RDA DAKVENTILATOR
• Energiezuinige EC-gelijkstroom motor
• Capaciteit tot ~ 5.000 m³/h
• Swing-out design

“VRAAG GESTUURDE DAKVENTILATOR”

EENVOUDIGE MONTAGE
TERUGSLAGKLEPPEN AAN PERSZIJDE
GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN
LAAG IN ENERGIEVERBRUIK
VERVAARDIGD UIT ALLUMINIUM
0-10V AANSTURING

MEER INFORMATIE? SCAN DE QR CODE!

+3133 76 00 240

info@dewitventilatoren.nl

www.dewitventilatoren.nl

VRAAG GESTUURDE DAKVENTILATOR
1. TIJD GESTUURDE VENTILATIE
In ruimtes die regelmatig worden gebruikt, is zinvol om te kiezen voor tijd gestuurde
ventilatie. Op deze manier is er op het juiste moment van de dag verse lucht in de
ruimte. DE RDA EC dakventilator is uit te breiden met een tijdsklok. Hierdoor is het
eenvoudig om een dag/nacht verdeling te maken. Dit maakt het de ideale dakventilator voor hotels, kantoren en/of (grote) vergadercentrums.
2. CO2 GESTUURDE VENTILATIE
CO2 gestuurde ventilatie is een vorm van vraag-gestuurde ventilatie, waarbij er gebruik gemaakt wordt van sensoren die het CO2 niveau in een ruimte monitoren. De
sensoren werken optimaal in combinatie met de RDA EC dakventilator. Op basis
van het CO2 gehalte kan de dakventilator automatisch harder of zachter draaien.
Op deze wijze is het eenvoudig om een gezond binnenklimaat te creëren.
3. DRUK GESTUURDE VENTILATIE
Drukgestuurde ventilatie zorgt voor een perfecte verdeling van van de debieten in
gestapelde woningbouw. Door toepassing van een gelijkstroommotor in combinatie met een druktransmitter met drukopnemer kan de onderdruk in een collectief
ventilatiekanaal constant worden gehouden. Hierdoor kan eveneens de ingestelde
ventilatiecapaciteit per wonging/appartement constant worden gehouden.

ONTDEK DE ANDERE GEBHARDT DAKVENTILATOREN!
RGA
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Capaciteit tot 24.550 m³/h
Verkrijgbaar in ATEX
Horizontale uitblaas
Frequentie regelbaar
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RVM

RDM
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Frequentie regelbaar
Capaciteit tot 41.680 m³/h
Rook & warmte afvoer
Verkrijgbaar in ATEX
Motor buiten luchtstroom
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Toeren regelbaar
Capaciteit tot 33.430 m³/h
Motor in de luchtstroom
Verticale uitblaas
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