
WTU-EC-TA
Ventilatie-unit met WTW

Ventilatie met advies
eventueel ter plaatse

CO
2
 ruimte sensor 0-10V Kanaalsensor 0-10V Display

EXTREEM LAAG OPGENOMEN VERMOGEN

INSTALLATIEGEMAK

Goede ventilatie is van groot belang en zeker met de steeds 
strengere energieprestatienorm. Onze WTW-unit zorgt in 
elk afzonderlijk lokaal voor een prettig en gezond binnenkli-
maat. Met de extra toepassing van de CO

2
-sturing verbruikt 

het ventilatiesysteem uitsluitend energie wanneer dit nodig 
is. Bovendien voorkomt de warmteterugwin-unit energie-
verlies door de binnenkomende verse schone lucht optimaal 
voor te verwarmen. De WTU is uitgevoerd met een automa-
tische bypass voor een optimaal comfort.

NIEUWE REGELING  
WTU-600-800-1000-EC-TA

 Vraaggestuurd ventileren  oneindig veel CO
2
 sensoren  

 en een vochtsensor op aan te sluiten
 Standaard vorstbeveiliging o.b.v. vermindering debiet 

  geen voorverwarmer meer nodig  geen extra 
 opgenomen vermogen

 Gebouwbeheersysteem en domotica mogelijk. 
 Modbus/Bacnet/Exoline over TCP/IP

 Mogelijkheid om 3-standenschakelaar aan te sluiten
 Fraaie bediening / display  standaard meegeleverd

 Instellingen: debieten, weekklok, temperatuur, alarmen …
 In bedrijf stellen en uitlezen van het toestel d.m.v. een 

 verbinding tussen toestel en laptop via netwerkkabel
 Opties: 

 • Elektrische kanaalverwarmer 
 • Warm- en koelwaterbatterij

MOGELIJKHEID TOT APP-STURING

Regin Building Acces geeft toegang tot Corrigo E met geïn-
tegreerde webserver vanaf een Android telefoon en inter-
nettablet:

  controle en toezicht op uw gebouwen 
  waarden uitlezen, instellingen wijzigen

DE KENMERKEN OP 
EEN RIJ:

• Volledige automatische regeling
• Hoge energiebesparing
• Laag geluidsniveau
• EC gelijkstroom motoren
• Aluminium warmtewisselaar
• Aanstuurmogelijkheden voor een externe  
 na- of voorverwarmer
• Automatische bypass
• Makkelijk te installeren boven een 
 systeemplafond of op zoldering
• Geschikt voor plafondmontage
• Thermisch rendement volgens NBN EN 308 norm
• Alarm uit-/ingang aanwezig
• Weekprogramma met vakantieregeling

APP
STURING



TECHNISCHE GEGEVENS (WTU-EC-TA)

www.ventiline.be • info@ventiline.be • tel: 089/50.40.02 
Officieel importeur Orcon – Swentibold • Fabrikant gepatenteerd luchtdicht leidingsysteem Ventichape/Ventiflex

SPECIFICATIES WTU-600-EC-TA WTU-800-EC-TA WTU-1000-EC-TA

Luchtdebiet [m3/h] bij 150 Pa 475 747 1048

Nominale voltage 230 V/1~/50 Hz

Opgenomen vermogen/ventilator volgens EPBD [Watt] 100 138 173

Stroom [A] 1,6 2,02 2,44

Geluidsafstraling kast (LwA)* 46 dB[A] 48 dB[A] 49 dB[A]

Netto gewicht toestel [kg] 64 71 113

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

77% 78% 80%

Opgenomen in de EPBD productdatabank Ja

Filter Iso Coarse 45% / optie ePM1 50%

Regelstrategie Toerental en variabele druk

Type toerental EC motor met communicatieregeling

*Volgens Eco design bij 70% van het maximaal debiet

TOESTEL AFMETINGEN A B C ØD E S
WTU-600-EC-TA 934 1325 355 Ø200 499 700

WTU-800-EC-TA 1024 1387 400 Ø250 589 760

WTU-1000-EC-TA 1304 1780 410 Ø300 719 760
Alle afmetingen zijn in millimeters. De ruimte nodig om onderhoud te verlenen is gespecifieerd als maat “S” in de 
tabel.

GRAFIEKEN WTU-EC-TA SERIE

WTU-600-EC-TA WTU-800-EC-TA WTU-1000-EC-TA
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