BXC, vraaggestuurd afvoerventiel

Belangrijke kenmerken
• Zelfregelend afvoerventiel in 3 versies
• Unieke automatische regeling op basis van de luchtvochtigheid, zonder batterijvoeding.
• Automatische regeling op basis van luchtkwaliteit door middel
van de ingebouwde CO2 sensor.
• Stille werking
• Onderhoudsvriendelijk door het gebruik van een uitneembare cassette

Intelligent afvoerventiel
De R-Vent BXC bevat alle functie die je in een afvoerventiel zou willen. Verschillende
activeringsmogelijkheden als CO2 en luchtvochtigheid (zonder batterijvoeding) zijn
beschikbaar om de ventilatie aan de behoeften van de bewoners aan te passen met als
doel een gezond en comfortabel binnenklimaat. De afvoerventielen passen zich automatisch
en stil aan de luchtstroom aan. Het ventiel is eenvoudig te installeren. Het installatiegemak
maakt de R-Vent BXC bijzonder geschikt voor toepassingen met collectieve afzuiging zoals

Luchtvochtigheid
sturing zonder
batterijvoeding!

appartementen, scholen, kantoren en sportcentra.
Instelbare luchtstroom (1)
Met de R-Vent BXC kunt u de luchtstroom instellen op basis van de beschikbare druk of
de specifieke eisen van de regelgeving. De vaste sluiter kan worden ingesteld op 6 posities
met een gemiddelde stap van 10m3/h (maximum 50m3/h). Het bereik van de variabele
luchtstromen kan in de installatie worden ingesteld.
Drukventiel voor eenvoudig instellen (2)
Het inbedrijfstellen wordt vergemakkelijkt door de aanwezigheid van een drukventiel die een
eenvoudige meting van de luchtstroom toelaat. Dit ventiel maakt het mogelijk om de druk te
meten met behulp van een manometer.
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BXC, vraaggestuurd afvoerventiel

Technische specificaties
Afmetingen in mm
33

Luchtstroom kenmerken
Capacitet in m3/h @ 100 Pa
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Relatieve vochtigheid in %
BXC h (Capacitet ‘+’ bij min. instelling)
BXC h (Capacitet ‘+’ bij max. instelling)

Standaard code (andere versies beschikbaar)
Luchtstroming kenmerken
Sturing op basis van luchtvochtigheid
Boost luchtstroom
Boost geactiveerd door de schakelaar
Boost geactiveerd door aanwezigheidsdetectie

BXC211EX

BXC272EX

BXC401EX
-

-

Unieke automatische sturing op luchtvochtigheid
zonder batterijvoeding

-

-

-

-

Andere activeringsmodi
Luchtstroom @ 100 Pa (min.-max.) (1)
Luchtstroom ’+’ - max. beschikbaar luchtstroom @ 100 Pa (2)
Akoestiek

m3/h
m3/h

12-80
130

12-80
130

CO2 niveau
12-80
130

Geluidsdrukniveau Lp @ 2 m, 100 Pa, 80 m3 / h,
min. luchtstroom ‘+’ instellen

dB(A)

28.3

28.3

28.3

Dn,e,w (C, Ctr) akoestische isolatie, RH = 65 %,
min. luchtstroom ‘+’ instellen

dB

57 (-2 ; -4)

57 (-2 ; -4)

-

Stroomvoorziening
2 x 1.5 V AAA LR03 batterij (niet meegeleverd)
Geluidssignaal (lage batterij spanning)
12 VAC voeding met specifieke transformator (ref. CA L261)
Kleur & materiaal
Kleur
Materiaal (hoofd)
Installatie
Met geïntegreerde ring
Met optionele ring (3)
In rond kanaal (min.-max.)
Rechthoekig kanaal compatibiliteit - beugel versie (min.-max.)
Andere functies
druk plug
standard -

-

mm
mm
mm
mm

(CAL inbegrepen)

wit
PS / ABS

wit
PS / ABS

wit
PS / ABS

ø100
ø125
ø85 - ø90
67 x 60 - 67 x 66

ø100
ø125
ø85 - ø90
67 x 60 - 67 x 66

ø100
ø125
ø85 - ø90
67 x 60 - 67 x 66

compatibele
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Opmerking: luchtstromen gegeven voor een ø100 mm kanaal (1) Standaardinstelling. (2) Luchtstroom ‘+’: de luchtstroom kan worden verhoogd van 10 m3 / h tot + 50 m3 / h
(6 beschikbare posities). Deze functie kan worden gebruikt om aan te passen aan lagere drukken of om specifieke verordeningen waarbij hogere luchtstromen. Standaard is de
positie 0 (minimaal luchtstroom = 12 m3 / h bij 100 Pa). (3) Geleverd in specifieke versies of als accessoire verkrijgbaar (ref. aea317). (4) Totaal 18 configuraties beschikbaar voor
de luchtstroom instelling van BFX versie.

