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Voorstelling

Met meer dan 65 jaar ervaring in het domein van de ventilatie
stelt Codumé een gamma voor van huishoudelijke en lokale
ventilatoren, die voordeel halen uit de moderne technologieën,
die zeer bedrijfszeker zijn, en tevens uitzonderlijk zijn wat betreft
prijs-kwaliteit verhouding.
De meest recente ontwikkelingen worden weergegeven in
indrukwekkende resultaten:
• Ventilatoren met lager geluidniveau
• Veel lager elektrisch verbruik
• Betere prestaties wat betreft debiet en druk
Tegenwoordig garanderen de ventilatiesystemen een verhoogd
comfort en een spectaculaire daling in energieverbruik.
In dit boekje vindt u ons gamma van ventilatoren, helicoïdaal
of centrifugaal, voor alle types van lokalen zoals badkamers,
toiletten, keukens, voorraadmagazijnen,horeca, diensten,…
Wij hebben hierbij een aantal pictogrammen en tabellen
bijgevoegd, om u te helpen een juiste keuze te maken, dewelke
het best past bij het door u te gebruiken lokaal.
De grote hoofdstukken zijn onderverdeeld in :
• Electrische huisventilatoren
• Ventilatiesystemen voor individuele en/of collectieve
woonruimten
Ventilatoren
Systemen van luchtkanalen en luchtmonden
• Industriële ventilatoren
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Mechanisch gecontroleerde ventilatie
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Waarom ventileren ?

WAAROM VENTILEREN ?
In het verleden waren woningen niet zo goed geïsoleerd
als vandaag. De lucht verdween via kieren en spleten
in de muren, de vloeren, de ramen en het dak. Al deze
openingen lieten een natuurlijke circulatie in de woning toe.
Bij winderig weer kon de woning zelfs 3 tot 4 keer per uur
in luchtvolume geventileerd worden. Het energieverlies
was bijgevolg aanzienlijk. De ventilatie daarentegen was
voortreffelijk.
De techniek van bouwen is echter geëvolueerd. In de
mate van het mogelijke worden vloeren, muren en daken
goed geïsoleerd. De ramen zijn dubbel of hebben zelfs
drievoudige beglazing. Al deze maatregelen maken het
mogelijk om de luchtdichtheid te verhogen. De woningen
gelijken als het ware als een kaas onder een stolp :
luchtinlaat en uitlaat is niet mogelijk, met de gevolgen van
dien.

VOCHTIGHEIDSPROBLEMEN
Een familie van 4 personen produceert 14 tot 20 liter
vocht per dag in een woning, door te ademen, te slapen,
te koken, te wassen, de planten te begieten,… De
vochtigheid in woningen kan zo hoog zijn dat er niet alleen
gezondheidsproblemen ontstaan, maar dat ze tevens de
woning beschadigen, (schimmels,mijten, paddestoelen,…)

GEVAAR VAN VERONTREINIGING
Een Duitse studie heeft vastgesteld dat er zich een 100tal giftige stoffen in de woning bevinden. Deze stoffen zijn
van verschillende oorsprong.
s Verontreinigde stoffen betreft de bewoners zelf (CO2 bij
uitademing, zweetgeuren, geuren van voedingsmiddelen,
planten vuilnisbakken, rook, sigaretten,…)
s Verontreinigde stoffen betreft het gebouw of de
installaties (stoffen uit meubelen, verf, tapijten,
reinigingsproducten,…)
s Externe verontreinigingen (radon uit de bodem, radon
die als 2de oorzaak van longkanker wordt beschouwd,
vooral in Wallonië)
De resultaten zijn ontstellend. Vandaag lijdt 5 tot 20%
van de bevolking aan een aandoening van de luchtwegen.
Het aantal stofmijten is in 25 jaar verhonderdvoudigd. En
het aantal astmagevallen is verdubbeld de laatste 15 jaar.
In werkelijkheid tonen talrijke wetenschappelijke studies
aan dat de bestrijding van de vochtigheid in woningen
lijdt tot een sterke vermindering van allergische reacties
van personen die aan een luchtkwaal lijden. Maar om
deze strijd te winnen is natuurlijke ventilatie onvoldoende
om de verontreiniging te verwijderen. De mechanische
ventilatiesystemen van Codumé stellen wij u via deze
brochure voor.

Meer info ?

www.mijnventilatie.info
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Verschillende ventilatiesystemen

SYSTEEM A
Natuurlijke toevoer en afvoer. Het meest eenvoudige
systeem, het goedkoopst. De nauwkeurige controle van de
debieten is niet mogelijk. Waarom isoleren als de ramen
opengezet worden?

SYSTEEM B
Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer. Mogelijkheid om
de toevoerlucht te filteren. Wordt zeer weinig gebruikt.

SYSTEEM C
Natuurlijke toevoer in de droge ruimtes (living, bureel,
kamers) en mechanische afvoer in de vochtige ruimtes
(badkamer, keuken, berging, toilet, douche). Een ventilator
voert de bedorven en vochtige (warme) lucht af.

SYSTEEM D
Toevoer (droge ruimtes) en afvoer (vochtige ruimtes)
gebeuren mechanisch door middel van 2 ventilatoren. Het
systeem werkt met een warmtewisselaar die de warmte
recupereert uit de afgevoerde lucht.

HOEVEEL LUCHT GAAT
DOOR EEN RAAM
BIJ VENTILATIE?
Een tuimelraam van 70cm breed en
100cm hoog,10cm in open stand, stelt
een luchtoppervlakte van 1700cm2 voor,
hetzij 0,17m2
Voor een snelheid van 1m per seconde
laat deze een luchtdebiet door van
0,17m2x1m/sx3600s= 612 m3/h
Ter vergelijking een eengezinswoning,
geventileerd volgens de normen laat 350
tot 400m3/h door, maximum debiet bij
aanvraag ventilatie, bvb douche.
Een snelheid van 1m/s komt overeen
met 3,6km/h, een licht briesje dat
we nauwelijks voelen. Bij ventilatie van
woningen beperken wij ons tot 4m/s
(14,4km/h) in de kanalen. Aan de
toevoerroosters maximum 2m/s om geen
geluidshinder te ondervinden.
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De debieten volgens de norm
Algemeen kan men zeggen dat de norm NBN50,001 een ventilatie
voorziet van 1 liter per seconde per m2, d.w.z. 3,6 m3/h/m2.
Minimum debieten zijn te respecteren, en beperken van debieten voor
sommige lokalen toegestaan. De debieten worden berekend door de
architect of de EPB verantwoordelijke.
Gelieve hiernavolgend de debiettabellen te vinden.

Droge ruimtes => toevoer van lucht
Lokaal

Basis

Minimum

Mag beperkt worden tot

Living, Salon, Eetkamer

3,6 m3/h/m2

75 m3/h

150 m3/h

Slaapkamer

3,6 m3/h/m2

25 m3/h

72 m3/h

3

Bureel

2

3

3,6 m /h/m

25 m /h

72 m3/h

Speelkamer

3,6 m3/h/m2

25 m3/h

72 m3/h

Opmerking:
Voor de woningen waar de bouwvergunning werd afgegeven voor 01/09/2008
(Wallonië) of voor 01/06/2008 (Brussel) mag het toevoerdebiet beperkt worden tot
36m3/h/persoon in de kamers, burelen en andere leefruimtes.

Vochtige ruimtes => afvoer van lucht
Lokaal

Basis

Minimum

Mag beperkt worden tot

Gesloten keuken

3,6 m3/h/m3

50 m3/h

75 m3/h

Open keuken

3,6 m3/h/m3

75 m3/h

75 m3/h

Toilet

3

3,6 m /h/m

25 m /h

25 m3/h

Badkamer, Douche

3,6 m3/h/m3

50 m3/h

75 m3/h

Stooklokaal, Berging

3

3

3

3,6 m /h/m

3

3

50 m /h

75 m3/h

Aangezien de lucht van de droge ruimtes naar de vochtige ruimtes
moet stromen zijn doorgangsopeningen noodzakelijk. Deze bedragen
140cm2 voor een gesloten keuken, en 70cm2 voor de andere
ruimtes. Een spleet van 1cm onder de deuren volstaat voor deze
toevoer (2cm voor de gesloten keuken). Tevens is het gebruik van
doorgangsroosters in muren of deuren ook mogelijk. Aangezien de
lucht stroomt naar een extractieruimte worden de doorgangslokalen
(hal, nachthal…) automatisch geventileerd.
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Mechanisch Gecontroleerde Ventilatie
Type C
De toevoer van lucht gebeurt op natuurlijke
wijze in de droge ruimtes (living, bureel,
kamers, speelkamer) en mechanische
afvoer in de vochtige ruimtes, of ruimtes
met bedorven lucht (badkamer, toilet,
keuken, berging). De ventilator voert deze
bedorven (warme) lucht af naar buiten.

Twee type oplossingen zijn mogelijk om dit
te garanderen:
s Individueel : de gebruiker bedient zelf zijn
installatie.
s Collectief: 1 of meer ventilatoren
garanderen de ventilatie van meerdere
woningen.

De toevoer van lucht moet gegarandeerd
worden en is te voorzien door de
aannemer. Deze toevoeropeningen
kunnen op verschillende wijze voorzien
worden, via raamroosters, muurroosters,
doorgangroosters...)

Het individuele systeem wordt
gebruikt in eengezinswoningen en
appartementsgebouwen. Een of meerdere
ventilatoren bevinden zich in de woning
(of ten minste toch de regelaar) en
worden bediend door de eindgebruiker.
Deze oplossing biedt de mogelijkheid het
ventilatiedebiet te verhogen indien nodig
(geuren van de keuken, vochtigheid bij
nemen van douche,…) of het debiet te
verlagen (’s nachts, bij afwezigheid,…).

Opdat de ventilatie correct zou werken is
een voldoende luchttoevoer noodzakelijk!

SCVU2

Het collectieve systeem voorziet een
ventilator die de ventilatie verzekert van
verschillende woningen. De regeling
gebeurt dan ook collectief, (nachtverlaging
is ook mogelijk, wel voor alle woningen op
dezelfde manier).

rm
Confoorm
EPB n

SYSTEEM C INDIVIDUEEL
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Installatieschema enkele luchtstroom
in gegalvaniseerde staalplaat

ECOVE

WASPLAATS

TOILET
BADKAMER

KEUKEN
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ECOVE – CVD
CVDECO

ECOVE

SYSTEEM C
WOONHUISVENTILATOREN
Een Centrale Ventilatieunit die ruim 50% minder
energie verbruikt dan ‘gewone’ ECOVE’s? Terwijl
de aanschafprijs ongeveer dezelfde blijft?
Die ventilatieoplossing bestaat nu. De ECOVE
en CVDECO gebaseerd op een energiezuinige
gelijkstroommotor laten zich eenvoudig bedienen
met de vertrouwde drie-standenregelaar,
daarnaast is de ECOVE en CVDECO standaard uit
te breiden met een RF (radiofrequentie) regeling.
De grote besparing op installatiekosten, bovendien
is het mogelijk meerdere regelaars in één woning

RAFRBLCN RF
afstandsbedieningsschakelaar

Schakelaar RS3EN
MGV

te plaatsen, bijvoorbeeld in de keuken én de
badkamer. Dit kan ook in combinatie met een driestandenschakelaar. Een timerfunctie is op deze
regelaar(s) geïntegreerd. De gebruiker kan de unit
daarmee een vaste tijd laten draaien, waarna de
ventilator vanzelf terugschakelt naar de laagstand.
En dat allemaal draadloos. Eveneens is een sturing
op basis van CO2 mogelijk.
Wie kiest voor de ECOVE en CVDECO kiest voor het
beste dat de ventilatiemarkt te bieden heeft. Zowel
wat betreft energiezuinigheid als duurzaamheid.
Niet voor niets is de gebruiker verzekerd van drie
jaar garantie.

Huis

Douche

Toilet

Industrie

Technische gegevens
Aant.
snelh.

Aansluiting
Elektr. 5 draden
snoer

CVD400

3

Debiet
75 Pa.
m³/h
360

CVDECO

3

425

ECOVEBCORF

3

ECOVEBPERFSET

3

ECOVEHCORF

3

ECOVEHPERFSET

3

✔
✔
✔

Afmetingen
(mm)

483xø300
✔

463
463

ontvanger
ingesloten

483xø300

380
380

✔

Zender
ingesloten

✔

✔

355x350x294

✔

355x350x294

✔

355x350x294

✔

355x350x294

Toebehoren
RAFRBLCN

RF SET - KLEUR GEBROKEN WIT

RFZEBLCN

RF ZENDER - KLEUR GEBROKEN WIT

SOCO2I2C

CO2 SENSOR VOOR CVE-CVD

CERERF

CENVAX - RELAIS RF

CETRRF

CENVAX - TRANSFO RF

ADRECVD

GLIJSCHAAL (CVD)

FEPLCVD

LOODSLAB (CVD)

ADTOPLCVD

PLAKPLAAT VOOR PLATDAK (CVD)

RS3BOA

DOOS VOOR «OPBOUW» VERSIE RS3

RS3EN

REGELAAR (INBOUW)

** de dagsnelheid is het gemiddelde van de nachtsnelheid en hoge snelheid.
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Systeem C collectief

BELANGRIJK:

Opmerking:
De meeste ventilatoren gebruikt voor het
systeem c individueel kunnen voor het
collectieve gebruikt worden, voor zover het
debiet voldoende is.
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Niet vergeten om brandkleppen te
gebruiken !
Deze zijn nodig bij doorgang
van een individuele ruimte naar
een gemeenschappelijke (koker,
gemeenschappelijk hal...)
Bij twijfel, contacteer de bevoegde
diensten in uw regio.

CAS
CASECO
CAS

Tochtklep K

Dakopstand D

Geluidsdemper ACS

DAKVENTILATOREN

MGV

Het programma dakventilatoren Codumé biedt de ideale oplossing voor iedere situatie of het nu gaat om collectieve ventilatie in de woningbouw of om ventilatie in
de utiliteitsbouw. Het programma dakventilatoren van
Codumé bestaat namelijk uit slechts twee modellen, de
CAS (bolvorm)en de CAS2 (platte uitvoering). De grote
voordelen van onze dakventilatoren zijn de eenvoudige
montage en het minimale onderhoud. Omdat Codumé
overgangsframes en geluiddempers levert, kunnen deze

dakventilatoren in iedere situatie worden geplaatst, ook
in de vervangingsmarkt.
Klaar voor de toekomst ! Maar dat is nog niet alles.
Als u kiest voor de CASECO, dan bent u klaar voor de
toekomst. Deze unieke unit is namelijk eenvoudig uit
te breiden met diverse optieprinten, zo kan deze unit
worden aangepast voor een geïntegreerde onderdrukregeling, draadloze afstandsbediening en sturing via CO2
sensor.

Horeca

Bureel

Vergadering

Toebehoren

Gewicht (kg)

Regelaar

Type klep

380x380

6,5

R

K1 ACS1 D1

93

380x380

7,0

R

K1 ACS1 D1

CAS2000

2700

48.7 220

208

476x476 17,0

R/H

K2 ACS2 D2

CAS3600

4010

59.0 400

547

476x476 18,0

R/H

K2 ACS2 D2

CAS3606D

5000 56.00 200

390

610x610 35.0

H

K3 ACS3 D3

CAS4604D

5300 64.00 320

705

476x476 35.0

H

K2 ACS2 D2

CAS5506D

6200 61.00 240

580

610x610 38.0

H

K3 ACS3 D3

CASECO1100

2100

39,5 125

93

0,39

476x476

15

-

K2 ACS2 D2

CASECO2500

3150

49,5 250

227

0,92

476x476

15

-

K2 ACS2 D2

CASECO3500

4200

54,0 500

425

1,88

476x476

15

-

K2 ACS2 D2

CASDCU6500

6800

81,0 450

940

4,75

610x610

45

-

K2 ACS2 D2

Type voetstuk

Max,afmetingen
(mm)

80

51.0 200

Stroomverbruik

49.0 160

1230

Vermogen (w)

970

CAS904W

Max. druk (Pa)

Max. geluidsniveau
(dBa)

CAS454W

Type

Nom. debiet (m3/h)

Technische gegevens

Type geluidsdemper

Type

Toebehoren
RECASDC

ORG PRINT ECOFAN - VOOR CASECO 1100

RECASDCN

ORG PRINT ECOFAN V,II - VOOR CASECO 1100-2500-3500

SOCO2I2C

CO2 SENSOR VOOR CAS

K1

TOCHTKLEP VOOR CAS - TYPE 1

K2

TOCHTKLEP VOOR CAS - TYPE 2

K3

TOCHTKLEP VOOR CAS - TYPE 3

D1

DAKOPSTAND VOOR CAS - TYPE 1

D2

DAKOPSTAND VOOR CAS - TYPE 2

D3

DAKOPSTAND VOOR CAS - TYPE 3

ACS1

GELUIDSDEMPER VOOR CAS -TYPE 1

ACS2

GELUIDSDEMPER VOOR CAS - TYPE 2

ACS3

GELUIDSDEMPER VOOR CAS - TYPE 3
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USBOX

KASTVENTILATOREN
Deze super geruisloze kastventilatoren, met een
extreem laag geluidsniveau, maken deel uit van een
exclusieve en ongeëvenaarde serie. Deze USBOX kasten
zijn geschikt voor plaatsing in kleine extractielokalen,
met beperkte afmetingen en waar gemakkelijke
installatie vereist is. Andere speciﬁeke eigenschappen
: de mogelijkheid voor demontage van motor-vleugel
voor onderhoud, standaard ronde aansluitingen in-uit,
en de regelbaarheid in verschillende snelheden. Ze zijn
geschikt voor de extractie van vervuilde lucht, maximum
temperatuur 40°C. Ze moeten horizontaal geplaatst
worden.
s
s
s
s

Hoog rendement
Laag geluidsniveau
Optimale afmetingen
Motor-vleugel demonteerbaar voor
onderhoud
s Standaard ronde aansluitingen in /uit
s Horizontale montage – max,
temperatuur 40°C

OPBOUW – SAMENSTELLING
s $E HOOFDSTRUCTUUR BESTAAT UIT GEGALVANISEERDE
staalplaat, inwendig voorzien van een extra dikke
isolatie van 50 mm.
s -ONOFAZIGE MOTOR )0)0 KLASSE & VOORZIEN VAN
thermistoren, geschikt voor snelheidsregeling (zie
tabel voor keuze regelaar).
s 6LEUGEL MET ACHTEROVERGEBOGEN SCHOEPEN MET HOOG
rendement (voor modellen 125 tot 250).
s $UBBELAANZUIGENDE VENTILATOR MET VOOROVERGEBOGEN
schoepen (voor de model 315).

TOEBEHOREN
s 3NELHEIDSREGELAARS
s !FSLUITERS
s 4OEGANGSLUIKEN
s +LEMBANDEN OM BUIZEN TE BEVESTIGEN
s 'ELUIDSDEMPERS

Meer technische gegevens op www.codume.eu
Technische gegevens

Vermogen (kW)

A

IP/CL

Max. geluidsniveau
(dB(A))

Vrije oppervlakte
(mm)

Gewicht (kg)

2

225 2544

0.070

0.40

44/F

27

360x360x385

400

14

R200/REL10

160

2

480 2730

0.110

0.52

44/F

32

400x400x425

430

17

R200/REL10

USBOX200

200

2

850 25 80

0.180

0.90

44/F

36

430x430x450

460

20

R300/REL25

USBOX250

250

2

1150 2538

0.300

1.40

44/F

35

470x470x525

530

25

R450/REL25

USBOX315

315

2

1360

0.140

1.70

44/F

41

550x550x550

550

37

R450/REL25

VKPL125

KLEPPENROOSTER OP AFVOER GROEP USBOX125

VKPL160

KLEPPENROOSTER OP AFVOER GROEP USBOX160

VKPL200

KLEPPENROOSTER OP AFVOER GROEP USBOX200

VKPL250

KLEPPENROOSTER OP AFVOER GROEP USBOX250

VKPL315

KLEPPENROOSTER OP AFVOER GROEP USBOX315

TO400

TO400 BESCHERMKAP VOOR GROEP USBOX125

TO500

TO400 BESCHERMKAP VOOR GROEP USBOX160/200

Afmetingen (mm)

Rpm

125

USBOX160

Snelheid (t/min.)

P

USBOX125

Accessoires
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Regelaar

Diam. (mm)

Type

Demand Flow

HET CODUMÉ DEMANDFLOW VENTILATIE SYSTEEM

Optimale luchtkwaliteit in de hele woning
Goede woningventilatie is noodzakelijk voor
een comfortabel en gezond binnenklimaat.
Het ventileren van alleen keuken, badkamer
en toilet is niet voldoende. Het Codumé
DemandFlow systeem bepaalt daarom voor
alle verblijfsruimten hoeveel er geventileerd
moet worden door het CO2-niveau in de
afgevoerde lucht uit alle ruimten regelmatig te
controleren. Zo is de bewoner verzekerd van
een optimale luchtkwaliteit in iedere kamer en
daarmee een gezond binnenklimaat voor de
ganse woning.
Eén centrale CO2-sensor
Het DemandFlow systeem is gebaseerd op
natuurlijke luchttoevoer en mechanische
luchtafvoer in iedere ruimte.
Hiervoor zijn niet alleen de keuken, het
toilet en de badkamer maar ook alle
kamers voorzien van een afzuigpunt dat
via een eigen kanaal is aangesloten op het
DemandFlow plenum. In dit plenum zit één
centrale CO2-sensor en voor ieder kanaal
een aparte regelklep. Daarnaast is er
een vochtigheidssensor gemonteerd in de
aansluiting(en) voor de badkamer(s) en een
aanwezigheidssensor voor de plaatsen waar er
een toilet is.

Automatische werking
De CO2-sensor meet regelmatig het CO2niveau van de afgevoerde lucht uit de
verblijfsruimten. Zodra er te veel CO2 wordt
gemeten, zal het systeem er automatisch
voor zorgen dat er in de betreffende
ruimte tijdelijk meer wordt geventileerd.
De vochtigheids-sensor meet continu de
relatieve luchtvochtigheid in de badkamer. Bij
aanwezigheid van personen in de badkamer of
als de luchtvochtigheid in de badkamer stijgt,
zal het systeem direct de badkamer prioriteit
geven en meer gaan ventileren.
Het DemandFlow ventilatiesysteem voor
woningen reduceert de EPB – bijdrage bijna
zoveel als een systeem D, zorgt daarbij voor
een gezond binnenklimaat en een interessante
kostprijs en vergt bijna geen onderhoud, enkel
een 3 jaarlijkse inspectie op de goede werking.

SYSTEEM C
Demand Flow

rm
Confoorme
EPB n
Reductie-factor EPB 0,61.
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Ventilatie met warmterecuperatie
Dit systeem bestaat uit een ventilatiesysteem
die enerzijds lucht toevoert in de droge
ruimtes (living, bureel, kamers) en anderzijds
evenveel lucht afvoert in de vochtige ruimtes
(keuken,berging, badkamers en toilet).
Deze twee luchtstromen kruisen elkaar in de
tegenstroom warmtewisselaar (ze worden niet
gemengd) en maakt het mogelijk de warmte
uit de afgevoerde lucht te gebruiken om de
toevoerlucht op te warmen, en aldus energie
te besparen.
Het rendement van deze toestellen is vrij
hoog, meer dan 95% van de warmte kan
gerecupereerd worden om in de woning terug
te voeren.
De meting van het rendement gebeurt volgens
de norm EN308. Voor het toekennen van de
premie (Waals en Brussels gewest) moet een
groep met warmterecuperatie genormeerd
zijn. Het certificaat is ook geldig voor
passiefhuizen.
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Systeem D
Ter info:
Zelfs als de toevoerlucht opgewarmd wordt
door de warmtewisselaar, kan dit gebalanceerd
ventilatiesysteem niet beschouwd worden als
een verwarmingssysteem. Het gaat om een
ventilatiesysteem dat bijdraagt tot een comfortabel
en gezond binnenklimaat. Deze oplossing biedt de
mogelijkheid het ventilatiedebiet te verhogen indien
nodig (geuren van de keuken, vochtigheid bij nemen
van douche,…) of het debiet te verlagen (’s nachts,
bij afwezigheid,…).

SYSTEEM D COLLECTIEF
Het is mogelijk ventilatiegroepen met
warmterecuperatie te gebruiken voor
collectieve woningen (appartementen). Gelieve
een vertegenwoordiger of een technisch
bureel te contacteren voor het gebruik van
deze groepen met warmterecuperatie in
appartementsbouw. Zij zullen samen met U
de studie opmaken.

Systeem D individueel
SYSTEEM D INDIVIDUEEL
Het individuele ventilatiesysteem wordt
gebruikt in eengezinswoningen en
appartementen. Een of meerdere
ventilatoren zijn in de woning geplaatst
en worden bediend door de gebruiker.
Deze oplossing biedt de mogelijkheid het
ventilatiedebiet te verhogen indien nodig
(geuren van de keuken, vochtigheid bij nemen
van douche,…) of het debiet te verlagen
(’s nachts, bij afwezigheid,…).

HB+ SYSTEEM
Het HB+ systeem geeft nog meer voordelen aan
de gebruiker.
De kanalen zijn van kunststof, dubbel gelaagd,
zeer gemakkelijk te plaatsen, te onderhouden, ze
zijn vrij flexibel en bijna glad binnenin.

Het systeem is opgebouwd uit
verdeelcollectoren. Elk ventilatierooster is
individueel aangesloten op de collector zodat
overdracht van geluid tussen lokalen onmogelijk
De ventilatiesystemen met warmterecuperatie
is. De inregeling van het debiet gebeurt aan de
voldoen aan de verschillende verwachtingen
collector. Wij kunnen aldus het systeem niet
van de gebruiker.
ontregelen door onoplettendheid of kwade wil.
Ze laten toe:
s Te ventileren op regelmatige basis
s De gevraagde debieten te bekomen
s Geruisloos te werken
s Het comfort van de gebruiker te verhogen
Systemen die de toevoerlucht filteren met
warmterecuperatie vormen momenteel
de krachtigste oplossing voor het
ventilatieprobleem.

SYSTEEM D INDIVIDUEEL

Ter informatie
Het warmteverlies door ventilatie is afhankelijk van:
s (ET TE VENTILEREN VOLUME
s (ET AANTAL GEWENSTE LUCHTVERVERSINGEN PER UUR
s $E SPECIFIEKE WARMTECAPACITEIT VAN DE LUCHT
(0,34 Wh/m3K).
s (ET VERSCHIL TUSSEN BUITEN EN BINNENTEMPERATUUR
Het warmteverlies=Volume x aantal verluchtingen x0,34x (tb-tbi)

Voor een gegeven buitentemperatuur van 8°C en een
binnentemperatuur van 20°C zal voor een systeem D
dit verschil 2°C bedragen, voor een systeem A, B of C
12 °C.
Het warmteverlies voor een systeem met
warmterecuperatie is 6x kleiner dan met een standaard
systeem.

17

HRU3BVN
HRU3BVN

Clavier RFZEBLCN

BALANSVENTILATIE-UNIT
MET WARMTERECUPERATIE
Een verfrissend gezond binnenmilieu, optimaal
wooncomfort en ook nog eens fors op energie besparen ? Met de vernieuwde HRU3BVN kan het allemaal.
Het principe van de Codumé HRU3BVN is heel eenvoudig. Met behulp van een toevoer- en afvoerventilator
voert de unit verse buitenlucht naar binnen en ‘vervuilde’ binnenlucht af naar buiten. Beide luchtstromen
worden door een warmtewisselaar gevoerd. Hierin
wordt zo’n 95% van de warmte van de afvoerlucht
overgedragen aan de verse buitenlucht die naar binnen
wordt geblazen. Dit waarborgt een inblaastemperatuur die bijna hetzelfde is als de kamertemperatuur.
De HRU3BVN draagt bij aan het verlagen van de EPB
(Energie Prestatie Binnenklimaat norm). Dit maakt de
HRU3BVN tot één van de meest rendabele investeringen in EPB-verlaging. De unit is standaard uitgerust
met een ingebouwde bypassklep. In de warme zomermaanden leidt de klep de koelere buitenlucht (buiten
de warmtewisselaar om zo in de woning te brengen).
Geheel automatisch! Ook is er een unieke vorstbeveilingsklep voorzien in het toestel. De HRU3BVN laat zich
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Interrupteur RS3EN

MODEL RF
Met zender en ontvanger
MODEL MET DRAADS
5-draads aansluiting, mogelijkheid
voor latere RF aansluiting

eenvoudig bedienen met de vertrouwde driestandenregelaar.
Daarnaast is de HRU3BVN standaard uit te breiden
met een RF (radiofrequentie) regeling. Die optie brengt
diverse voordelen met zich mee. Om te beginnen
een grote besparing op installatiekosten. Bovendien
is het mogelijk meerdere regelaars in één woning te
plaatsen, bijvoorbeeld in de keuken én de badkamer.
Een timerfunctie is op de RF regelaar(s) geïntegreerd.
De gebruiker kan de unit daarmee een vaste tijd laten
draaien, waarna de unit vanzelf terugschakelt naar de
laagstand. En dat allemaal draadloos. Ook het onderhoud is zeer eenvoudig. De waaiers zijn voorzien van
achterover gebogen schoepen waardoor de mate van
vervuiling van de waaiers beperkt is. De ﬁlters bevinden zich direct achter de draaideur en kunnen eenvoudig worden uitgenomen voor reiniging of vervanging.
De HRU3BVN is leverbaar in twee uitvoeringen :
laagbouw en hoogbouw. En als het beter uitkomt, kan
de unit worden gespiegeld, ook op dit toestel is 3 jaar
garantie.

Horeca

MGV

Bureel

Vergadering

Home

U kunt ﬁlters direct
bestellen via

www.codume.eu/boutique

Technische gegevens

RF

Filaire

Type

Aant.
snelh.

Aansluiting
Debiet
Elektr. 5 draden 150 Pa.
m³/h
snoer
✔

Zender
ingesloten

ontvanger
ingesloten

Afmetingen

HRU3BVHN

3

HRU3BVLN

3

HRU3BVHRFN

3

✔

325

✔

✔

848x730x477

HRU3BVLRFN

3

✔

325

✔

✔

848x730x477

LIHRUECO

3

✔

150

✔

760x597x280

✔

325

848x730x477

325

848x730x477

Vervang ﬁlters
FIHRU

SET VAN 2 FILTERS HRU

FIHRUG4

SET VAN 2 FILTERS HRU N

FIHRUF7

SET VAN 2 FILTERS HRU N

CAFIHRU

DOOS 25 X SET VAN 2 FILTERS HRU

CAFIHRUG4

DOOS 25 X SET VAN 2 FILTERS HRU N

CAFIHRUF7

DOOS 25 X SET VAN 2 FILTERS HRU N

Toebehoren
RAFRBLCN

RF SET - KLEUR GEBROKEN WIT

RFZEBLCN

RF ZENDER - KLEUR GEBROKEN WIT

CERERF

CO2 SENSOR VOOR CVD-ECOVE-HRU

CETRRF

DOOS VOOR «OPBOUW» VERSIE RS3

RS3BOA

REGELAAR (INBOUW)

RS3EN

REGELAAR (INBOUW)

HORLOGEECO

VOLLEDIGE KLOK

BACH1601500S

VERWARMINGSBATTERIJ EN SONDE D160 1500W

KICOLIHRU

CONVERSIE KIT VOOR LIHRUECO

** De dagsnelheid is het gemiddelde van de nachtsnelheid en hoge snelheid.
Rendement HRU volgens norm EN308: (89,8%).
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RODF
RODF8

RODF8 :
270 m3/h bij 150 Pa
598 x 699 x 360 mm (LxHxD)
RODF12
430 m3/h bij 150 Pa
598 x 598 x 598 mm (LxHxD)

Tal van voordelen
s laag geluidsniveau,
s neemt weinig plaats in.
Raccord possible de hotte
s dampkap (het gebruik ervan zal de ventilator naar een
hogere snelheid doen gaan),
In optie,
s vochtigheidssonde,
s aanwezigheidsdetectie,
s CO2 sonde,
s Dampkap.
s Naverwarmingselement.
RODF8R - 500 W
RODF12R - 800 W
s Onvoldoende plaats in de hoogte ? De nieuwe warmteterugwinningunits laten een zijdelingse positionering toe voor
de montage. Op deze wijze vertrekken de luchtkanalen
zijdelings en de montagehoogte beperkt zich tot 60 cm.
s Regeling. Een bekabelde regeling met display is begrepen
in de levering van de unit (in optie regelaar mogelijk).

ergie
Lage ening
won
g
e wonin
Passiev

RODF12

WTW - WARMTEWIEL
De rotatieve wisselaars laten een rendement toe
van 89% volgens de EN308 norm.
De ventilatoren werken met gelijkstroom motoHoreca
ren, die enerzijds een laag verbruik verzekeren en
anderzijds een zeer laag geluidsniveau.
Récuperatie van de calorieën
De rotatieve wisselaar bestaat uit een aluminium
Home
rotorwiel met veelvuldige kleine openingen. Deze
draait op lage snelheid en wordt doorspoeld in één
richting van vuile lucht, in de andere zijde door
verse lucht. De vuile lucht verwarmt de openinBureel
gen, die door de rotatie opschuiven en de koudere
luchtstroming opwarmen. Bij gelijke pulsie en
extractiedebieten kan het thermisch rendement
89% bereiken (volgens de EN308 norm).
Vergadering
Ideaal voor de koude klimaatstreken
De rotatieve wisselaar van Codumé is vorstbestandig. Een
voorverwarming tegen vorst of eender welke vorstbeveiliging
is overbodig.
Schoorsteen functie : een extra pluspunt !
Bij het gebruik van een open haard, zal deze functie het
pulsiedebiet verhogen, wat een extra luchttoevoer aanbrengt.
In mindere mate, vergemakkelijkt deze functie het gebruik van
een gemotoriseerde dampkap in een laag energiewoning of
passieve woning.

RODF8

RODF12

Type
RODF8R

ROTATIEVE WISSELAAR - 270 M3/H

BACHPORODF8

NAVERWARMINGS ELEMENT 500 W - RODF8

RODF12R

ROTATIEVE WISSELAAR - 430 M3/H

BACHPORODF12 NAVERWARMINGS ELEMENT 800 W - RODF12
CODIFIRODF12

AFSTANDSBEDIENING - RODF8/12

FIF7RODF12

SET VAN FILTERS (1x F7 + 1x G3) - RODF12

Toebehoren
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PIRRODF

AANWEZIGHEIDSENSOR - RODF

HHRODF

VOCHTIGHEIDSSENSOR - RODF

HORLOGERODF

HORLOGERODF TIMER - RODF

SOPRRODF

SOPRRODF DRUKSENSOR - RODF

GAPL8RODF

PVC KANAAL VOOR DRUKSONDE - RODF

CAMO20RODF

MODULAIRE KABEL L=20m RJ9 - RODF

K = Aansluiting dampkap
= Aanzuig buitenlucht
= Toevoer verse lucht
= Aanzuig vuile lucht
= Afvoer vuile lucht

HR
HR2060

HR8590

HR3060
HR1060
HR8090

HR Dampkappen,
De HR (hoog rendement) dampkappen zijn voorzien
voor aansluiting op het centrale ventilatiesysteem
en op hetzelfde kanalenwerk.
Gelieve de studie hiervan te laten opmaken door
Codumé.

Voordelen van de HR-dampkap:
s dé oplossing voor woningen met
HRU systeem
s rendement > 80 % door
luchtgordijnsysteem
s geruisloze werking
s fraai design
s halogeen verlichting
s duurzame uitvoering o.a. door
metalen vetﬁlters
s geschikt voor nieuwbouw en
renovatie

De HR-dampkap werkt in basis net als iedere
dampkap. Het verschil is dat de HR-dampkap
voorzien is van een suppletiefan die een luchtgordijn
rondom de kookplaat creëert. Hierdoor blijft
de damp beter onder de afzuigkap en krijgt het
centrale ventilatiesysteem de kans zijn werk
goed te doen. Zo wordt een optimale afvoer van
kook- en braaddampen gewaarborgd. Door deze
speciale luchtgordijntechniek wordt ruim 80% van
de kookdampen direct afgevoerd via het centrale
ventilatiesysteem van de woning.

Halogeenverlichting

100

-

500/700 ✔

123

boven

100 2x20

123
500/700 ✔
248
** Inkl. telescoopschacht min/max

boven

100 2x20

Tot. opgenomen
vermogen
Geschikt voor aansluitspanning (50 Hz) (V)

Suppletiefan

boven

Afsluitbare klep
Diam.
aansluittuit
(mm)
123

Hoogte min / max
(mm)

650/700 ✔

Verlichting

Energieverbruik (W)

Montagehoogte

Locatie
afvoer naar

Hoogte **

(mm)

Afmetingen

b x d x h (mm)

Model

Gewicht

MGV

(kg)

DAMPKAPPEN

** Inkl. luifel
HR1060

598 x 520 x 115

HR2060

600 x 295 x 212

HR2090

900 x 295 x 212

248

1x40 140 230

10

-

140 230

12

-

140 230

16

HR8590RVS

898 x 520 x 75 685/1140

650/700 ✔

123

boven

90 2x20

130 230

23

HR8090RVS

898 x 520 x 75 685/1140

650/700 ✔

123

boven

90 2x20

130 230

23

HR3060RVS 598 x 520 x 270 720/1150

650/700 ✔

123

boven

90 2x20

130 230

18

HR3090RVS 898 x 520 x 270 720/1150

650/700 ✔

123

boven

90 2x20

130 230
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* Informatie en technische gegevens ter informatie - Wijzigingen onder voorbehoud. Recupel-Lightrec niet inbegrepen.

Keuken

Comfort

Home
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VENTILATIEROOSTERS
Codume stelt een gamma voor van ventilatieroosters en –
als statische luchttoevoer. Van klein tot groot worden ze in de
monden om de luchtstroom toe te laten bij extractie, pulsie of soberste materialen gemaakt, en zijn gemakkelijk te plaatsen.

Zelfregelende zuigmonden
BOAL15N

ZELFREGELENDE EXTRACTIEMOND - Q 15 M3/H - D.125MM

BOAL25N

ZELFREGELENDE EXTRACTIEMOND - Q 25 M3/H - D.125MM

BOAL50N

ZELFREGELENDE EXTRACTIEMOND - Q 50 M3/H - D.125MM

BOAL60N

ZELFREGELENDE EXTRACTIEMOND - Q 60 M3/H - D.125MM

BOAL75N

ZELFREGELENDE EXTRACTIEMOND - Q 75 M3/H - D.125MM

BOAL90N

ZELFREGELENDE EXTRACTIEMOND - Q 90 M3/H - D.125MM

BOAL25100N

ZELFREGELENDE EXTRACTIEMOND - Q 25 M3/H - D.100MM

BOAL50100N

ZELFREGELENDE EXTRACTIEMOND - Q 50 M3/H - D.100MM

BOAL75100N

ZELFREGELENDE EXTRACTIEMOND - Q 75 M3/H - D.100MM

BOAL1550H

EXTRACTIEMOND - LUCHTVOCHTIGHEID GEVOELIG

BOAL1575H

EXTRACTIEMOND - LUCHTVOCHTIGHEID GEVOELIG

BOAL530TE

TEMPO EXTRACTIEMOND - ELECTRISCH BEDIENING 230V

BOAL530VP

VISIOEN EXTRACTIEMOND - ELECTRISCH BEDIENING 4,5V DOOR HET DETECTEREN VAN DE AANWEZIGHEID

Extractiemonden voor sanitaire lokalen
BRS80E

EXTRACTIEMOND - D.80 MM - DEBIET MAX. 80 M/H

BRS100

EXTRACTIEMOND - D.100 MM - DEBIET MAX. 125 M/H

BRS125

EXTRACTIEMOND - D.125 MM - DEBIET MAX. 150 M/H

BRS150

EXTRACTIEMOND - D.150 MM - DEBIET MAX. 175 M/H

BRS200

EXTRACTIEMOND - D.200 MM - DEBIET MAX. 250 M/H

Pulsiemonden
BOTR125

PULSIEMOND D.125 - Q 100 M3/U

Pulsie / exctractiemonden
BOHLV100

EXTRACTIE / PULSIE MOND - D.100MM

BOHLV125

EXTRACTIE / PULSIE MOND - D.125MM

BOHLV125C

EXTRACTIE / PULSIE MOND + KADER - D.125MM

BOHLV160

EXTRACTIE / PULSIE MOND - D.160MM

BOHLV200

EXTRACTIE / PULSIE MOND - D.200MM

Verdeelplenum en rooster
DIMU125

MUURVERDELER WIT V/V - 4 LEIDINGEN + PLENUM - D.125 MM

DIMU125RR

MUURVERDELER WIT V/V - 4 LEIDINGEN + PLENUM - D.125 MM + REGELBAAR ROOSTER

DIMU125GR

samangesteld uit: vierkant gevelrooster

DIMU125CARR

vierkant plenum voor vierkant gevelrooster en klep

DIMU125R

MUURVERDELER WIT V/R - 2 LEIDINGEN + PLENUM - D.125 MM

DIMU125GR

samangesteld uit: vierkant gevelrooster

DIMU125CA

vierkant plenum voor vierkant gevelrooster

CAGR225125

KAST + ROOSTER 225 X 125 MM

Brandkleppen
BOCOFE1125

BRANDKLEP RF1H D.125 + BEVESTIGINGSRING

BOCOFE2125

BRANDKLEP RF2H D.125 + BEVESTIGINGSRING

Verdeelrooster
RECI125
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ROND VERDEELROOSTER MET VASTE INSTELLING D.125 MM

TOEBEHOREN

Aansluitmof voor monden in plaasterwanden
MAPLACO125

MOF VOOR ZUIGMOND D.125

MAPLACO160

MOF VOOR ZUIGMOND D.160

MAPLACO200

MOF VOOR ZUIGMOND D.200

Brandkleppen
CACOFE100

BRANDKLEP - D.100 MM

CACOFE125

BRANDKLEP - D.125 MM

CLCOFEAUCO160

ZELFBEDIENDE BRANDKLEP D.160MM

CLCOFEAUCO200

ZELFBEDIENDE BRANDKLEP D.200MM

CLCOFEAUCO250

ZELFBEDIENDE BRANDKLEP D.250MM

CLCOFEAUCO315

ZELFBEDIENDE BRANDKLEP D.315MM

Diversen
CLCVH125

ANTI-TERUGSLAGKLEP

Gegalvaniseerde geluidsdempers
FGD12850

GELUIDSDEMPER D.128 L.50

FGD15250

GELUIDSDEMPER D.152 L.50

FGD16050

GELUIDSDEMPER D.160 L.50

FGD18050

GELUIDSDEMPER D.180 L.50

FGD128100

GELUIDSDEMPER D.128 L.100

FGD152100

GELUIDSDEMPER D.152 L.100

FGD180100

GELUIDSDEMPER D.180 L.100

Toebehoren
GD50125900

GEGALVANISEERDE GELUIDSDEMPER 50 MM ISOL. - D.125 MM - L.900 MM

GD50150900

GEGALVANISEERDE GELUIDSDEMPER 50 MM ISOL. - D.150 MM - L.900 MM

GD501601200

GEGALVANISEERDE GELUIDSDEMPER 50 MM ISOL. - D.160 MM - L.1200 MM

GD50160900

GEGALVANISEERDE GELUIDSDEMPER 50 MM ISOL. - D.160 MM - L.900 MM

GD502001200

GEGALVANISEERDE GELUIDSDEMPER 50 MM ISOL. - D.200 MM - L.1200MM

GD50200900

GEGALVANISEERDE GELUIDSDEMPER 50 MM ISOL. - D.200 MM - L.900MM

GD502501200

GEGALVANISEERDE GELUIDSDEMPER 50 MM ISOL. - D 250 MM - L.1200 MM

GD50250900

GEGALVANISEERDE GELUIDSDEMPER 50 MM ISOL. - D.250 MM - L.900 MM

GD503151200

GEGALVANISEERDE GELUIDSDEMPER 50 MM ISOL. - D.315 MM - L.1200 MM

GD50315900

GEGALVANISEERDE GELUIDSDEMPER 50 MM ISOL. - D.315 MM - L.900 MM

GD503551200

GEGALVANISEERDE GELUIDSDEMPER 50 MM ISOL. - D.355 MM - L.1200 MM

GD50355900

GEGALVANISEERDE GELUIDSDEMPER 50 MM ISOL. - D.355 MM - L.900 MM
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TOEBEHOREN

DAK UITGANGEN
Dakkappen
CT125NO

DAKKAP, KLEUR LEIEN DAK - D.125 MM

CT160NO

DAKKAP, KLEUR LEIEN DAK - D.160 MM

CT200NO

DAKKAP, KLEUR LEIEN DAK - D.200 MM

CT250NO

DAKKAP, KLEUR LEIEN DAK - D.250 MM

CT315NO

DAKKAP, KLEUR LEIEN DAK - D.315 MM

CT355NO

DAKKAP, KLEUR LEIEN DAK - D.355 MM

CT400NO

DAKKAP, KLEUR LEIEN DAK - D.400 MM

CT450NO

DAKKAP, KLEUR LEIEN DAK - D.450 MM

CT500NO

DAKKAP, KLEUR LEIEN DAK - D.500 MM

CT630NO

DAKKAP, KLEUR LEIEN DAK - D.630 MM

Uitblaaskappen
JETCHTO160

CHAPEAU POUR REJET D’AIR VICIE D.160

JETCHTO200

CHAPEAU POUR REJET D’AIR VICIE D.200

JETCHTO250

CHAPEAU POUR REJET D’AIR VICIE D.250

JETCHTO315

CHAPEAU POUR REJET D’AIR VICIE D.315

JETCHTO355

CHAPEAU POUR REJET D’AIR VICIE D.355

JETPLTO200

ADAPTATEUR TOITURE PLATE D.200

JETPLTO250

ADAPTATEUR TOITURE PLATE D.250

JETPLTO315

ADAPTATEUR TOITURE PLATE D.315

JETPLT0355

ADAPTATEUR TOITURE PLATE D.355

Toebehoren
CO224211

DAKDOORVOER D.125

CO226010

VERSTALBARE LOODSLABPAN 5-25° D.125

CO226011

VERSTALBARE LOODSLABPAN 25-45° D.125

CO226016

VERSTALBARE LOODSLABPAN 35-55° D.125

CO232003

ALU PLAKPLAAT VOOR PLATDAK D.125

CO235003

GLIJSCHAAL D.125

Dakdoorgangen
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SO3045160

DAKDOORGANG SCHUIN DAK 30-45° - D.160

SO3045200

DAKDOORGANG SCHUIN DAK 30-45° - D.200

SO3045250

DAKDOORGANG SCHUIN DAK 30-45° - D.250

SO3045315

DAKDOORGANG SCHUIN DAK 30-45° - D.315

SO3045355

DAKDOORGANG SCHUIN DAK 30-45° - D.355

Kanaalwerk
De lucht stroomt door een kanalen netwerk. De
keuze hiervan is zeer belangrijk. De kanalen
moeten gemakkelijk te onderhouden zijn, toelaten
om met kleine drukverliezen te werken (gladde
oppervlakte voor gemakkelijke luchtverplaatsing).
De keuze van ronde kanalen ligt dan ook voor de
hand.
Om zo weinig mogelijk lawaai in de leidingen
te veroorzaken wordt de snelheid van de lucht
beperkt tot ongeveer 4m/s. Een verhoging van
de snelheid verhoogt exponentieel het drukverlies.
Verdubbeling van de snelheid geeft een
verviervoudiging van het drukverlies en verhoogt
het opgenomen vermogen van de gekozen
ventilator.
Snelheid in m/s
2

4

5

113

141

Debiet in m3/h

Diameter van de kanalen
100

3

57

85

125

88

133

177

221

160

145

217

290

362

200

226

339

452

565

250

353

530

707

884

315

561

842

1122

1403

355

713

1069

1425

1782

Berekening van de
luchtsnelheid
De luchtsnelheid(m/s) is het debiet(m3/h) gedeeld
door de doorlaat (oppervlakte in m2) in 1 uur=3600
seconden. We bekomen volgende formule:
Snelheid= debiet/oppervlakte x 3600
Voor een debiet van 176m3/h is de snelheid
3,98m/s voor een kanaal Ø 125mm

Algemeen is het aan te raden een snelheid van
4m/s niet te overschrijden om geen lawaai
te veroorzaken. In een technisch koker is een
snelheid van 5m/s aanvaardbaar.
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Installatie met galva kanalen
EXTRACTIE en AFVOER
naar buiten in geïsoleerd kanaal

HRU3BVL

BOHLV125

RE180160DB
CV180125125

Ø125

Ø125

BOHLV125
Ø160

VALS PLAFOND
FG127 + MAPLACO
TOILET

Ø125

TOILET
HR 1060
HR 2060

BOHCV125
KEUKEN
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LUCHTKANALEN
Een volledig gamma van vaste kanalen en accessoires en
galvaniseert plaatwerk met dubbele dichting. Deze techniek garandeert een kanaal dat perfect luchtdicht is, zonder
luchtverliezen, sneller te plaatsen, zonder onesthetische
dichting of plakstrip.
In variante, kan het kanalennetwerk geleverd worden in aluminium of RVS.
De voordelen van een stalen kanalensysteem en accesoires met
dubbele dichtheid dichting :
s uitzonderlijke afdichting (getest klasse D-Sitac 1358/88) en

Spiraalkoker
(per lengte van 3 m)

Verbindingsmof
voor TRS

minder lucht- en drukverliezen
s snellere en duurzamere montage, geen afdichtingsbanden
nodig
s lagere installatiekosten
s estetische in gebruik
s stevigere plaatsing van de kanalen en toebehoren
s betere akoustische isolatie
s eenvoudiger te reinigen en te onderhouden
s betere drukweerstand
s geen electrostatische problemen
s gemakkelijkere controlemetingen

Verbindingsmof

Ophangbeugel

Bocht 90°

Diam. Code

Code

Code

Code

Code

80

TRS80DB

MRT80DB

MR80DB

CAR80DB

C9080DB

100

TRS100DB

MRT100DB

MR100DB

CAR100DB

C90100DB

125

TRS125DB

MRT125DB

MR125DB

CAR125DB

C90125DB

160

TRS160DB

MRT160DB

MR160DB

CAR160DB

C90160DB

200

TRS200DB

MRT200DB

MR200DB

CAR200DB

C90200DB

250

TRS250DB

MRT250DB

MR250DB

CAR250DB

C90250DB

315

TRS315DB

MRT315DB

MR315DB

CAR315DB

C90315DB

355

TRS355DB

MRT355DB

MR355DB

CAR355DB

C90355DB

400

TRS400DB

MRT400DB

MR400DB

CAR400DB

C90400DB

450

TRS450DB

MRT450DB

MR450DB

CAR450DB

C90450DB

500

TRS500DB

MRT500DB

MR500DB

CAR500DB

C90500DB

560

TRS560DB

MRT560DB

MR560DB

CAR560DB

C90560DB

630

TRS630DB

MRT630DB

MR630DB

CAR630DB

C90630DB

710

TRS710DB

MRT710DB

MR710DB

CAR710DB

C90710DB

Bocht 45°

Platte aftakking

Deksel

Debietregelaar

Soepele mof

Diam. Code

Code

Code

Code

Code

80

C4580DB

MA80DB

D80DB

DS80DB

MASOSPI80

100

C45100DB

MA100DB

D100DB

DS100DB

MASOSPI100

125

C45125DB

MA125DB

D125DB

DS125DB

MASOSPI125

160

C45160DB

MA160DB

D160DB

DS160DB

MASOSPI160

200

C45200DB

MA200DB

D200DB

DS200DB

MASOSPI200

250

C45250DB

MA250DB

D250DB

DS250DB

MASOSPI250

315

C45315DB

MA315DB

D315DB

DS315DB

MASOSPI315

355

C45355DB

MA355DB

D355DB

DS355DB

MASOSPI355

400

C45400DB

MA400DB

D400DB

DS400DB

MASOSPI400

450

C45450DB

MA450DB

D450DB

DS450DB

MASOSPI450

500

C45500DB

MA500DB

D500DB

DS500DB

MASOSPI500

560

C45560DB

MA560DB

D560DB

DS560DB

MASOSPI560

630

C45630DB

MA630DB

D630DB

DS630DB

MASOSPI630

710

C45710DB

MA710DB

D710DB

DS710DB

MASOSPI710

* Verkoop per karton - zie blz. 52
x : enkel op bestelling - niet op vooraad
** Informatie en technische gegevens ter informatie - Wijzigingen onder voorbehoud. Recupel-Lightrec niet inbegrepen.

27

LUCHTKANALEN

Uitblaasstuk
Dakdoorgang
schuin dak
30-45°

Dakdoorvoer

Regenrand

Rooster voor TRS ø160>400 mm

Diam. Code

Code

Code

Code

80

UT80DB

SO80DB

DD80DB

GRAITU225

100

UT100DB

SO100DB

DD100DB

GRAITU425

125

UT125DB

SO125DB

DD125DB

GRAITU625

160

UT160DB

SO160DB

DD160DB

200

UT200DB

SO200DB

DD200DB

250

UT250DB

SO250DB

DD250DB

315

UT315DB

SO315DB

DD315DB

355

UT355DB

SO355DB

DD355DB

400

UT400DB

SO400DB

DD400DB

Code

450

UT450DB

SO450DB

DD450DB

CU125125125DB

500

UT500DB

SO500DB

DD500DB

CU160125125DB

560

UT560DB

SO560DB

DD560DB

CU160160125DB

630

UT630DB

SO630DB

DD630DB

CU180125125DB

710

UT710DB

SO710DB

DD710DB

Broekstukken
45°

CU180160125DB
* Verkoop per karton - zie blz. 52
x : enkel op bestelling - niet op vooraad

** Informatie en technische gegevens ter informatie
- Wijzigingen onder voorbehoud. Recupel-Lightrec
niet inbegrepen.

Reduktiestuk (d1-d2) RE
ø2
80
100
ø1
80
100
125
160
200
250
315
355
400
450
500
560
630
710

28

125

160

200

250

315

355

400

450

500

560

630

710

LUCHTKANALEN - PLATTE LEIDINGEN
Aftakking (d-d3) PS
ø2
80
100
ø1
80

125

160

200

250

315

100
BESTEL VOORBEELD

125
160

T

d1

d3

d1

PS

d

d3

DB

DB

Product

200

Afmeting d1

250

Afmeting d3

315
355
400
450
500
560
630
710

BESTEL VOORBEELD
Product
Afmeting d1
Afmeting d3

T-stuk (d1-d3-d1) T
ø1 ø2
80

80

100

125

160

200

250

315

355

400

450

500

560

630

710

100
125
160
200
250
315
355
400
450
500
560
630
710

Platte leidingen
GAPL70170C45H
GAPL70170C45V
GAPL70170C90H
GAPL70170C90V
GAPL70170GP
GAPL70170MR
GAPL70170RAH125
GAPL70170RAH125E
GAPL70170RAV125
GAPL70170T45H
GAPL70170T90H

PLATTE LEIDING 70/170 - BOCHT H.45°
PLATTE LEIDING 70/170 - BOCHT V.45°
PLATTE LEIDING 70/170 - BOCHT H.90°
PLATTE LEIDING 70/170 - BOCHT V.90°
PLATTE LEIDING 70/170 - L.3m
PLATTE LEDING 70/170 - MOF
PLATTE LEIDING 70/170 - KOPPELING H D.125
PLATTE LEIDING 70/170 - EXCENTRISCHE KOPPELING H D.125
PLATTE LEIDING 70/170 - KOPPELING v D.125
PLATTE LEIDING 70/170 - T H 45°
PLATTE LEIDING 70/170 - T H 90°
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GALVA KANALEN + TOEBEHOREN PER AANKOOPHOEVEELHEID
Hoev. L
3m/rack

Galva kanalen
RATRS100DB

Rack TRS100DB

60 x 3 m

RATRS125DB

Rack TRS125DB

45 x 3 m

RATRS160DB

Rack TRS160DB

30 x 3 m

RATRS200DB

Rack TRS200DB

20 x 3 m

RATRS250DB

Rack TRS250DB

12 x 3 m

Hoev. /
doos

Galva toebehoren
CAC30125DB

Doos - Bocht 30° d.125

25

CAMR125DB

Doos - Verbindingsmof d.125

135

CAC45100DB

Doos - Bocht 45° d.100

180

CAMR160DB

Doos - Verbindingsmof d.160

150

CAC45125DB

Doos - Bocht 45° d.125

220

CAMRT100DB

Doos - Verbindingsmof voor TRS d.100

188

CAC45160DB

Doos - Bocht 45° d.160

110

CAMRT125DB

Doos - Verbindingsmof voor TRS d.125

112

CAC90100DB

Doos - Bocht 90° d.100

120

CAMRT160DB

Doos - Verbindingsmof voor TRS d.160

120

CAC90125DB

Doos - Bocht 90° d.125

130

CAMRT200DB

Doos - Verbindingsmof voor TRS d.200

100

CAC90160DB

Doos - Bocht 90° d.160

60

CAMRT250DB

Doos - Verbindingsmof voor TRS d.250

120

CAC90200DB

Doos - Bocht 90° d.200

36

CAMRT315DB

Doos - Verbindingsmof voor TRS d.315

80

CAC90250DB

Doos - Bocht 90° d.250

18

CAPS125125DB

Doos - Aftakking d.125/125

75

CACAR100DB

Doos - Ophangbeugel d.100

125

CAPS160125DB

Doos - Aftakking d.160/125

136

CACAR125DB

Doos - Ophangbeugel d.125

100

CAPS160160DB

Doos - Aftakking d.160/160

75

CACAR160DB

Doos - Ophangbeugel d.160

75

CAPS200125DB

Doos - Aftakking d.200/125

50

CACAR180DB

Doos - Ophangbeugel d.180

70

CAPS250125DB

Doos - Aftakking d.250/125

200

CACAR200DB

Doos - Ophangbeugel d.200

60

CAPS315125DB

Doos - Aftakking d.315/125

150

CACAR250DB

Doos - Ophangbeugel d.250

65

CARE125100DB

Doos - Reductiestuk d.125/100

63

CACAR315DB

Doos - Ophangbeugel d.315

50

CARE150125DB

Doos - Reductiestuk d.150/125

150

CACGD50150DB

Doos - Geïsoleerde bocht d.150

60

CARE160125DB

Doos - Reductiestuk d.160/125

128

CACGD50160DB

Doos - Geïsoleerde bocht d.160

40

CARE160150DB

Doos - Reductiestuk d.160/150

120

36

CARE180160DB

Doos - Reductiestuk d.180/160

90

CACU180125125DBDoos - Broekstuck 180/125
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Hoev. /
doos

CAD125DB

Doos - Deksel d.125

120

CAREF160150DB Doos - Reductiestuk vrouw. 160/150 mann.

120

CAD160DB

Doos - Deksel d.160

70

CAREF160180DB Doos - Reductiestuk vrouw. 160/180 mann.

90

CAGD50125900

Doos - Geluidsdemper

36

CAT100100100DB Doos - T-stuk d.100/100/100

200

CAGD50150900

Doos - Geluidsdemper

36

CAT125125125DB Doos - T-stuk d.125/125/125

114

CAMA125DB

Doos - Platte aftakking d.125

110

CAT160125160DB Doos - T-stuk d.160/125/160

84

CAMR100DB

Doos - Verbindingsmof d.100

200

CAT160160160DB Doos - T-stuk d.160/160/160
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FLEXIBELS
Het ﬂexibele kanaal is vervaardigd uit meerdere extra soepele
polyester lagen en versterkt met een spiraal-vormige staaldraad.
Brandklasse M1.
In variante kan ﬂexibel geleverd worden in thermische of akoestische
uitvoering.
Het FISON ﬂexibel luchtkanaal met thermische isolatie van het type
FG omringd van 25mm glaswol (dichtheid 16kg/m³) en van een
stoomverwijdering in de vorm van een PVC ﬁlm classement M1.
FG

FISON

Flexibels (verkoop per lengte van 5/10m)
FG82
D.82 mm
D.102 mm
FG102
D.127 mm
FG127
D.160 mm
FG160
D.203 mm
FG203
D.254 mm
FG254
D.315 mm
FG315
D.356 mm
FG356
D.406 mm
FG406
D.457 mm
FG457
D.508 mm
FG508
Akoestische ﬂexibels (verkoop per lengte van 6m)
FISOP82
D.82 mm
FISOP102
D.102 mm
FISOP127
D.127 mm
FISOP160
D.160 mm
FISOP203
D.203 mm
FISOP254
D.254 mm
FISOP315
D.315 mm
FISOP356
D.356 mm
FISOP406
D.406 mm
FISOP457
D.457 mm
Thermische ﬂexibels (verkoop per lengte van 6m)
FISON82
D.82 mm
FISON102
D.102 mm
FISON127
D.127 mm
FISON133N D.133 mm **
FISON152N D.152 mm **
FISON160
D.160 mm
FISON203
D.203 mm
FISON254
D.254 mm

FISOP

Deze ﬂexibel vermindert heel sterk de warmteverliezen via de luchtkanalen en vermijdt condensatieprobemen.
Het FISOP ﬂexibel luchtkanaal is een akoestische isolatie dat bestaat
uit een intern kanaal uit glasrooster gelaagd met PVC, klasse M1,
omwikkeld door een glaswolmantel van 25mm (dichtheid 16kg/m³) en
van een stoomverwijdering naar buiten uit PVC ﬁlm vorm klasse M1.
Draagt bij tot een aanzienlijke vermindering van de geluidsoverdracht
in een ventilatiesysteem.
Flexibele leidingen laten zich uiteraard makkelijker plaatsen, maar het
risico op verkeerde plaatsing is groter door bochten, kronkels, enz…
Drukverliezen in ﬂexibele leidingen lopen tot drie maal hoger op dan
bij verzinkte luchtkanalen. Flexibele leidingen zijn ook onderhevig aan
statische elektriciteit, met een snelle vervuiling van de binnenwand
tot gevolg. Reinigen van de binnenwand bij ﬂexibele leidingen is quasi
onmogelijk. Waar wel efﬁciënt gebruik kan gemaakt worden van ﬂexibels is om een korte verbinding te maken tussen de verzinkte spiraalkoker en de zuigmond of rooster.
ISTH

CFL

Spanringen
CFL80
D. 80 - 102 - 127 mm
CFL160
D.160 mm
CFL203
D.203 mm
CFL254
D.254 mm
CFL315
D.315 mm
CFL356
D.356 mm
CFL406
D.406 mm
CFL457
D.457 mm
CFL508
D.508 mm
Thermisch isolerende hoes (rol van 10 m)
ISTH25127 D.127 - 25 mm / 10 m
ISTH25160 D.160 - 25 mm / 10 m
ISTH25203 D.203 - 25 mm / 10 m
ISTH25254 D.254 - 25 mm / 10 m
ISTH25315 D.315 - 25 mm / 10 m
ISTH25356 D.356 - 25 mm / 10 m
ISTH50127 D.127 - 50 mm / 10 m
ISTH50160 D.160 - 50 mm / 10 m
ISTH50180 D.180 - 50 mm / 10 m
GLASWOL ISOLATIE - ROL 10x1,2m - dikte 25mm
ROISO
GLASWOL ISOLATIE / 1 VERSTERKTE ALU GEZICHT 20μ
CONTACTLIJM - SPUITBUS 0,5 L - VOOR ROISO
GLU
GLASWOL ISOLATIE / 1 GEZICHT LIJM
ROISO+
+ 1 VERSTERKTE ALU GEZICHT 20μ

** (enkel per 10m lengte)

31

Installatieschema balansventilatie
met systeem HB+

Verse lucht
namen (ISOGRMU)

Uitblaas vervuilde
lucht (ISOCT)

*

* Uitvoering in geïsoleerde buizen ISO

*

Groep dubbele
luchtstroom (HRU3BV N)

Collector
(HBBOX)

*

Kanalen
(HBTRSBLE)

Debietringen
(HBREG)
Bocht
(HBC90BO)

Kanalen
(HBTRSRO)

/HBBOKW

Ventilatiemonden
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/HBBOKW

HB+

KANALEN
Toebehoren MGV
HBBOCO

VAST INDUCEREND VENTIEL TYPE CONUS

HBBODI

VENTIEL TYPE DISC

HBBOKW

PULSIE VENTIEL - RECHTE PULSIE - ZWAKKE WEERSTAND TYPE KWADRANT

HBBOTU

DRAAIBAAR VENTIEL TYPE TURN

HBBOX

LUCHTVERDEELKAST COMPLEET TWAALF MOGELIJKE AANSLUITINGEN INTERNE
GELUIDSDEMPING

HBBOX90

LUCHTVERDEELKAST HAAKS/RECHT

HBBOX90110

PLENUM 600X200X110

HBBOX90180

PLENUM 600X200X180

HBBOXCOEX1258

PLENUM 8 AANSLUITINGEN D.125 MM

HBBOXCOEX15012 PLENUM 12 AANSLUITINGEN D.150 MM
HBC+250BO

VERLENGSTUK PLAFOND AFDEKRING (250 MM)

HBC+40BO

VERLENGSTUK PLAFOND AFDEKRING (40 MM)

HBC90BO

VENTIELAANSLUITSTUK 90° + VENTIELAANSLUITSTUK + ANTISTOFDEKSEL

HBC90BOX

AANSLUITBOCHT LUCHTVERDEELKAST 90°

HBC90HB

BOCHTSTUK 90°

HBC90MRT

BOCHTSTUK 90° MET VOET

HBCDRBO

VENTIELAANSLUITSTUK RECHT

HBCOBE

INSTORTRING VOOR VENTIELAANSLUITSTUK (VERMIJDT BETONINSTORTING IN
HET VENTIEL)

HBCOBOX

AANSLUITSTUK LVD KAST

HBD

STOFDOP FLEX-KUNSTSTOF LUCHT KANAAL
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KANALEN
MGV toebehoren
HBFIX90TRS

BOCHTGELEIDER 90° VOOR MUUR EN PLAFOND + SNELLE SLUITING (ZINK)

HBFIXTRS

KLEMBEUGEL VOOR MUUR EN VOOR VOOR VLOER (ZINK)

HBMRT

KOPPELSTUK T.B.V. FLEX-KUNSTSTOF KANAAL

HBREG

RESTRICTIE RING LUCHTVERDEELKAST

HBTRSBLE

FLEX-KUNSTSTOF KANAAL BLAUW 50M PULSIE INTERN GLAD PLOOIING
MIN.150MM

HBTRSRO

FLEX-KUNSTSTOF KANAAL ROOD 50M EXTRACTIE INTERN GLAD PLOOIING
MIN.150MM

PAHBTRS

PALET VAN 3 ROLLEN HBTRS (BLAUW - ROOD OF AFWISSELEND)

LOHBTRS

LOT VAN 4 PALLETS HBTRS ROLLEN (BLAUW - ROOD OF AFWISSELEND)

HBC90BO75

D.75 -VENTIELAANSLUITSTUK 90° + VENTIELAANSLUITSTUK + ANTISTOFDEKSEL

HBCOBOX75

D.75 - AANSLUITSTUK LVD KAST

HBD75

D.75 - STOFDOP FLEX-KUNSTSTOF LUCHT KANAAL

HBMRT75

D.75 - KOPPELSTUK T.B.V. FLEX-KUNSTSTOF KANAAL

HBTRSBLE75

D.75 - FLEX-KUNSTSTOF KANAAL BLAUW 50M PULSIE INTERN GLAD PLOOIING
MIN.150MM

HBTRSRO75

D.75 - FLEX-KUNSTSTOF KANAAL ROOD 50M EXTRACTIE INTERN GLAD PLOOIING
MIN.150MM

34

ISOC45

BOCHT 45°

ISOC45180

BOCHT 45°

ISOC90

BOCHT 90°

ISOC90180

BOCHT 90°

ISOCT

DAKDOORGANG GEISOLEERD 180/150 ZWART

KANALEN
Toebehoren MGV
ISOCTBR

DAKDOORGANG GEISOLEERD 180/150 TERRA

ISOCTBR180

DAKDOORGANG GEISOLEERD 200/180 TERRA

ISOCTNO180

DAKDOORGANG GEISOLEERD 200/180 ZWART

ISOFEPL3337

LOODSLAB STUTS 203 MM. 31-35°

ISOFEPL4347

LOODSLAB STUTS 203 MM. 43-47°

ISOFEPL5862

LOODSLAB STUTS 203 MM. 58-62°

ISOADTOPL

PLAKPLAAT VOOR PLATDAK

ISOGRMU

MUURROOSTER ZWART WORDT GEBRUIKT VOOR BUITEN LUCHT AAN TE ZUIGEN
- D.150

ISOGRMU180

MUURROOSTER ZWART WORDT GEBRUIKT VOOR BUITEN LUCHT AAN TE ZUIGEN
- D.180

ISOGRMUBL

MUURROOSTER WIT WORDT GEBRUIKT VOOR BUITEN LUCHT AAN TE ZUIGEN D.150

ISOGRMUBL180

MUURROOSTER WIT WORDT GEBRUIKT VOOR BUITEN LUCHT AAN TE ZUIGEN
-D.180

ISOGRMUBR

MUURROOSTER TERRA WORDT GEBRUIKT VOOR BUITEN LUCHT AAN TE ZUIGEN
- D.150

ISOGRMUBR180

MUURROOSTER TERRA WORDT GEBRUIKT VOOR BUITEN LUCHT AAN TE ZUIGEN
- D.180

ISOMRT

AANSLUITSTUK MOF-MOF

ISOMRT180

AANSLUITSTUK MOF-MOF D.180

ISOMRTP

AANSLUITSTUK MOF-MOF

ISOTRS1000

PIJP L=1000 D.150/180

ISOTRS1000180

PIJP L=1000 - D.180/200

ISOTRS500

PIJP L= 500 D.150/180

ISOTRS500180

PIJP L= 500 - D.180/200
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Voorverwarmen en koelen : de canadese put
Het is perfect mogelijk om de temperatuur van de
toevoerlucht in de woning te beïnvloeden. Aldus kan de
Codumé HRU3BV groep door zijn hoog recuperatierendement
de toevoerlucht verwarmen tot ca de temperatuur van de
afgevoerde lucht.
Maar men kan eveneens de toevoertemperatuur beïnvloeden
door het gebruik van een geothermische warmtewisselaar
(voorverwarmen in de winter en koelen in de zomer). Zoals
de naam het aangeeft worden de calorieën uit de warmte van
de aarde gerecupereerd om aldus in de woning in te blazen.
Deze Canadese put wordt algemeen gebruikt bij een HRU3BV
systeem.
De werking kunnen we als volgt beschrijven. In de winter is
de luchttemperatuur op 1,80m diepte ca 10°C, en zal de
toevoerlucht van bvb -5°C aanzienlijk opgewarmd worden, wat
het rendement zeer verhoogt. Omgekeerd zal in de zomer
de grondtemperatuur van 15°C de buitenlucht van bvb 30°C
kunnen afkoelen. Via de bypass van de HRU3BV zal de woning
aldus kunnen afgekoeld worden.
Voor elke geothermische warmtewisselaar zal het rendement
afhangen van verschillende factoren. Een kanaal van
Ø 180mm heeft minder oppervlakte dan 2 kanalen Ø 160mm.
Lucht met een snelheid van 5 m/s neemt minder warmte op
dan lucht aan 2 m/s. Op 2 m diepte zal de temperatuur van
de lucht constanter zijn dan op 0,50m diepte. Vochtige aarde
zal gemakkelijker warmte transporteren dan droge grond,…
Het is dan ook onmogelijk het impact van de Canadese put te
berekenen zonder deze karakteristieken te kennen.
DE TRADITIONELE CANADESE PUT
In dit systeem zal de lucht vervoerd worden door een
leidingnet geplaatst in de grond. Deze leiding moet correct
gedimensioneerd worden, ttz de snelheid in deze leiding
beperken tot 3m/s, aan te raden is 2m/s. Het is te verkiezen
van met verschillende kleinere kanalen te werken dan met een
groter kanaal, vanwege de grotere contactoppervlakte. Het
kanaal moet voldoende stevig zijn om het gewicht van de aarde
te dragen en tevens voldoende afgesloten van water en gas
(bvb radon).
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In de zomerperiode zal in deze buis condensatie optreden
door het plotse afkoelen van de buitenlucht. Deze condensatie
moet afgevoerd worden, want bacteriën kunnen zich
ontwikkelen in stilstaand water. Een helling van minstens
2% is noodzakelijk voor de afvoer van het condensaat op
de laagste plaats. Het is aanbevolen een inspectie voor
onderhoud op deze plaats te voorzien. Als de keuze gemaakt
is voor het plaatsen van verschillende kanalen dan moeten ze
op minstens 1m van elkaar geplaatst worden. Deze toevoer
moet over gedimensioneerd zijn. Immers we maken gebruik
van een G4 of F5 ﬁlter in het verticale gedeelte van het
leidingnet. Vele gebruikers gebruiken ook gaasroosters, die
de lucht afremmen zeker als insecten, bladeren, resten, die
aan de ﬁlter blijven plakken en aldus de toevoer belemmeren.
Er wordt aangeraden ook de leiding in de woning te isoleren
om condensatie te voorkomen.
Codumé werkt met de Duitse Canadese putten, die aan alle
eisen beantwoorden. Vandaag worden heel wat goedkopere
producten op de markt aangeboden, die de goede werking
onmogelijk maken en die het imago van de traditionele
Canadese put benadelen.
DE HYDRAULISCHE CANADESE PUT
Hierbij is niet de lucht die stroomt in de grond, maar een
leiding met water met glycol (antivries). Algemeen werkt men
met een leiding van 150m lang met een Ø 1’’(ND32).
Binnenin de woning wordt deze leiding (gesloten circuit)
aangesloten op een pomp, die gevoed wordt door een regeling.
Deze pomp stuwt het water naar de water-lucht wisselaar die
zich aan de ingang bevindt van de leiding van de toevoerlucht.
De lucht die in de woning wordt aangevoerd is altijd nieuwe
buitenlucht, het onderhoud en controle zijn gemakkelijk.
Bovendien werkt het systeem alleen wanneer het noodzakelijk
is (te koud in de winter, te warm in de zomer).
Algemeen kan men proﬁteren van de grondwerken om deze
leiding(en) te plaatsen en er is geen helling te respecteren.
Een minimale afstand van 25-30cm tussen de leidingen is
voldoende. Hoe dieper de buizen in de grond, hoe hoger
het rendement. Hoe vochtiger de aarde, hoe beter de
warmteoverdracht ( vermijden de buizen naast de drainage

van de woning te leggen).
Het is eveneens aan te raden de buis binnen in de woning te
isoleren om condensatie te vermijden.
De uitrusting voorgesteld door Codumé behelst de
warmtewisselaar, de regeling en de pomp. De externe en
interne buisleidingen in de woning, een expansievat, glycol en
andere toebehoren zijn ten laste van de installateur.
De regelaar is meer dan een eenvoudige schakelaar. Immers
deze zal op de snelheid van de pomp werken om de gekozen
luchttoevoertemperatuur te bereiken.
Opdat de Codumé HRU3BV groep een maximum aan voordeel
zou kunnen geven bij het gebruik van een Canadese put, is
het noodzakelijk dat de parameters correct zijn aangepast.
Gelieve dus bij bestelling van de Codumé HRU3BV groep
te vermelden dat u een Canadese put gaat installeren. De
instelling van de parameters is gratis bij vermelding bij
bestelling, maar betalend als een technieker zich moet
verplaatsen.
Over het algemeen worden de leidingen vanaf de HRU3BV
naar de desbetreffende lokalen in de woning niet geïsoleerd.
Om te vermijden dat er condensatie optreedt is de groep
HRU3BV uitgerust met een beveiliging die belet dat de bypass
opengaat als de minimale temperatuur van 15°C niet is
bereikt.
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PUCA

CANADESE PUTTEN
PUCAPOM :
Pompgroep en veiligheid.
PUCABAFI :
Bodem warmtewisselaar inclusief ﬁlter EU2.
PUCAREG :
s dient voor de regeling van de circulatiepomp
s aansturing pompen 230V en 300 watt maximum
s de regeling van de circulatiepomp gebeurt door middel van
een temperatuurvoeler die de temperatuur voelt van de
binnenkomende buitenlucht

PUCABAFI

PUCAREG

PUCAPOMN

INSTALLATIE IN ZOMER

INSTALLATIE IN WINTER

Aardewisselaren + toebehoren
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PUCABAFI

BODEMWARMTEWISSELAAR + FILTER

PUCAPOMN

SET MET VEILIGHEIDSPOMP

PUCAREG

REGELING MET TEMPERATUURSENSOR

FIPUCAG4

FILTER G4 370x305x50

FIPUCAF7

FILTER F7 370x305x50

Naverwarming van de lucht
Gelieve te vermelden bij uw bestelling:
s Het type en de diameter van de gebruikte buis
s De beschikbare temperaturen(voor de wisselaar met water)
s Het vermogen van de naverwarming (in Watt voor de
elektrische weerstanden)

Codumé is van mening dat een naverwarmingsbatterij
onvoldoende is voor het opwarmen van de woning. De
toevoerdebieten zijn soms zeer laag en de toevoermonden
in de hoogte geplaatst. Wij raden u aan de indienststelling
van de verwarming te koppelen aan de snelheid
van de ventilatiegroep. Wij raden u tevens aan de
naverwarmingselementen te voorzien dichtbij de eerste
toevoermond, en tevens de toevoerleidingen na de elektrische
weerstanden te isoleren.
Codumé verkoopt geen regeling voor deze systemen. Deze zijn
te voorzien door de installateur.
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Algemene Verkoop- en garantievoorwaarden
De huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle(ook mondelinge)
bestellingen. Door het ondertekenen van de bestelbon of door het aanvaarden van de
orderbevestiging erkent de aankoper kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze
te aanvaarden. Speciﬁeke voorwaarden moeten in een uitdrukkelijk en voorafgaand geschreven
akkoord vastgelegd worden door Codumé.
1. Behoudens een andersluidende en geschreven bepaling zijn onze aanbiedingen steeds
beperkt in de tijd, zoals aangeduid in de offerte. De offertes gemaakt door onze agenten of
vertegenwoordigers verbinden onze vennootschap alleen na schriftelijke bevestiging of na
uitvoering zonder enig voorbehoud. Hetzelfde geldt voor de bestellingen die direct door onze
klanten overgemaakt worden. Daarenboven behouden wij het recht om onze offertes aan te
passen, onder andere bij prijsstijgingen, zolang deze niet aanvaard en ondertekend zijn door
de koper.
2. Wanneer de klant aan Codumé een voorafgaande studie vraagt, verbindt hij er zich toe om
aan Codumé alle nodige parameters en gegevens – die hij zelf behoorlijk gecontroleerd heeft
- te bezorgen om deze studie te kunnen opmaken. Codumé kan niet verantwoordelijk gesteld
worden met het oog op foute of onvolledige informatie en zijn verantwoordelijkheid zal beperkt
worden tot wat voorheen bij de uitvoering van de studie medegedeeld is.
3. Onze prijzen hebben betrekking op goederendie niet verpakt zijn, af te halen in onze
magazijnen, vervoerskosten, belastingen en verzekeringen niet inbegrepen.(EXW)
4. Behoudens een andersluidende en geschreven bepaling wordt de opgegeven leveringstermijn
ten titel van aanduiding gegeven en zijn ze geen vaste verbintenis. Wij verbinden er ons toe
om de afgesproken termijn maximaal te respecteren. Eventuele vertraging geeft de koper
niet het recht om de ontbinding van de verkoop te vorderen, om de goederen te weigeren of
om schadevergoeding te vorderen. Indien een bindende leveringstermijn als voorwaarde bij
bestelling gesteld wordt, moet deze duidelijk gespeciﬁceerd worden op de bestelbon en deel
uitmaken van een schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van onzentwege. In dat geval van
laattijdige levering heeft de koper recht op een maximale schadevergoeding van 10% van
het totaal bedrag van de aangekochte goederen. In geen geval is schadevergoeding voorzien
als gevolg van overmacht(staking, stillegging van het transport, vertraging door onze
onderaannemers, leveranciers, enz…). De koper verbindt er zich toe de bestelde goederen
in ons magazijn in ontvangst te nemen vanaf het ogenblik dat ze te zijner beschikking
zijn gesteld, en waarvan hij schriftelijk geïnformeerd werd (brief, fax, mail, volgens de
modaliteiten van de klant). Bij gebrek aan ophalen van de goederen door de koper binnen de
15 dagen zal een opslagkost aangerekend worden van 15 € per dag vertraging.
5. In geval van ontbinding van het verkoopscontract door de koper van het materiaal of
het bestelde werk heeft de vennootschap Codumé het volle recht om een forfaitaire en
onherroepelijke schadevergoeding te vorderen van 30% van het totale facturatie bedrag
van de bestelling, dit om de administratiekosten, beheerskosten en winstderving te dekken.
Daarenboven behouden wij het recht de volledige verkoop uit te voeren en aldus de volledig
betaling van de bestelling te eisen.
6. Codumé controleert de kwaliteit van de goederen voor elke levering. Betwistingen moeten
op straffe van nietigheid aangetekend en gemotiveerd gebeuren binnen de 3 dagen na
ontvangst van de goederen en in geval van levering een vermelding te maken op het
transportformulier of de verzendingsnota. Ingeval van schade van de goederen, erkend door
onze onderhoudsdienst of onze leverancier beperken wij onze verplichtingen tot de herstelling
of de vervanging van het defect goed, zonder dat wij gehouden zijn aan schadevergoedingen
van welke aard ook. Ingeval van levering door onze zorgen reizen de goederen exclusief op
kosten van de koper.
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7. Onze voorwaarden gelden voor waarborg op onderdelen en werk voor een periode van 24
maanden vanaf leveringsdatum(categorie huishoudelijk, categorie V) en 12 maanden voor
de andere categorieën, eveneens vanaf leveringdatum. De waarborg is enkel van toepassing
voor constructie- of fabrieksfouten. De waarborg is uitgesloten voor storingen door gebrek
aan onderhoud of onderhoud uitgevoerd door niet gekwaliﬁceerd personeel(te bewijzen
door facturen) en door abnormaal gebruik van de toestellen. De waarborg beperkt zich tot
het herstellen of het gratis vervangen van de onderdelen die als defect aanvaard zijn door
onze onderhoudsdienst, met uitsluiting van gelijk welke schadevergoeding. Verpakking - en
verzendingskosten zijn ten laste van de klant. De toestellen die nagezien of hersteld moeten
worden zullen franco opgestuurd worden naar Codumé. Bij het zowel gedeeltelijk als volledig
demonteren van het toestel door de klant vervallen alle waarborgvoorwaarden. De waarborg
wordt ook slechts toegepast als alle elektrische motoren beschermd worden door correct
ingestelde thermische beveiligingen.
De verplaatsingskosten van onze technische hersteldienst voor interventies ter plaatse
op aanvraag van de klant zijn steeds ten laste van de klant. Dit eveneens tijdens de
waarborgperiode van de toestellen en aan de geldende tariefprijzen.
De waarborg sluit ook de vervanging uit van verbruiksgoederen(bvb. ﬁlters, lampen,…die in
de toestellen gemonteerd zijn en eveneens het vervangen van deze toestellen door nalatig of
slecht onderhoud(bvb door het niet correct vervangen van ﬁlters, lampen,…)
8. Behoudens andersluidende bepaling op de factuur deze contant betaalbaar, zonder korting.
9. I e d e r e n i e t b e t a a l d e f a c t u u r
op van 11 % op jaarbasis.
factuur vermeerderd worden
15 % van het factuurbedrag, met een
wordt na een herinneringsbrief.

op de vervaldag brengt een interest
Daarenboven zal het bedrag van de
met een forfaitaire vergoeding van
minimum van 15 €, indien de factuur niet betaald

10. De verkochte goederen blijven de eigendom van de vennootschap Codumé tot het totale
bedrag van de factuur en eventuele kosten(interesten, nalatigheidinteresten, …) vereffend
is . Al de risico’s die de goederen kunnen lopen, worden gedragen door de koper, vanaf het
ogenblik dat ze te zijner beschikking gesteld zijn, met inbegrip tijdens het vervoer.
11. Geen enkele terugzending wordt aanvaard, voor welke reden dan ook, zonder ons voorafgaand
en geschreven akkoord. Enkel de goederen die in perfecte staat zijn en in de oorspronkelijke
verpakking, kunnen worden teruggenomen. Ze zullen gecrediteerd worden, met aftrek van
een forfait van 15% (minimum 15 €) voor administratieve- en beheerskosten. Kanaalwerk,
goederen speciaal vervaardigd op bestelling, of goederen forfaitair geleverd, worden nooit
teruggenomen.
12. De algemene voorwaarden die vermeld zijn op de documenten van onze klanten zijn ons niet
tegenstelbaar. De verkoop gesloten met onze klanten wordt geacht te voldoen aan onze
verkoopsvoorwaarden. De aanvaarding van een bestelling kan niet leiden tot het aanvaarden
van hun algemene voorwaarden. De zetel van de onderneming wordt geacht de plaats van
het verkoopcontract te zijn en derhalve zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
13. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Brussel uitsluitend bevoegd, zowel wanneer
we eiser, als wanneer we verweerster zijn. Alleen het Belgisch recht is van toepassing
(05.12.11)
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Ventilatiesystemen die het comfort verbeteren
en minder energie verbruiken?
Voor Codumé is dat reeds vanzelfsprekend.
De producten en de diensten van Codumé maken waarschijnlijk
reeds deel uit van je dagelijks leven zonder dat u het merkt. In uw
woning, tijdens uw ontspanning, daar waar u werkt. Want overal waar
menselijke activiteit ontwikkeld wordt, ontwerpen we ventilatie- en
luchtbehandelingsystemen. In privé woonvertrekken, burelen en
fabrieken, in magazijnen en restaurants, in sportcomplexen, hotels en
musea.
De bewoners, gebruikers en eigenaars van deze gebouwen hebben
steeds twee dezelfde eisen: ze wensen enerzijds een maximaal
comfort en willen anderzijds zo weinig mogelijk energieverbruik.
Op het eerste zicht lijken dit tegengestelde eisen. Codumé is ervan
overtuigd dat beiden perfect verenigbaar zijn. We kunnen dit bewijzen
dank zij onze professionele instelling, onze gedrevenheid en de
innovatieve capaciteiten van onze medewerkers. Ook dank zij onze
prestatiegerichtheid en testresultaten van onze ventilatoren. En indien
u nog een aanvullend bewijs nodig heeft, zal de tevredenheid van onze
orderklanten en gebruikers u zeker overtuigen.
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