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Scope
Eigenschappen & Voordelen
• Een praktische oplossing voor sociale woningbouw

• Permanente ventilatie voor badkamer en keuken

• Duidelijk LED display voor inbedrijfstelling en dataverzameling

• De intelligente Smart SenseTM technologie geeft de werkingduur,  
de boost-uren en het verbruik weer. 

• De innovatieve Multi-VortexTM technologie zorgt voor uitstekende  
prestaties en een laag geluidsniveau en laag energieverbruik

• Optioneel vijf of zeven jaar garantie

• Optioneel verkrijgbaar met decoratieve afdekplaat 

Een oplossing voor sociale woningbouw

De intelligente Scope is een nieuwe filterloze afzuigventilator die 
speciaal ontworpen is voor de specifieke behoeften van sociale 
woningbouw. Met zijn krachtige maar stille en zuinige werking, zorgt 
de Scope voor een aangenaam en comfortabel binnenklimaat voor 
de bewoners. Daarnaast is hij snel en eenvoudig te installeren, laag in 
onderhoud en zeer betrouwbaar. 

Smart SenseTM technologie

Dankzij de intelligente Smart Sense™ technologie is de Scope snel en 
eenvoudig te installeren. Het alfa-numerieke LED display is gemakkelijk 
te lezen en heeft een drie-keuze menu voor inbedrijfstelling en 
dataverzameling. 
De Smart Sense™ technologie communiceert aan het display of de 
ventilator in de muur of aan het plafond is geïnstalleerd om zo de richting 
van de weergave te bepalen. Dit spaart tijd en verminder complicaties 
tijdens de installatie. 

Het display geeft real-time data weer. Hiermee kunnen gebouweigenaren 
aan hun huurders laten zien dat de energiekosten laag liggen. 
Deze data omvatten onder anderen de loopduur van de ventilator, het 
aantal uren dat hij op lage stand en booststand draait, en in het bijzonder 
de uren dat de booststand geactiveerd werd door de vochtsensor. 
De Scope kan bovendien aangeven hoeveel energie hij verbruikt heeft. 
 

Multi-VortexTM technologie

De Scope behoeft weinig onderhoud omdat er dankzij de geïntegreede 
Multi-Vortex ™ technologie geen filter nodig is. Daarnaast kan stof zich 
niet afzetten in het speciaal vormgegeven interieur, waardoor er geen 
verstopping optreedt. Bovendien biedt de Multi-Vortex ™ technologie 
een krachtige, energiezuinige en stille hoge druk waaier. Ideaal voor 
sociale woningbouw. 

Meerdere instellingen mogelijk

De Scope kan tot 60 l/s afzuigen uit de keuken. Bij de installatie biedt 
de ventilatie echter de mogelijkheid om deze instelling aan te passen 
voor toepassing in een badkamer. De installateur kan ook kiezen voor 
toepassing met een kanaal of direct door de wand. Dit gebeurt allemaal 
via het gemakkelijk te bedienen display
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Uitvoeringen

Scope
HTP continu draaiende ventilator met keuken- of badkamerinstelling, met een 
combinatie van trickle- en boostsnelheden, instelbaar in 9, 15, 30 en 60l/s. 
Standaard uitgerust met een daglogger en luchtvochtigheidssensor. Timer 
instelbaar tussen 1 en 30 minuten. Ingebouwde boost geactiveerd door 
trekkoord, vochtsensor, geschakelde live of knop op afstand. Tegelfront voor 
discrete installatie.

Type Artikelnummer £Trade
Scope 8000000213 358.53
Scope SELV 8000000451 
 338.95

Accessoires

Muurduurvoer, kunststof kanaal Ø100 inclusief buitenrooster
Type Artikelnummer 
MDVSW 100   8000000002

 22.8425.09
Condensatieslot PVC 110mm
Type Artikelnummer 
CV 110 8000000268

 


