
www.codume.eu V-0.1

Balansventilatie met 
warmterecuperatie voor 
het gehele huis.
CODUMÉ 
het gehele huis.
CODUMÉ 
het gehele huis.

NANAKIA450
Compacte ventilatiegroep 
met grote capaciteit.
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WAAROM IS NANAKIA450 ST EN 450 RF 
IDEAAL VOOR U?

•    Getest conform EPB (EN 308 norm)

•    Compact, licht een eenvoudig te installeren

•    Snelle en eenvoudige ingebruikname

•    De fi lters zijn vlot toegankelijk vanaf de voorzijde – 
zonder gereedschap

•    450 RF-eenheid heeft draadloze bediening

•    Constant stil werkende ventilatoren

Filterafdekking
Filter
verwijderd

•    Bypass inbegrepen

•    Geïntegreerde vochtigheidssensor

•    Discreet bedieningspaneel

•    Geïntegreerde vorstbescherming

•    Verbetert kwaliteit van de binnenlucht

•    Voorkomt condensatie door vochtigheidsniveau laag te 
houden

•    Belangrijke energiebesparingen door zeer lage 
werkingskosten

•    Ramen moeten niet worden geopend om het gebouw te 
ventileren

•    Eenvoudige handleiding meegeleverd

KRACHTIGE EN COMPACTE 
VENTILATIEGROEP
Ontworpen voor de Europese markt voor een debiet 
van 450m3/h bij een weerstand van 150 Pa.
Dit warmterecuperatiesysteem op basis van 
mechanische ventilatie voor een volledig huis 
combineert pulsie en extractie in één groep.
Getemperde lucht wordt afgeleverd aan de 
“woonruimtes”, terwijl vochtige lucht wordt 
weggenomen uit de “natte ruimtes”, zodat een 
comfortabele leefomgeving ontstaat.
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Ventilatie met warmteterugwinning

AFMETINGEN

draadloze 
bediening

NANAKIA450 RF NANAKIA450 ST

Aanvoer verse lucht 
van buitenaf

Lucht toevoer 
in de woning

Lucht extractie 
in de woning.

Vervuilde lucht 
wordt naar 
buiten gebracht

UITERST STILLE EN EFFICIËNTE VENTILATIE

Er wordt gebruik gemaakt van mo-
derne, energiezuinige DC-ventilatoren 
met uiterst stille en duurzame motoren.

DC-ventilatoren hebben ook een lager 
energieverbruik, waardoor werkings– 
en levensduurkosten beperkt blijven.
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« GEEN LEVEN ZONDER LUCHT »

Codumé heeft als doel de luchtkwaliteit te verbeteren in alle soorten gebouwen 
waar mensen vertoeven, werken en vrije tijdsactiviteiten beoefenen. Codumé 
stelt hiervoor performante totale ventilatie oplossingen voor op basis van hoge 
rendementsproducten.

De Codumé waarden geven uitdrukking aan onze unieke visie op het 
bedrijfsleven en ze weerspiegelen ook ons engagement om op een open 
manier te communiceren en samen te werken met onze partners.

Onze waarden maken integraal deel uit van onze dagelijkse activiteiten en 
vormen onze gedragscode. Bij elke beslissing laten we ons hierdoor leiden. 
Ze bepalen mee hoe we er als professionele speler uitzien en die Codumé 
zo bijzonder maakt. De kennis en de voeling met het terrein, de bereidheid 
om verder te gaan dan gewone handelsrelaties met al onze klanten en 
leveranciers, …
Kortom : U zit goed bij Codumé !


