Ventilatiesysteem ex tr actie

CME3

Een compacte ventilatie-unit in een kunststofomkasting voor
gebruik in systeem C installaties.
Multispeed uitvoering, met ingebouwde vochtigheidssensor
Goede geluidsdemping door de geïsoleerde kunststof behuizing
Externe aansturing mogelijk door een multispeedschakelaar,
een domoticasysteem of externe vochtigheidssensoren.
Eenvoudige installatie en simpel in onderhoud
Alle nodige kanalisatie en luchtventielen zijn eveneens
beschikbaar in diverse uitvoeringen

Deze ventilatie-unit wordt gebruikt als extractieventilator in een systeem C. Mits montage van een extra
externe filter kan deze ook gebruikt worden in een pulsieventilatie installatie als vervanging van een bestaande
ventilatiegroep.
De CME3 is uitgevoerd in een compacte kunststofomkasting, waarin alle aansluitingen en regelingen
bereikbaar zijn via de voorzijde. De CME3 unit is uitgerust met een EC ventilator in multispeed uitvoering:
3 snelheden zijn intern instelbaar: een middensnelheid die als basis dient voor een continue ventilatie, een
lage snelheid voor gebruik ‘s nachts of tijdens afwezigheid, en een boost snelheid om extra te kunnen
ventileren volgens noodzaak.
In het toestel is een vochtsensor ingebouwd, welke de relatieve vochtigheid meet in de retourlucht, en de
ventilatiesnelheid hieraan aanpast. Optioneel kunnen extra externe vochtsensoren aangesloten worden

STURING

Via een externe 3-standenschakelaar kan manueel gekozen
worden tussen de basissnelheid, een lage of hoge (boost)
snelheid. Deze aansturing met POTENTIAALVRIJE contacten
kan ook via een Domoticasysteem gebeuren.
Eventueel kan een externe hygrostaat aangesloten worden
voor een snellere actie bij hoge vochtigheid.

TECHNISCHE INFO

Afmetingen B310xL310xH252mm
Gewicht : 5 kg
Voeding : 230 V ac, zekering 3A
Maximum vermogen ventilator : 42 W
Max debiet: 400m³/h bij100 Pa, 300m³/h bij 200Pa
Max geluid bij 70% debiet : 35dBA
SPI : 0,17 W/(m³/h)
Aansluiting: in 3x125mm, uit 1x125mm

OPTIES

Luchtkanalen, extractieroosters, buitenrooster,
optionele filter en dergelijke zijn eveneens verkrijgbaar.
Neem hiervoor contact op met ons studiebureau voor
meer informatie.
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