BROCHURE

CODUMÉ SCVU2
Een vooruitstrevende techniek!
De nieuwe SCVU2 Codumé ventilator is het neusje van
de zalm van de lokale en gedecentraliseerde ventilatie.
Met een permanent debiet van 18 m³/u kan dit oplopen
tot een debiet van 83 m³/u, waardoor de ventilator
beantwoordt aan de vereisten van de EPB normering
voor ieder type lokaal te ventileren in een woning. Geen
enkele andere ventilator kan tippen aan een elektrisch
verbruik van 1,1 Watt en 10 dB(A) op constant minimum
debiet.

aan
m
r
o
f
Con
orm
n
B
P
de E

www.codume.eu

Om zo discreet mogelijk te blijven, werd zelf het design
volledig herbekeken.
Maximaal eenvoudig te installeren, de regelfuncties
zijn gemakkelijk toegankelijk dankzij een revolutionair
scharniersysteem. De SCVU2 ventilator biedt zelfs de
mogelijkheid om alle instellingen op te slaan (fonction
lock).
Twee type werkingen worden afgebeeld op het toestel:
badkamer en keuken. De minimum- en
maximumsnelheid van elke functie kan worden gewijzigd,
voorregelingen gebeuren in de productie.

Ventilator met continue werking

Supplementaire functies
> Snelheidsregeling (badkamer/keuken)
> Timer mogelijkheid
> Hygrostaat volgens een nieuw revolutionnair
algoritme. Lock functie om instellingen op te slaan.

www.codume.eu

Aangepast aan de...
> normen en reglementeringen voor nieuwe gebouwen
> normen en reglementeringen voor nieuwe sociale
woningbouw
> recentste vereisten van de markt
Beantwoordt aan alle toepassingen van ventilatie van
woningen
> Badkamer/douche, wasplaats, wc,
Open of gesloten keuken
Enkele technische gegevens
> Debiet van 18 to 83 m³/u
> Beperkt elektrisch verbruik aan 1,1 W tot 4,1 W - IPX4
> 10 dBa bij minimum debiet
> Dikte van de ventilator (inbouw beperkt tot 50 mm)
> Muur of plafond montage
> Nieuwe anti-triltechnologie (motor en schoepen)
> Beantwoordt aan de GIP norm
> 2 snelheden (continu en maximum), apart instelbaar
> Boordiameter/buiten 100/199 mm

Wanneer er sprake is van milieu:
wil minder, meer zeggen !

De SCVU2 ventilator gebruikt minder kunststof, minder
verpakking en minder energie. Wij hebben de
SCVU2 ontworpen omdat deze de meest compacte,
zuinigste ventilator is op de markt: 0,06 €* per dag
(ongeveer 2,15 € per jaar), hetzij een klein pakje frieten
per jaar!
* Indicatieve prijs

Kamer selectie :
• Sanitair
• Keuken

BOOST Debiet

Verminderde debiet

Stroomaanpassingen
SMART Humidistat
SMART Timer
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SCVU2. Een vooruitstrevende techniek !

« 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.

T +32 2 511 20 10
F +32 2 511 23 59
I info@codume.eu

www.codume.eu
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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 !

