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Wat te doen bij minder dikke wanden? 
 

De standaard units van MoveAir hebben een inbouwdiepte van minimaal 26 cm.  

De lengte van het keramisch element is dan 15 cm lang en heeft een WTW-rendement tot 94% 

Voor minder dikke wanden zijn er 2 mogelijkheden: 

1. Standaard model met verlenging 
U kunt kiezen voor een standaard model met een speciale verlenging, waar de buis in de buitenkap doorschiet. Er is 

een verlenging voor binnen van 2,5 cm en voor buiten zijn er verlengingen van 5 en 11 cm. 

 
 

Binnenkap met verlenging, 2,5 cm 

RVS-verlenging 5 of 11 cm. 
Te gebruiken in combinatie met standaard 

buitenkap. 
Verlenging inbouwdiepte buis maximaal 5 of 

11 cm. 

  

  
Buitenkap “NL” 

De kap is 8 cm diep, verlenging inbouwdiepte 
buis maximaal 5 cm 

Buitenkap “Light”. 
Verlenging inbouwdiepte buis maximaal 8 cm. 
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2. Korter binnenwerk 
U kunt kiezen voor een korter binnenwerk, waarbij de binnen- en buitenkappen zoals de MoveAir TOP zijn. 

 

Het binnenwerk “Tiny House” heeft een inbouwdiepte van minimaal 16 cm. In dit geval is het keramisch element  

7,5 cm lang en heeft dit een WTW-rendement tot 75%. 

    
 

Er is ook een mogelijkheid van een verkort binnenwerk met een inbouwdiepte van minimaal 21 cm. Hierbij is het 

keramisch element 9 cm lang en heeft dit een WTW-rendement tot 84%. 

   

 

Ter vergelijking hier een weergave met de standaard inbouwdiepte van 26 cm en een WTW-rendement tot 94%. 
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