BaseFlow
hoogbouw
Eenvoudig van natuurlijk of mechanisch naar vraaggestuurd ventileren
BaseFlow Hoogbouw is een vraaggestuurd ventilatiesysteem op basis van CO2 en optioneel relatieve vochtigheid (RV)
voor de bestaande, gestapelde bouw. Op basis van een CO2-meting in de gang, slaap- of woonkamer wordt meer of
minder geventileerd. De onderdrukgeregelde CAS ECO FAN ORG dakventilator zorgt ervoor dat de ventilatielucht
vanuit de keuken, douche en het toilet via het collectieve kanaal wordt afgevoerd.
De bewoner kan door middel van één knop op de CO2-sensor een ventiel op hoog, laag of CO2-sturing zetten.
Hiermee kan de ventilatie in de woning worden aangepast aan de leefgewoonte. Daarnaast kan een ventiel
automatisch op basis van relatieve vochtigheid hoog of laag schakelen.
Doordat het ventiel direct op een (shunt-)kanaal gezet kan worden zijn kanaalaanpassingen niet nodig. Het
systeem is robuust en eenvoudig door de metalen motorgestuurde ventielen en er is slechts één knop voor de
bediening. LED’s geven de stand van de ventiel(-en) en de CO2- status weer. Doordat de relatieve vochtigheidssensor
geïntegreerd in het ventiel zit en de bediening overruled wordt, kunnen vochtproblemen effectief worden voorkomen.
Een BaseFlow Hoogbouw-set bestaat uit een CO2-sensor en bediening, een motorgestuurd metalen ventiel met
vochtsensor en een transformator. De set is uit te breiden met een extra motorgestuurd ventiel met vochtsensor.
Optioneel is een keukenbox toe te passen voor een motorloze afzuigkap of om ruimte te creëren voor een brandklep.
De voordelen van BaseFlow Hoogbouw:
- Vraaggestuurd ventileren op basis van CO2 en RV
- Geen kanaalaanpassingen nodig
- Uit te breiden met motorgestuurd ventiel met geïntegreerde RV-sensor
- Door bewoner met één knop in te stellen (hoog/laag of CO2)

BaseFlow Hoogbouw is een C.4a systeem volgens de NEN 8088.
Met een EPA bijdrage van 0,17 punten.
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hoogbouw
CAS ECO FAN ORG

Gemotoriseerd
ventiel + RV

CO2

BaseFlow hoogbouw leveringsprogramma
Basissets
Artikelnr.

Zoeknaam

Omschrijving

53-00021

BFH-set CO 2 RV

BaseFlow Hoogbouw set met CO 2 sensor, RV/motorgestuurd afzuigventiel en trafo

545-62015S

CAS ECO1100 ORG

Dakventilator 230/400V ORG

545-62022S

CAS ECO2500 ORG

Dakventilator 230/400V ORG

545-62030S

CAS ECO3500 ORG

Dakventilator 230/400V ORG

Artikelnr.

Zoeknaam

Omschrijving

302-0550

MLV 125MRV

Motorgestuurd instelbaar metalen afzuigventiel met RV sensor

556-2700

KB 1

Keukenbox met aansluiting voor motorloze afzuigkap

340-7093

MP 125-BS

Montageplaat + bajonet RAL 9010 voor shuntkanaal

53-00029

Afsluitdop grijs

tbv keukenbox indien extra aansluiting niet gebruikt wordt

540-3032

DGD 2

Geluiddemper voor CAS voetgrootte 2

362-0030

DMP 526

Polyester dakopstand voetmaat II RAL 9010
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Accessoires

