#HealthyLiving
Villa, tuinhuis, poolhouse, fitnesszaal, winkel, kinderdagverblijf, ...
Waarom zou elke locatie een andere luchtkwaliteit hebben? We
willen ons allemaal goed voelen en voortdurend verse lucht
inademen, ongeacht waar we zijn. Daarom heeft ALDES een
assortiment gemakkelijk te installeren ventilatoren ontworpen die
stil, krachtig en energie-efficiënt zijn: In Line kanaalventilatoren.
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Voor meer informatie over de In Line kanaalventilatoren,
neem contact op met uw Aldes-dealer of bezoek aldesbenelux.com

minder lawaai
minder stress
meer efficiEntie
met zuiverdere lucht

IN LINE KANAALVENTILATOREN
De nieuwe kanaalventilatie-oplossing die in elk gebouw past.

WERKING VAN HET IN LINE ASSORTIMENT

IN LINE KANAALVENTILATOREN, EEN VEELZIJDIG ASSORTIMENT
3 MODELLEN EN 18 REFERENTIES. DEZE NIEUWE MODULAIRE VENTILATIEOPLOSSING PAS ZICH PERFECT AAN ALLE OMSTANDIGHEDEN AAN

DEBIETBEREIK (m3/u)
In Line kanaalventilatoren passen in uiteenlopende ventilatietoepassingen in woningen en kleine
commerciële ruimtes.

XS

27 dB(A)(1)

Gemakkelijk te installeren
XS

TOEPASSINGEN:
sanitaire ruimte, wasruimte, kelder, keuken, ...

Het In Line assortiment is ontworpen om uw projecten eenvoudiger te
maken: u kunt de ventilatoren in verschillende posities installeren, ze
hebben beperkte afmetingen, en de motoreenheid is verwijderbaar.

Een combinatie van kracht
en energiebesparing
ECO

XPro

27 dB(A)
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TOEPASSINGEN:
keuken, sanitaire ruimte, poolhouse, appartement,
tuinhuis, atelier, kleedkamer, refter, buurthuis, ....

23 dB(A)(1)

Tot 2.050 m3/u en vanaf 21 W.
In Line kanaalventilatoren bieden 2 mogelijke snelheden
en leveren een hoge druk.
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Stille werking
Dankzij zijn akoestische isolatie kunt u In Line XSilent gebruiken om
woonkamers in alle discretie te ventileren.

INSTALLATIE & ACTIVERING

Beproefde en geteste betrouwbaarheid

Het In Line assortiment is uitgerust met kogellagers om kalmte
en rust te garanderen op lange termijn. Tot 40.000 werkingsuren(2).
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(1) Vanaf / uitgestraald geluid op 3 m.
(2) Bij continue werking.

Kunnen op elk punt in het kanaalnetwerk en in elke
positie worden geïnstalleerd. Verticale of horizontale
installatie, op de muur, de vloer of het plafond.

Parallelle installatie voor een hoger debiet.

Maakt luchttoevoer of luchtafvoer mogelijk
afhankelijk van de montagerichting.

Geschikt voor lange afvoerkanalen.

TOEPASSINGEN:
appartement, villa, hotel, school, kinderdagverblijf,
kantoor, vergaderzaal, bioscoop, fitnesszaal,
collegezaal, ...
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Plaatsing in serie voor een hogere operationele druk.

