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Voor meer informatie over het ventilatiesysteem met warmteterugwinning NANO AIR 50,
neem contact op met uw Aldes-dealer of ga naar aldesbenelux.com

Minder vervuiling
Minder risico op allergieen
NOG MEER GENIETEN
VAN VERSE LUCHT

NANO AIR 50
Het nieuwe warmteterugwinningssysteem dat zorgt
voor een frisse wind in al uw renovatieprojecten.

GEDECENTRALISEERDE VENTILATIE MET
WARMTETERUGWINNING VOOR WONINGEN

#HealthyLiving
Als u een gebouw renoveert, verandert en verbetert u alles. Zo
plaatst u nieuwe isolatie of vervangt u de ramen om het gebouw
meer luchtdicht te maken.
En u kunt ook meteen de luchtkwaliteit verbeteren zonder de
bouwstructuur te wijzigen. Daarvoor heeft Aldes de Nano
Air 50 ontwikkeld. Een innovatief ventilatiesysteem met
warmteterugwinning per ruimte dat zorgt voor zuivere lucht, de
bestaande bouwstructuur behoudt en energie doet besparen.

NANO AIR 50
DE PASKLARE VENTILATIEOPLOSSING
MET WARMTETERUGWINNING
VOOR AL UW RENOVATIE-PROJECTEN.
UW KLANTEN ADEMEN BETER.
EN U OOK.
Een systeem dat gemakkelijk te installeren is, om het even
waar u het nodig hebt ...

Gemakkelijk te installeren
De Nano Air 50 is in een handomdraai te installeren. Het systeem past in
elke muur ongeacht de dikte (250 tot 470 mm) en u hoeft geen kanalen
te leggen om het te installeren.

Beter akoestisch comfort
Met een geluidsniveau van niet meer dan 19 dB(A)* is de Nano Air 50 een
efficiënt warmteterugwinningssysteem dat uw huis in alle rust ventileert.

Gezuiverde lucht
Doeltreffende G3-filters die bescherming bieden tegen stof, pollen en
insecten, een vochtigheidsregeling die de ventilatiesnelheid automatisch
aanpast en afstandsbediening: de Nano Air 50 voorziet uw binnenruimtes
voortdurend van verse en zuivere lucht.

Beter energieverbruik
De Nano Air 50 doet u energie besparen door de warmte van de
afgevoerde lucht te recupereren om de toegevoerde lucht te verwarmen
(thermisch rendement tot 88%). Daarbij verbruikt het systeem ook nog
eens minder elektriciteit (3,8 W).

*Uitgestraald geluid op 3 m bij debiet van 14 m3/u

DE FUNCTIES VAN DE NANO AIR 50

INSTALLATIE
GEEN KANALEN NODIG
PER RUIMTE

PAST BIJ
ELKE MUURDIKTE

FASE 1: LUCHTAFVOER

FASE 2: LUCHTTOEVOER
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