Ariakt Flex
De meest effectieve en complete
afzuigventilator voor natte
ruimtes op de markt!

Toepassing

9 in 1
Badkamerventilator

Heat Mover

ø100 mm axiale afzuigventilator met een maximale capaciteit van 110 m³/h
voor wand- en plafondinstallaties. Ontworpen en goedgekeurd om het risico
op condensatie en schimmel in natte ruimtes zoals toiletten, badkamers en
wasruimtes te verminderen.
Multifunctionele ventilator die zowel als badkamerventilator (met acht
verschillende ventilatieoplossingen) of als energiebesparende
warmteoverdrachtseenheid kan worden geïnstalleerd.
Acht selecteerbare bedrijfsmodi, 4 permanente (continue) en 4
intermitterende (tijdelijke) ventilatiemodi, voor het afvoeren van vochtige
lucht in natte ruimtes. De mate van ventilatie wordt gemoduleerd op basis
van de signalen van de vochtigheids- en/of de aanwezigheidssensor (licht en
beweging). Ook de ventilatiesnelheden zijn aanpasbaar volgens de behoeften.
Met de unieke keuzeschakelaar kunt u gemakkelijk van modus veranderen.
Geïntegreerde elektronische thermostaat waarmee de ventilator overtollige
warmte kan overbrengen van bijv. een open haard, naar een aangrenzende
ruimte.
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Multifunctioneel
9 ventilatoren in 1
Hoge prestaties
Zelf-kalibrerende motor (cruise control)
Vochtigheids- en aanwezigheidssensor
Nalooptimer
4 ventilatiesnelheden (40, 60, 95 en 110 m³/h)

Thermostaat
Verbijsterend stille werking
Zuinigste ventilator op de markt
Alleen materialen met een lage milieu-impact
Modern, elegant, discreet en compact design
Geschikt voor het plaatsen in natte ruimtes
Eenvoudige installatie
Simpel onderhoud zonder werkmateriaal
5 jaar garantie

Onderdelen
Adapter ø100 mm
met of zonder
terugslagklep

Muurframe met deksel (3 vijzen)
Met geïntegreerde afdichtingen

Motorunit met bajonetsluiting en
verwijderbare waaier
Eenvoudig schoon te maken
Verwijderbaar
afdekplaatje

Zelf-kalibrerende motor
Garandeert juiste flow
Ventaria bvba
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Werking

Aanwezigheidssensor
Beweging en licht

Multi-modus
keuzeschakelaar

Lage snelheid
40 m³/h

Basisstroom
Zelfregelende
vochtigheidsregeling
Thermostaat

Aanwezigheidssensor
Vochtigheidsregeling

ON/OFF
schakelaar

Vochtigheidsregeling

Gemiddelde snelheid
60 m³/h
Hoge snelheid
95 m³/h
Maximum snelheid
110 m³/h

Badkamerventilator
Heat Mover
Permanente extractie

Intermitterende extractie

1. Volautomatisch – drie snelheden
Basisstroom
Lage snelheid
Aanwezigheid
Gemiddelde snelheid
Vochtigheid
Hoge snelheid

4. Autostart vocht-/aanwezigheidssensor
Aanwezigheid
Gemiddelde snelheid
Vochtigheid
Hoge snelheid
Terugslagklep (optioneel)

2. Als je extra snelheid nodig hebt
Basisstroom
Lage snelheid
Aanwezigheid
Gemiddelde snelheid
Vochtigheid
Maximum snelheid

5. Handmatige start-/en stopschakelaar
Bij opstarten werkt de ventilator op hoge
snelheid.
Terugslagklep (optioneel)

3. Zonder aanwezigheidssensor
Basisstroom
Lage snelheid
Vochtigheid
Hoge snelheid

6. Beluchtingsfunctie
Gelijk aan modus 4. Autostart als de
ventilator meer dan 24h inactief is
geweest. Gemiddelde snelheid 30 min, om
de 12 uur.
Terugslagklep (optioneel)

8. Zonder aanwezigheidssensor
Basisstroom
Gemiddelde snelheid
Vochtigheid
Hoge snelheid

7. Heat mover
Overtollige warmte overdragen van
bijvoorbeeld een open haard naar
aangrenzende ruimtes.
Ingebouwde thermostaat.

9. Autostart stijgende luchtvochtigheid
Vochtigheid
Hoge snelheid
Terugslagklep (optioneel)

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

Max. capaciteit

110 m³/h

Max. druk

48 Pa

Geluidsniveau

17-25 dB(A) @ 3 m

Verbruik

Max. 3 W

Stroomvoorziening

230 V AC 50 Hz

Beschermingsklasse

IP44

Klasse

II

Ø kanaal

100 mm (80-125 mm)

Kleur

Wit RAL 9016

Materiaal

Polypropyleen (PP)

Productcodes
SKU 110001
Ariakt Flex met
adapter ø100 mm

Ventaria bvba

SKU 110002
Adapter ø100 mm
met terugslagklep

SKU 110003
Afdekplaat
195 mm x 195 mm
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SKU 130001
Inox bolrooster
ø100 mm
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