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ASCOTHERM  
VLOERCONVECTOREN
ONTWERP IN ALLE VRIJHEID 

Met de vloerconvectoren Ascotherm biedt Vasco een extra oplossing voor 

architecten en bouwpromotoren om energiezuinig te verwarmen, te koelen en te 

ventileren. De nieuwe productreeks combineert verfijnde esthetiek met maximale 

functionaliteit, voor een technische én visueel aantrekkelijke oplossing met alle 

ontwerpruimte. Ze worden gebruikt in zowel woningen, veranda’s en kantoren, als in 

overheidsgebou wen, tentoonstellings- en winkelruimten.

VOORDELEN

• Verwarming, koeling & ventilatie 

• Stijlvol ontwerp 

• Ruime keuze aan modellen & maten 

• Hoogwaardige kwaliteit 

• Energiezuinig 

• Montagevriendelijkheid 

• Uitgebreid toebehorenprogramma

VERWARMEN, KOELEN & VENTILEREN

Met Ascotherm introduceert Vasco andermaal een duurzame 

oplossing voor een optimaal binnenklimaat. Met de nieuwe 

vloerconvectoren bieden we, binnen één binnenklimaatsysteem, 

de mogelijkheid om te verwarmen, koelen én ventileren. Alle 

comfort binnen handbereik dus, terwijl de technologie netjes is 

ingewerkt in de vloer. Zeker bij nieuwbouw – met het oog op de 

ventilatieplicht – kan Ascotherm heel wat toegevoegde waarde 

bieden.

ENERGIEZUINIG COMFORT

Ascotherm leent zich bij uitstek voor toepassing in het laag-

watertemperatuurbereik en laat zich perfect combineren met 

warmtepompen. Een ideale toepassing is bij grote raamopper-

vlakken. Daar voorkomt Ascotherm een onaangename koudeval 

dankzij een doordachte profilering die de lucht extra afbuigt 

naar de raampartijen. Dat zorgt voor optimaal comfort. Daarbij 

garandeert de wisselstroomventilator met EC-motoren een stille, 

energiezuinige én zeer goed regelbare werking.

MAXIMALE ONTWERPVRIJHEID

Naast de kwalitatieve afwerking en het energiezuinig comfort is 

design een grote troef: de vloerconvectoren laten zich integreren 

in elke architectuur. Ascotherm staat geen enkel creatief ontwerp 

in de weg. 



ASCOTHERM  
VLOERCONVECTOREN MODELOVERZICHT VLOERCONVECTOREN

•  Natuurlijke convectie

•  Krachtiger dankzij technische optimalisatie

•  Energie-efficiënt

•  Optimaal geschikt voor gebruik in het lagetemperatuurbereik

•  Plaatsing van de verwarmingselementen aan vensterzijde voorkomt 

    koude luchtstromen aan het venster

ASCOTHERM® ECO KRP91

•  Natuurlijke convectie met luchtaansluiting

•  Turbulentiearm 

•  Erg eenvoudige aansluiting op de gecontroleerde woonkamerventilatie 

•  Eenvoudige montage 

•  Vorm en kleur flexibel te kiezen 

•  Euroconus-aansluitingen inbegrepen

ASCOTHERM® ECO KRN92

•  Verwarmen met dwarsstroomventilator 

•  Energiezuinige EC-motor

•  Geluidarm

•  Sterke warmteafgifte

•  Eenvoudige montage

•  Euroconus-aansluitingen inbegrepen

ASCOTHERM® ECO KRN41

Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en 
eventuele wijzigingen in het programma. Verkoopsvoorwaarden www.vasco.eu

VERWARMEN



MODELOVERZICHT VLOERCONVECTOREN

•  Verwarmen en koelen in 2- of 4-voudig systeem 

•  EC-dwarsstroomventilator Ø 65 mm 

•  Hoog koelvermogen, gemeten conform DIN EN 16430 

•  Behaaglijkheid door luchtstroom in de richting van het venster 

•  Vrij te kiezen bouwlengten tussen 750 mm en 3000 mm 

•  Energie-efficiënt door synchrone regeling van ventilatortoerental en klep

ASCOTHERM® ECO KC261 / KC461

•  Verwarmen en koelen in 2- of 4-voudig systeem

•  EC-dwarsstroomventilator Ø 80 mm 

•  Hoog koelvermogen, gemeten conform DIN EN 16430 

•  Behaaglijkheid door luchtstroom in de richting van het venster 

•  Vrij te kiezen bouwlengten tussen 900 mm en 3000 mm 

•  Energie-efficiënt door synchrone regeling van ventilatortoerental en klep

ASCOTHERM® ECO KC291 / KC491

Bijzonder geliefd bij planners, architecten en monteurs: de  

Ascotherm vloerconvectoren zijn ontworpen voor eenvoudige 

inbouw en duurzaam gebruik.

Uitvoering gebogen

De Ascotherm vloerconvectoren passen zich perfect aan 

de gevel aan: gebogen of in meervoudige hoekvorm, met 

versteksnede of kolomsnede, met uitsparing voor gebouwkolom.

Uitvoering haaks

Kolomsnede met uitsparing voor gebouwkolom Versteksnede

SPECIALE VORMEN

VERWARMEN & KOELEN



LINEAIRE ROOSTERS & ROLROOSTERS

ASSORTIMENT

Kleurgeanodiseerd 
messing

Kleurgeanodiseerd brons Kleurgeanodiseerd zwartNatuur geanodiseerd Kleurgeanodiseerd 
donkerzilver

Kleurgeanodiseerd  
messing

Es

Kleurgeanodiseerd brons

Eik

Kleurgeanodiseerd zwart

Beuk

Natuur geanodiseerd

Roestvrij staal

Kleurgeanodiseerd 
donkerzilver

LINEAIRE ROOSTERS

ROLROOSTERS

De Ascotherm roosters zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en uitvoeringen. 

Bekijk het assortiment en kies het juiste model.
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