EEN GEZOND
WOONKLIMAAT
MET VASCO
VENTILATIE

STIL VENTILEREN
MET VASCO
VENTILATIE-UNIT

D350 / D425

BEDIENING:
• Draadloze of bedrade bediening
• Timer functie
• Overal in huis te bedienen met extra schakelaars
Vraaggestuurde regeling
• Vochtsturing: met eco- en comfortstand die snel
reageren op veranderende vochtniveaus in uw woning
• CO2 sturing: met eco en comfort stand die het
CO2 gehalte in de woning reguleren
• Uit te breiden tot 20 sensoren die bediening per
ruimte mogelijk maken
• Batterij: 2 x 1,5 v AA voor RH schakelaar
Voedingspanning: 1 x 230 v voor CO2 schakelaar
EIGENSCHAPPEN:

D350/D425
VENTILATIE-UNIT MET
WARMTERECUPERATIE
Deze compacte ventilatie-unit zorgt voor een afzuiging in de
zogenaamde natte ruimtes zoals badkamer, wc, wasplaats,
bergruimte en keuken. Gelijktijdig wordt verse lucht
toegevoerd in woon- en slaapkamers.
Tussen de afgevoerde en toegevoerde lucht vindt
warmteoverdracht plaats, wat de woning zeer
energiezuinig maakt.

Ventilatoren
• Rustige aanloopstart en gedoseerd stijgend toerental
• Extra stille werking
• Een constant volumeregeling
• Gegarandeerde luchthoeveelheden
• De grote schoepen zijn nagenoeg ongevoelig voor vervuiling
Filters
• Vervanging via filterlade aan de voorzijde
• G4 voor de afvoer
• F7 voor de verse lucht
• Standtijd van de filters circa 12 tot 18 maanden afhankelijk
van de geventileerde luchthoeveelheden
RECHTSE EN LINKSE UITVOERING:
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D350/D425 heeft stille en zuinige
gelijkstroomventilatoren die geluid beperken.
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ideaal voor woningen en appartementen
zeer hoog rendement
extreem laag verbruik
aanzienlijk E-peil reductie
automatische constante lucht-debietsregeling
eenvoudige installatie
eenvoudig gebruik
domotica compatibel
(vrije contacten of 0-10V sturing)
standaard draadloze afstandsbediening
uitbreidbaar met vraagsturing (CO2 en/of vocht)
gemakkelijke reiniging of vervanging van luchtfilters
omkeerbaar rechts - links

BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens
de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor
nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Vasco
Group is officieel erkend door het Vlaams Energieagentschap (VEA) als één van de voorlopers op het vlak van
Bijna Energie Neutraal bouwen (BEN).
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EPBD GEGEGEVENS:
D350

D425

86% bij 228 m3/h

85% bij 304 m3/h

85% bij 305 m3/h

84% bij 352 m3/h

84% bij 350 m /h

83% bij 400 m3/h

3

83% bij 425 m3/h
max. opgenomen vermogen
2 x 85 W

max. opgenomen vermogen
2 x 118 W

TECHNISCH:
D350
Afmetingen h x b x d (mm)

D425
724 x 764 x 560

Gewicht (kg)

45,4

Energielabel

A

Energielabel met 2 sensoren

A+

Luchtdebiet energielabel m³/h

350

425

Geluidsvermogen energielabel dB

48

51

ONTDEK VASCO VENTILATIE IN COMBINATIE MET VLOERVERWARMING EN DESIGNRADIATOREN OP: WWW.VASCO.EU

