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AirCom Zentral
CODE 36/011-2 36/012-2 36/013-2 36/014-2

W 1005/633 1340/844 1675/1055 2010/1266
V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

m 0,6 0,6 0,6 0,6
mm
mm
m³/h 20-60 20-60 20-60 20-60

W 8-38 8-38 8-38 8-38
dB(A) 26-48 26-48 26-48 26-48

W
mm 595 595 595 595
mm 1150 1350 1550 1750
mm 198 198 198 198
kg 65 84 103 120

RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016

CODE 36/0111.2320 36/0111.2320 36/0111.2320 36/0111.2320

CODE 36/0112.2315 36/0112.2315 36/0112.2315 36/0112.2315

CODE 36/0111.2325 36/0111.2325 36/0111.2325 36/0111.2325

CODE 36/0111.9201 36/0111.9201 36/0111.9201 36/0111.9201

CODE 36/4651.9202 36/4651.9202 36/4651.9202 36/4651.9202

CODE 36/0111.9211 36/0111.9211 36/0111.9211 36/0111.9211

CODE 36/0112.9299 36/0112.9299 36/0112.9299 36/0112.9299

 

Vermogen (70/55°C / 55/45°C)
Elektrische voeding
Aansluitsnoer met stekker
Luchtkanaal aanvoer 100 mm rond of plat kanaalsysteem «100»
Luchtkanaal afvoer 100 mm rond of plat kanaalsysteem «100»
Luchtdebiet
Stroomopname
Geluidsdrukniveau
Warmteterugwinvermogen uit de afvoerlucht tot 350 tot 350 tot 350 tot 350
Afmetingen:     Hoogte
                        Lengte
                        Diepte  1
Gewicht
Kleur

OPTIONEEL TOEBEHOREN
Montagesjabloon voor radiatoraansluiting onderaan

Extra muurbevestigingsrail (voor voorinstallatie;
1 muurbevestigingsrail is standaard meegeleverd
bij elk toestel)

Aansluitkit met buizen en hoek voor wateraansluiting
voor- en terugloop links

Basiskit platte kanalen systeem 100 bestaand uit 
2 platte buizen 50 cm en 2 beschermroosters
tegen neerslag

Uitbreidingskit platte kanalen systeem 100 bestaand uit
4 platte hoeken 90° voor luchtafvoer onder vensterbank 
buiten

Basiskit ronde kanalen systeem 100 bestaand uit
2 buizen Ø 10 cm lengte 50 cm en 2 beschermroosters
tegen neerslag

Set vervangfilters:
5 filters voor luchtaanvoer en luchtafvoer

VERWARMEN

VENTILEREN

De AirCom Zentral combineert decentraal VENTILEREN met warmteterugwinning en centraal 
VERWARMEN. Dit principe helpt u energie te besparen en levert een belangrijke bijdrage aan 
luchtkwaliteit en gezondheid. De AirCom Zentral is zo één van de comfortoplossingen van OLSBERG 
bij renovatie.

Dankzij het principe van ventilatie met warmteterugwinning is de AirCom Zentral de ideale oplos-
sing voor decentraal ventileren. Een indrukbare draaiknop maakt het mogelijk het debiet traploos 
in te stellen van 20 tot 60 m³/h; een tweede draaiknop dient voor de keuze van de werking (aan/
uit, enkel luchttoevoer, ventilatie met warmteterugwinning). De kruisstroomwarmtewisselaar haalt 
tot 70% van de warmte uit de afvoerlucht en pompt deze calorieën in de verse aanvoerlucht.

Binnenlucht
Het AirCom principe voorkomt schimmel en andere schade veroorzaakt door  een hoge luchtvochtig-
heid en een slechte verluchting
Toevoer van verse lucht zonder tocht
Gefilterde luchtaanvoer, een belangrijk voordeel voor mensen met een allergie
Geen lawaai, de ramen mogen gesloten blijven
Waterdamp en geuren worden afgevoerd uit de kamers

Energiebesparing
Verlaging van de verwarmingskosten dankzij tot 70% warmteterugwinning
Een laag energieverbruik ontlast het milieu en verlaagt de CO2 uitstoot

Eenvoudige plaatsing
AirCom centraal kan met weinig werk in elke ruimte in combinatie met een bestaande centrale ver- 
warming geïnstalleerd worden
Oude radiatoren worden gewoon vervangen door AirCom Zentral
Twee kleine uitsparingen in de muur zijn nodig voor de toe- en afvoerluchtkanalen
De kosten voor een luchtkanaalnet vallen weg

Radiator gecombineerd met decentrale ventilatie
AirCom Zentral
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Gebruikte lucht

Luchtafvoer

Luchtaanvoer

Frisse buitenlucht

Kruisstroomwisselaar

Filter afvoerlucht

Filter aanvoerlucht

Luchtkanaal voor wanddoorvoering met beschermrooster

Radiale ventilator luchtafvoer

Radiale ventilator luchttoevoer

Radiator

Thermostatische radiatorkraan

Indrukbare draaiknop voor traploos instelbaar ventilatortoerental

Indrukbare draaiknop «Geen ventilatie / Enkel luchttoevoer / 
Werking met warmteterugwinning»

Voorloop en terugloop centrale verwarming

Stekker voor ventilatieunit

Werkingsprincipe

Geluidsisolatie-index Rw blokkeerklep / schuif

Open – zonder kleppen
46 dB met betrekking tot een testvlak van 10 m² (normoppervlak)
17 dB met betrekking tot de twee werkelijke openingen met platte kanalen 

Dicht – zonder kleppen
54 dB met betrekking tot een testvlak van 10 m² (normoppervlak)
26 dB met betrekking tot de twee werkelijke openingen met platte kanalen 

Open – met kleppen / gesloten
57 dB met betrekking tot een testvlak van 10 m² (normoppervlak)
28 dB met betrekking tot de twee werkelijke openingen met platte kanalen
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