisdiameter:  160 mm 

Diameter van het kerngat:  165 mm -> 170 mm 

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

 
1 Gemeten in het TZWL Europese Testcentrum voor Woningventilatie volgens DIBt, vrij blazend in één richting in modus “Push-ventilatie” 
2 Gemeten in het TZWL Europese Testcentrum voor Woningventilatie volgens DIBt 
3 Gemeten in het TZWL Europese Testcentrum voor Woningventilatie volgens DIBt met MoveAir Control 
4 Bepaald op basis van DIN EN ISO 3744 op een afstand van 1,5 m onder vrije veldomstandigheden met normaal open binnenkap bij 11 m³ / h 
5 Gemeten volgens DIN EN ISO 140-10 met normaal geopende binnenkap 
6 Technische parameters kunnen afwijken van de standaardvariant, wij voorzien u graag van de juiste technische parameters voor uw woning 
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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 Ruwbouw installatiebuis Ø 160 mm (2x) 

  Lengte 480 mm B160-FR-480 

7 Vlakkanaal incl. beschermrooster  

  Beschermrooster B200U-WH-FG 

  Dichtingselement B160U-LK-DE 

  Uitvoering links* B200U-WH-LI-FK 

  Uitvoering rechts** B200U-WH-RE-FK 

* MoveAir UNDERCOVER bevindt zich links naast het raam 
** MoveAir UNDERCOVER bevindt zich rechts naast het raam 

 

Maattekeningen voor afdekkap binnen en vlakkanaal Undercover – 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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Inbouwschets van het vlakkanaal Undercover – Voor gedetailleerde informatie over inbouw zie montageaanwijzingen. 

 

Nr. Onderdeel 

1 Afdekkap binnen  met geluidsisolatie en 
filter 

2 Ventilatoraandrijving compleet 

3 Vaste buis 

4 Muur  

5 Isolatieplaat voor compensatie  

6 Dichtingselement 

7 Vlakkanaal “Undercover” 

8 Beschermrooster 

9 Thermische isolatie (overisolatie) 
 

 

Bij een muurdikte van 360 mm inclusief warmte-isolatie leidt dit tot: 

4) Muurdikte van 240 mm 

5) Isolatieplaat voor compensatie met een dikte van 30 mm 

7) Vlakkanaal “Undercover“ met een dikte van 40 mm 

9) Thermische isolatie (overisolatie) van het vlakkanaal van 50 mm 
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