Minder verontreinigende stoffen
Minder beperkingen
Meer gebruiksgemak

EasyVEC®
Het assortiment ventilatieboxen systeem C dat van ventileren
kinderspel maakt.

VENTILATIESYSTEEM C VOOR WONINGEN
EN UTILITEITSGEBOUWEN

#HealthyLiving*
We spenderen bijna 90% van onze tijd in afgesloten
ruimten, hetzij thuis, op hotel, op kantoor, in de
sportzaal, winkels, bij de dokter of op school. Studies
tonen evenwel aan dat de binnenlucht 2 tot 7 keer
meer vervuild is dan de buitenlucht.
Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van een
gezond binnenmilieu ontwikkelde Aldes EasyVEC®,
een assortiment ventilatieboxen systeem C voor
collectieve huisvesting en
utiliteitsruimten.
EEN UNIEK EN COMPLEET GAMMA
VOOR MEER EFFICIËNTIE EN GEBRUIKSGEMAK
De ventilatiekasten uit het assortiment EasyVEC®
zijn makkelijk te kiezen, installeren, programmeren
en onderhouden. Ze staan garant voor permanente
luchtverversing in alle eenvoud.

* Gezond leven

ASSORTIMENT EasyVEC®
HET ASSORTIMENT VENTILATIEBOXEN
SYSTEEM C DAT VAN VENTILEREN
KINDERSPEL MAAKT.
Met zijn groot debietbereik en standaard- tot heel laag verbruik laat het gamma
EasyVEC® zich makkelijk inpassen in alle ventilatieprojecten systeem C voor
woningen en utiliteitsgebouwen.
Om het milieueffect van gebouwen te helpen beperken is de EasyVEC® C4
microwatt+ uitgerust met unieke zelflerende technologie,
Auto-Adaptative Technology™. Deze gepatenteerde toepassing maakt
automatisch een individueel regelprofiel aan om ongeëvenaarde thermische
prestaties te leveren!

Makkelijk te kiezen
Dankzij een compleet en uniek gamma,
en gespecialiseerde software (Selector poWair®,
Conceptor Ventilation) kunt u makkelijk een ventilatiestudie maken
en het geschikte toestel kiezen.

Makkelijk te installeren
De modellen zijn volledig demonteerbaar vanaf 4.000 m³/u.
Plug-and-play: een alles-in-1-systeem.

Makkelijk in te stellen
Een gebruiksvriendelijke, eenvoudige en precieze
afstelling met de afstandsbediening van EasyVEC®.

Makkelijk te onderhouden
Geen reden meer om u te vergissen. De ventilatiebox
heeft een duidelijke toegangszijde, voor een intuïtieve,
eenvoudige installatie en onderhoud.

Makkelijk te integreren
Dankzij de onderdelen van de Aldes-systemen, o.a. luchtinlaten, ventielen,
roosters, luchtverdelers, buizen en hulpstukken voor het ventilatienetwerk.

biedt tot

30%

meer thermisch rendement in vergelijking
met een standaard ventilatiebox.

EasyVEC® C4 van 4.000 tot 12.000 m³/u

Niet-bindende illustraties.

EasyVEC® C4 van 300 tot 3.000 m³/u

EasyVEC® Compact van 300 tot 2.000 m³/u

Brevet

EasyVEC® van 4.000 tot 12.000 m³/u
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ASSORTIMENT EasyVEC®
MOOI EN SLIM DESIGN
Er is over elk detail nagedacht om de installatie en het onderhoud zo eenvoudig mogelijk te maken.
VentilatieROOSTER

INBOUWGREEP

GELUIDSISOLATIE (1)

Niet-bindende illustratie.

MODULAIRE AFTAKKINGEN

TOEGANGSPANEEL

MODBUS- OF BACNET-VERBINDING (1)
SNELLE IDENTIFICATIE
RECHTSTREEKSE TOEGANG TOT DOCUMENTATIE
VIA DE QR-CODE

INGEBOUWDE SCHAKELAAR

AFSTELLING GEBEURT DUBBEL ZO SNEL (2):
• Afstandsbediening bij de microwatt- en microwatt+-versies
• Instructiefilmpjes over de afstelling op easyvec.aldes.com voor een snelle opstart

MAKKELIJKE KEUZE TUSSEN 4 BESCHIKBARE WERKINGSMODI:
• Geregelde druk(3)
• Constante druk
• Constant debiet (Q in m3/u)(3)
• 0-10V-aansturing

Scan deze code voor meer
informatie en rechtstreekse
toegang tot de website EasyVEC®

Als optie.
In vergelijking met toestellen uitgerust met een frequentieregelaar. Standaard afstandsbediening bij de microwatt- en microwatt+-versies.
(3)
Alleen bij de microwatt+-versie.
(1)
(2)

GECONNECTEERD SYSTEEM
ALDES CONNECTTM PRO
GEDAAN MET ONOPGEMERKTE STORINGEN OF DEFECTEN EN ALLE GEVOLGEN VAN DIEN!

DETECTIE

MOGELIJK MAKEN VAN

Staat van de ventilatiebox in realtime
Bij problemen met de ventilatiebox
wordt er onmiddellijk een alarmsignaal uitgestuurd.

Automatisch en rechtstreeks
bericht via e-mail.

van storingen
en defecten

een snelle interventie
door onderhoudsfirma’s

Volg voortaan rechtstreeks de goede
werking van uw ventilatiebox
via de webbrowser!

EÉN GEOPTIMALISEERD SYSTEEM
DANKZIJ SOFTWARE VAN ALDES
Al meer dan 4.200 downloads van Selector poWair!
Het is de meest gebruikte selectiesoftware bij studiebureaus.

SELECTOR POWAIR
selectiesoftware voor ventilatiesysteem C
Selector poWair, spontaan aangehaald door 70% van de Franse
studiebureaus,,
is de software bij uitstek voor een snelle selectie van een ventilatiebox
in de voorstudiefase van een project:
- Gebruiksvriendelijk: een minimum aan informatie (type gebouw, luchtafzuiging en/of
-inblazing, binnen- of buitenventilator, buizen, dakventilatoren...) volstaat om u een
selectie ventilatoren voor te stellen die geschikt zijn voor uw project.
- Nauwkeurig: de software berekent het verbruik en biedt u een selectie aan
die in overeenstemming is met RT 2012 en de voorschriften van elk land.
Beschikbaar in meerdere talen op pc, tablet en smartphone
Dankzij een eenvoudige
gebruikersinterface
en een kwalitatief eindrapport
is dit een onmisbare tool voor
mensen in het vak.

CONCEPTOR VENTILATION
software voor het ontwerp van ventilatieprojecten
Eenvoudig in gebruik, ultraprecies en compleet: Conceptor Ventilation
begeleidt u bij uw zoektocht naar de ventilatie-oplossing die het minst verbruikt
en tegelijkertijd het best ventileert!
- 3 verschillende modules: individuele woning, meergezinswoning, utiliteitsgebouw
(kantoren, scholen...)
- Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
- Als laatste stap krijgt u een compleet technisch dossier met een lijst van
het benodigde ventilatiematerieel voor de uitvoering van uw project.
Talloze mensen uit het vak
(studiebureaus en installateurs)
roemen de doeltreffendheid van dit
betrouwbaar en uiterst nauwkeurig
programma.

DE IMPACT VAN EasyVEC®
INSTALLATEURS KUNNEN HET
BEST DE VERGELIJKING MAKEN
Is EasyVEC® echt makkelijker te installeren en onderhouden?
Getuigenis van een erkende Aldes-installateur die het nieuwe assortiment uittestte en zijn
ervaringen met u deelt.

“ MET DIT NIEUWE GAMMA EasyVEC

®

VERGEMAKKELIJKT ALDES ONS
WERK NOG MEER...

“

Luis LOPES, directeur van MEYER VENTILATION in het Franse Argonay

Welke soort installaties doet u?
We werken hoofdzakelijk in nieuwbouw, meer bepaald in
meergezinswoningen en utiliteitsgebouwen van het type RVT. We
installeren
gemiddeld 5 tot 6 ventilatiekasten per maand en beheren zo’n 200
onderhoudscontracten voor onze klanten.

Wat zijn voor u de voordelen van het assortiment EasyVEC®?
EasyVEC® bezit alle kwaliteiten van de vorige gamma’s waaraan
Aldes zijn goede naam te danken heeft. Daarenboven is het heel
energiezuinig dankzij zijn elektrische motor die weinig verbruikt.
Gemiddeld hebben onze teams de helft minder tijd nodig om de
ventilatiekast te installeren. Omdat er geen ventilatorriem is, gaat het
onderhoud ook vlotter.
En als we deelnemen aan aanbestedingen gebruiken we de
selectiesoftware. Die is echt heel gemakkelijk te gebruiken
en geeft heel snel aan welk systeem voldoet aan de opgegeven
technische en financiële voorwaarden.

EASY

VENTILA

COMFORT

HOT WA

XS

-50 %

ASSORTIMENT

EasyVEC

®

DEBIET IN M3/U
Standaard

EasyVEC®
C4

microwatt

300
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Voornaamste beschikbare opties:
- Dubbelwandige uitvoering 25 mm (behalve C4 standaard
< 4.000 m3/u)

- Filters G4, M5, F7 en F9 (niet bij C4)
- Verbinding met BMS via Modbus RTU of Bacnet IP
(microwatt en microwatt +)
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IDEALE MARKT
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NIEUWBOUW

RENOVATIE

Gezondheidszorg
Onderwijs
Kantoren
Winkels

Sanitaire ruimten
in utiliteitsgebouwen

Hotels
Studentenwoningen
RVT’s

Flatgebouwen

Meergezinswoningen

IDEALE TOEPASSING
FUNCTIE
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Voor meer informatie over onze producten, contacteer uw Aldes-verdeler,
ga naar onze website aldesbenelux.com of volg ons op

