
EVENT 500 
Uniek CROSSFLOW product 

MODEL SPECIFICATIE PRIJS 

EVENT500 Balansven&la&egroep voor wandmontage. Debiet 375m³/h + 

boost tot 400m³/h bij 150Pa , rendement tussen 81 en 87%,                  

EPBD gekeurd. Standaard voorzien van een bekabelde                 

3 standen schakelaar, snoer voor stopcontact en 2xG4 filters. 

Plug-n-play. Debiet inregelbaar via poten&ometers. 

 

Standaard bypassmodule meegeleverd. 

€ 1945,00 

 

EVENT500 

Automa&c 

Balansven&la&egroep voor wandmontage. Debiet 375m³/h + 

boost tot 400m³/h bij 150Pa, rendement tussen 81 en 87%,                  

EPBD gekeurd. Standaard voorzien van een digitaal controle 

paneel met diverse func&es, snoer voor stopcontact en 2xG4 

filter. Plug-n-play. Debiet inregelbaar via poten&ometers.  

Standaard bypassmodule meegeleverd 

 

Uitbreidbaar vocht/CO2/VOD sensoren op basis van 0-10V 

output voor vraaggestuurde ven&la&e 

€ 2110,00 

   

OPTIES F7 fijnstoffilter € 65,00 

 Vochtsensor, opbouw € 310,00 

 CO2 sensor, opbouw € 520,00 

   tot 87% 

rendement 

SYSTEEM D 

LUCHTDEBIET  

Nominaal debiet (m³/h) 400m³/h bij 150Pa 

Beschikbare sta�sche druk 150Pa 

EIGENSCHAPPEN PER VENTILATOR  

VERBRUIK (min-max) 6-85W 

Ampère/voltage/Hz 0,75A/230V/50Hz 

Snelheden 3+1 

FILTERS  

Vlakke G4 filter (groffilter) standaard 

Accordeon F7 fijnstoffilter op�e 

Max. geluidsniveau (dBA) 48dBA 

STURING   

Snelheidsregeling JA JA 

BOOST func�e JA JA 

Filtermelding JA JA 

Bypass JA JA 

Vriesbeveiliging JA JA 

Weekprogramma  JA 

MODBUS verbinding JA JA 

Vocht/CO2/VOD—0-10V  JA 

Elke ven�lator afzonderlijk 

inregelbaar 

 JA 

De vermelde prijzen zijn excl 21% BTW en kunnen wijzigen. informa&e onder voorbehoud 

Ervaar de verse buitenlucht nu ook 

binnen in uw woning.  

Ontwaak ‘s morgens in een ideaal 

verluchte slaapkamer, geniet van uw 

keuken, woonkamer en badkamer 

zonder die gekende geurtjes.          

De EVENT 500 zorgt voor een balans 

tussen luchtkwaliteit, comfort en 

energiebesparing. 

SYSTEEM D—BALANSVENTILATIE 

 

EVENT 500  SAMENSTELLING: 

Volledig metalen gelakte omkas�ng 

met intern een behuizing in EPS iso-

la�emateriaal, gevormd volgens de 

componenten die intern aanwezig 

zijn. De EPS structuur wordt bepaald 

door de luchtstroom, de warmte 

wisselaar en de 2 ven�latoren, 

waardoor het geheel een uiterst 

aerodynamische vorm krijgt en zo 

minder energie verbruik  voor een 

op�maal rendement en geluids   

presta�es.  

 

WARMTERECUPERATIE: 

De kunststof wamtewisselaar brengt 

een rendement van 81 tot 87% en 

vermindert het risico op bevriezing 

door condensa�e. Eenvoudig       

uitschuiKaar voor onderhoud. 

 

VENTILATOREN: 

2 EC gelijkstroomven�latoren met 

elk een verbruik tussen 6 en 90W. 

 

FILTERS: 

Standaard geleverd met 2x G4 vlak-

ke filters. De unit kan ok op�oneel 

extra voorzien worden met een F7 

fijnstoffilter. 

 

BYPASS: 

Een extra bypassmodule kan of is op 

de EVENT 500 gemonteerd en zorgt 

voor een free-cooling effect van de 

ven�la�e �jdens de zomer. 

 

BEDIENING: 

* 3-standenschakelaar 

* Digitaal bedieningspaneel 

* Vraaggestuurde ven�la�e met     

  CO2/vocht of VOD sensoren. 



SYSTEEM D 

EVENT 500 

Aansluitingsmogelijkheden 

Afvoer vuile  

lucht nr. buiten 

Aanvoer verse  

lucht van buiten 

Luchttoevoer  

naar binnen 

Luchtafvoer  

van binnen 

TECHNISCHE DETAILS & AFMETINGEN 


