Ventilatiewijzer
N Open raam
# Deurspleet/-rooster

50 m³/h

Ecolution Modul-AIR

50 m³/h

badkamer

Productinformatie
Afzuigcapaciteit: 350 m³/h
Systeemweerstand: 100 Pa
Verwarmingscapaciteit:

andere
vochtige
ruimten

1,5 kW (Solo & Combi)
4,5 kW (Flex & All-E)

Ø150 mm
(inwendig)
N Geen flex. buis gebruiken
# Gebruik zo ver mogelijk
# Flexibele geluidsdemper

Ø150 mm

7

7
1

2

Ø150 mm

een Ø150 mm buis

Ø150 mm

# Gebruik gladde buis met
zo min mogelijk bochten

3

5

4

1

 WTW-D (optioneel)

2

 Afzuigventiel (advies Inventum)

3

 RF-schakelaar (3 standen + auto)

4

 RF-ontvanger

5

 RF CO2-sensor (optioneel)

6

 RF RH-sensor (optioneel)

7

 Geïsoleerde dakdoorvoer met
lage weerstand

6

N Open raam
# Deurspleet /deurrooster

25 m³/h
toilet

75 m³/h (2 ×)
woonkamer

andere
droge
ruimten

N Open raam
# Deurspleet/-rooster
# Handbediend rooster
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Installatiewijzer

Ecolution Modul-AIR
 Gebruik een geïsoleerde dakdoorvoer
met lage weerstand (Ø150)

B Vermijd deuken en vuil in
de kanalen

 Gebruik spirobuis met armaflex i.v.m.

bochten (2 × 90°) de

 Plaats hier een flexibele

Ø150 mm

Modul-AIR aan

Ø150 mm

 Sluit met 2 starre, gladde

Ø150 mm

Ø150 mm

 Beperk trilling en geluid:
• Monteer de Modul-AIR volgens
de instructies in de handleiding.
• Monteer aan een wand met
minimaal 200 kg/m² massa.
B Houd u aan de aangegeven
instructies. Deze bepalen voor
een belangrijk deel het resultaat.

condensvorming en geluidsreductie
N Geen flex. buis!
B De WTW-D is een optioneel onderdeel

geluidsdemper

A W
 armtevraag OpenTherm
modulerend
Op www.inventum.com
vindt u de meest recente lijst met
thermostaten die toe te passen zijn
op de Modul-AIR.

CV

 Gebruik gladde buis en
tape de naden zorgvuldig af

20° A
Ø150 mm

 Sluit de condensafvoer

Terugslagklep

aan op het rioleringssysteem
B Aansluitleidingen (dunwandig)
moeten 15mm uitwendig zijn
Cv retour
Cv aanvoer
Condens afvoer
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Gebruikswijzer

Ecolution Modul-AIR
Raadpleeg uw installateur voor advies:
• Instellingen MAXTANK tapwaterboiler.

Koude lucht

• Keuze van vloerbedekking (R-waarde).

Warme lucht

4 # Filter jaarlijks vervangen

Koud water (cv-retour)

radiatoren.

(art.nr. S1012742).

Warm water (cv-aanvoer)

# Displaybediening

5 # Balansventilatie

# Combi & Solo

• Hydraulisch inregelen van bestaande

1

Cv-ketel

2

 Radiatoren 

3

 OT Kamerthermostaat

4

 Ecolution Modul-AIR

6 Eco 45 C: meest economisch
o

1

Comfort 65 oC: hoger comfort en

N Flex & All-E
!

elektriciteitsverbruik.
100 L / 150 L / 180 L
# Combi & All-E

5

WTW-D

6

 MAXTANK tapwaterboiler

7

 Vloerverwarming

N Solo & Flex
# Max. gebruik van 6 L/min
# Toepasbaar met

# Zuinige douchekop

2

8

RF-schakelaar (3 standen + auto)

9

Stralend Warm radiator-kozijn

bestaande radiatoren
7 # LT vloerverwarming

# Hydraulisch inregelen

# Passieve vloerverdeler

door uw installateur

www.inventum.com/nl/warmtepompen/stralendwarm.

# Vloerbedekking met
R-waarde < 0,1 [(m2 x K)/W]
N Direct zonlicht

3

# Constante temperatuur
dag en nacht
# Nachtverlaging bij
slecht geïsoleerde woning

21o

8 # Draadloos (RF)

Afwezig - minimale ventilatie
Aanwezig - gemiddelde ventilatie
Timer - bepaalde periode
Auto - ventilatie o.b.v. sensoren
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