Balansventilatie
met WTW

150

Altijd verse lucht in huis
300

Stil en energiezuinig ventileren
Centrale ventilatie

Stil

Luchtverwarming is uit te breiden met balansventilatie
met warmteterugwinning (WTW). De geschikte
toestellen hiervoor zijn de Renovent Excellent en
Renovent Sky. De systemen zijn ontworpen voor
woningen en appartementen in alle soorten en maten.

Door toepassing van langzaam draaiende ventilatoren
met achterovergebogen schoepen en de metalen
behuizing is de Renovent één van de meest stille
ventilatietoestellen in de markt.

Renovent Excellent

De Renovent Excellent 300/400 is leverbaar in
verschillende uitvoeringen (4/0, 2/2 en 3/1), waardoor
het toestel geschikt is voor bijna elke installatie.
De Renovent Excellent 180 is vanwege de compacte
afmetingen zelfs te monteren in een keukenkastje.
De Renovent Sky kan zowel tegen de wand als aan
het plafond worden gemonteerd. De Renovent Sky is
standaard uitgerust met een Air Control bedienmodule
met klokregeling.

De Renovent Excellent is beschikbaar in verschillende
uitvoeringen met een ventilatiecapaciteit van 180, 300 en
400 m³/h. Bij de standaardmodellen zijn RV-sensoren
een optie en biedt de Plus-uitvoering de mogelijkheid
voor vraaggestuurd ventileren middels CO2-sensoren
(eBus), RV-sensoren of andere regelaars van derden,
en de mogelijkheid een naverwarmer toe te voegen.

Renovent Sky
De Renovent Sky is een balansventilatietoestel dat
beschikbaar is in een ventilatiecapaciteit van 150 en
300 m³/h. Naast de complete standaarduitvoering is
er een Plus-uitvoering leverbaar. Deze heeft extra
aansluitmogelijkheden voor CO2-sensoren (eBus) en een
naverwarmer. Daarnaast is de Plus-uitvoering voorzien
van een potentiaalvrije ingang en een 0-10 V-ingang.

Flexibele montage

Compleet programma toebehoren
Voor de Renovent is een compleet programma
accessoires beschikbaar zoals bedieningsschakelaars,
de Air Control bedienmodule met klokregeling,
luchtkwaliteitssensoren (CO2 en RV), Brink Connect
(Modbus), enthalpiewisselaar, geluiddempers en
diverse luchtverdeelsystemen.

Renovent Elan
De luchtverwarmer Elan in Downflow-uitvoering is
eenvoudig uit te breiden met een Renovent Elan.
De Renovent Elan wordt in dat geval bovenop de
Elan geplaatst.

De voordelen op een rij
Voor een gezonde en comfortabele leef- en werkomgeving
Hoog rendement warmteterugwinning, rekenrendement EPG 95%
Constant Flow-regeling waardoor extra EPG-reductie
Standaard 100%-bypass (bypassfunctionaliteit voor
Renovent Excellent 180)
Ecodesign energielabel A of A+ (met vraagsturing)
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