
EUROAIR - VENTRO WTW 400/480 – VEN PR 250/325 
woonhuisventilatie / appartementen, burelen en zorgsector

EEN OPLOSSING VOOR ELK GEBOUW
 

SLIMME VENTILATIE D.M.V. DOMOTICA 

DE MEEST IDEALE OPLOSSING VOOR LOFTEN, 
HOTELS, ZORGSECTOR, VILLABOUW 

EN APPARTEMENTEN

ALUMINIUM TEGENSTROOM WARMTEWISSELAAR

NBN EN 308 NORM

100% BYPASS

LANGE LEVENSDUUR & GELUIDSARM

ENERGIEBESPARENDE GELIJKSTROOMMOTOREN

MONTAGE & SERVICE VRIENDELIJK 

IDEAAL VOOR AWW (AARDWARMTEWISSELAAR)

OPTIES
• Ruimtebedienunit
• 3-standenschakelaar
• Filter naar keuze • Mogelijkheid tot aardkoeling
• Digitale besturingsmogelijkheden 
• Verschildrukschakelaar t.b.v. onderdrukbewaking
• Nalooptijd met tijdschakelaar
• Wasemkapschakelaar
• Multi-ruimtesensor detecteert CO

2, vocht en VOC

KENMERKEN 
ENERGIEZUINIGHEID

Het wordt steeds belangrijker om woningen 
te voorzien van een gezond en comfortabel 
binnenklimaat. Om aan de steeds strenger 
wordende energieprestatienorm te voldoen, is 
het van belang energieverliezen zoveel mogelijk 
te beperken en de warmte in de woning te 
behouden. Hierdoor is het noodzakelijk om ver-
gaande isolatiemaatregelen toe te passen en 
de luchtdichtheid van de woning te waarborgen, 
welke de kwaliteit van de binnenlucht niet ten 
goede komt. Deze isolatiemaatregelen vereisen 
een goed werkend ventilatiesysteem.  Om de 
energieverliezen door ventilatie te beperken, 
heeft Ventiline WTW-toestellen met diverse 
vermogens in het gamma.

VENTRO

De Ventro toestellen zorgen voor constant, ge-
regelde ventilatie en zijn het bewijs, dat ver-
se lucht in huis comfortabel, behaaglijk, warm 
en gezond kan zijn. De Ventro behoort tot de 
allerhoogste klasse van energiezuinigheid en 
berust op het principe van gebalanceerde ven-
tilatie. Warme (vervuilde) lucht wordt uit de 
woning gezogen, gefilterd en vervolgens via 
een hoogwaardige, aluminium warmtewisselaar 
naar buiten geblazen. Verse buitenlucht wordt 
eerst gefilterd en door de warmtewisselaar op-
gewarmd of afgekoeld en aansluitend via een 
luchtleidingsysteem naar binnen geblazen.  De 
Ventro maakt gebruik van een hoogwaardige 
aluminium tegenstroom warmtewisselaar. 
Door de unieke constructie van deze warmtewis-
selaar in combinatie met digitale regeling, blijft 
de ventilatie zelfs bij buitentemperaturen lager 
dan -20 °C, zonder naverwarming gewaar-
borgd. Het gebruik van hoogwaardig aluminium 
heeft ook nog het voordeel dat de warmtewis-
selaar  minder snel zal reageren op plotselinge 
temperatuurverschillen, waardoor in de winter 
de warmte en in de zomer de koelte, langer 
wordt vastgehouden. Om het bekende opwar-
meffect in de zomerperiode tegen te gaan, kan 
de Ventro worden uitgerust met een interne, 
100% bypass (verfrissing gedurende de nacht).

OPBOUW VENTRO

De gelijkstroomventilatoren zijn individu-
eel per ventilator en per ventilatorstand 
traploos te regelen. De digitale regeling 
is modulair  opgebouwd en kan naar keu-
ze worden uitgebreid met een opsteekprint 
voor bypassbesturing. De basisregeling is 
voorzien van een  schakelklok met weekpro-
gramma. 

Externe CO2-, vocht-en VOC sensoren kun-
nen het WTW-toestel naar wens hoog of 
laag sturen. Een geavanceerd vorstbeveili-
gingssysteem maakt het invriezen van de 
warmtewisselaar onmogelijk. De bypassbe-
sturing stuurt een gecombineerde klep aan, 
dewelke temperatuurafhankelijk geregeld 
wordt. De temperatuursetpunten zijn ge-
makkelijk door de bewoner aan te passen, 
waardoor het comfort individueel per bewo-
ner zelf bepaald kan worden. 

Het geheel wordt in een externe montage-
box (Ventro 400) geleverd, welke los van 
het toestel, goed toegankelijk gemonteerd 
kan worden. Dit biedt bij het inregelen van 
de installatie en bij onderhoud extra mo-
gelijkheden en tijdsbesparing. De exter-
ne digitale regeling is in de communicatie 
uniek. Vaste bedrading, afstandsbediening, 
draadloze- of bussystemen zijn middels 
deze digitale techniek allen mogelijk.

UITLEESBAAR EN INSTELBAAR 
VIA COMPUTER, 
SMARTPHONE EN TABLET 
D.M.V WTW-CONTROLLER



TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE SPECIFICATIES VEN PR 250 VEN PR 325 VENTRO 400 VENTRO 480
Toestel 250 325 400 480

Voedingsspanning [Volt] 230V AC50 Hz 230V AC50 Hz 230V AC50 Hz 230V AC50 Hz

Aantal gelijkstroommotoren 2 2 2 2

Isolatieklasse IP 40 IP 40 IP 40 IP 40

Opgenomen vermogen/ventilator volgens EPBD 
[Watt] 

57 111 141 142

Cosinus Phi 0,77 0,77 0,79 0,79

Luchtcapaciteit [m³/h] bij 150 Pa 225 [m³/h] bij 150 Pa 282 [m³/h] bij 150 Pa 400 [m³/h] bij 150 Pa 477 [m³/h] bij 150 Pa

Statische druk [Pa] 150 150 150 150

Thermisch rendement volgens NBN EN 308 NORM 
(Bijlage G) bij debiet 1 [%]   

78 79 79 80

Filterklasse EU - 3 EU - 3 EU - 3 EU - 3

Afmetingen filter [cm²] 1001 1001 1768 1768

Gewicht met/zonder bypass [kg] 45 46 57/52 57/52 

Afmetingen [mm] zonder bypass [HxBxL] -- -- 547 x 880 x 454 547 x 870 x 454

Afmetingen [mm] met bypass [H x B x L] 640 x 640 x 460 640 x 640 x 460 547 x 880 x 600 550 x 880 x 600

Afstandsbediening of driestandenschakelaar 3-st. 3-st. 3-st. 3-st.

LA: luchtafvoer  
BLA: buitenluchtaanzuig 

LNB: lucht naar buiten 
LT: luchttoevoer 

LA: luchtafvoer  
BLA: buitenluchtaanzuig 

LNB: lucht naar buiten 
LT: luchttoevoer  

WARMTE-TERUG-WIN-UNITS VEN PR 250 / 325

INTERNE DIGITALE REGELING 
VEN PR 250/325 – VENTRO 480

WARMTE-TERUG-WIN-UNITS VENTRO 400 / 480

EXTERNE DIGITALE REGELING 
VENTRO 400

Zonder display is het mogelijk de 
instellingen aan te sturen via laptop 
of externe display.

Display:
- standaard aanwezig bij VENTRO 480
- optioneel bij VEN PR 250/325

- Tijdschakeling met weekprogramma
- Traploos regelbare besturing
- Constant volumestroom regeling
- Schakeling voor vochtsensor
- Schakeling voor luchtkwaliteitssensor, CO² sensor,  

verschildrukschakelaar
- Filterbewaking
- Bypass regeling met temperatuurafhankelijke 
 klepbesturing 100%
- Wisselklepbesturing voor aardwarmtewisselaar

www.ventiline.be • info@ventiline.be • tel: 089/50.40.02 - Officieel 
importeur Orcon – Ventro Fabrikant gepatenteerd luchtleidingsysteem Venti-
chape/Ventiflex
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