
BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN: 

 Multi-speed: 3 standen mogelijk.
 Keramische warmtewisselaar met honingraatstructuur 

 en warmteterugwinning tot 82%.
 Omkeerbare gelijkstroommotor met zeer laag 

 opgenomen vermogen: 3,8W.
 Aerodynamische ventilator met Winglet schoepen 

 voor een ‘stille werking’: LWA = 38dB.
 Aansturen tot 10 toestellen.
 Free cooling (bypass tijdens zomer) 

 met LED indicatie.

 Gemakkelijk te demonteren naar onderhoud/
 reiniging en vervanging van filters toe. 

 Design frontplaat.
 Beschermingsklasse IPX4

 (weersbestendige frontplaat).
 Voorzien van anti-insecten net. 
 Recyclebare kunststof onderdelen. 

EENVOUDIGE DECENTRALE VENTILATIE 

Het Euroair-Wall verluchtingssysteem staat voor eenvoudige 
decentrale ventilatie met warmteterugwinning. Verkrijgbaar 
in diam. 150mm. Dit gebeurt d.m.v. alternerende luchtstroom 
(“Push en Pull”) om zodoende in een gesloten omgeving vol-
doende te verluchten zonder energieverlies. Door het auto-
matisch omschakelen draaien de ventilatoren 70 seconden in 
een richting (toevoer) vooraleer ze automatisch in de andere 
richting (afvoer) gaan draaien.

Ventilatie met advies
eventueel ter plaatse

EUROAIR-WALL (60m³/h)

Decentrale warmteterugwinning

Voor balansventilatie in een grotere ruimte waar meer de-
biet vereist is, worden 2 toestellen voorzien dewelke pa-
rallel opereren met tegengestelde en gesynchroniseerde 
luchtstromen.

De hoogwaardige keramische warmtewisselaar met ho-
ningraatstructuur garandeert een warmteterugwinning tot 
82% (volgens ErP). Het toestel is ontwikkeld met bijzonder 
veel aandacht naar installatie en onderhoud toe. Dit garan-
deert een snelle en eenvoudige installatie. 
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TECHNISCHE GEGEVENS (EUROAIR-WALL)

AFMETINGEN (EUROAIR-WALL)

SPECIFICATIES EUROAIR-WALL

Debiet in de 3 standen (in m3/h 20/40/60

Opgenomen vermogen in de 3 standen (W) 1,4/2,3/3,8

Netspanning (V) 220-240

Frequentie (Hz) 50-60

Filter Iso Coarse 50%

MODEL EUROAIR-WALL 150-60

A 218

B 51

C 252

D 114

E 262

F 300 ÷ 560

G Ø 158

Afmetingen in mm
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OPTIES (EUROAIR-WALL)

VOCHTSENSOR CO2-SENSOR INFRAROODSENSOR

Vraaggestuurd ventileren door middel van sensoren: 


