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TA-VENTO EXPERT 50W 
Zeer stille decentrale WTW ventilatie unit met een capaciteit tot 50 m3/
h. De units zijn eenvoudig te monteren en breed inzetbaar in 
bijvoorbeeld renovatie projecten.

• Rendement tot 97%.
• Zeer lage geluid niveaus.
• Keramische wisselaar.
• Met en zonder WIFI leverbaar.
• Meerdere units te combineren.
• EC ventilatoren.
• ERP 2018.

Design:
• Gemakkelijk onderhoud, de 

binnenunit wordt geopend door een 
druk op de vergrendelingen aan 
beide kanten.

• Uitstekende warmte terugwinning als 
gevolg van de innovatieve 
zeshoekige structuur van de 
warqtewisselaarscellen.

• Geïntegreerde automatische 
luchtkleppen.

• Het speciaal ontworpen frontpaneel 
kan gesloten worden om 100% 
luchtdichtheid te krijgen.

Werking in de Winter (A):
• Warme lucht stroomt door de 

keramische wisselaar en draagt zijn 
warmte energie en vocht over.

• Naarmate de keramische wisselaar 
opgewarmd wordt, gaat het apparaat 
over naar de voedingsmodus.

• De koude buiten lucht stroomt door 
de wisselaar en absorbeert de 
geaccumuleerde warmte en 
vochtigheid.luchtdichtheid te krijgen.

• Wanneer de keramische wisselaar 
wordt afgekoeld, schakelt het 
apparaat weer om.

Bediening (B):
• Op het toestel of doormiddel van 

WIFI of afstands bediening.
• Het toestel is uitgerust met een 

vochtigheidssensor voor een binnen 
vochtigheid regeling.

• Master / slave mogelijkheden.

Montage:
• Ontworpen voor door-de-muur 

installatie in een voorbereid gat in 
een buitenwand van het gebouw.
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Product overzicht:
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Technische data:
VENTO EXPERT 50 Stand 1 Stand 2 Stand 3

Voltage 50-60 Hz [V] 100-230

Vermogen (W) 4.45 5.08 7.06

Stroom (A) 0.035 0.040 0.059

Luchthoeveelheid ( m3/h ) 15 30 50

Filter G3 - optie F8 pollen

Geluidsvermogen op 1 meter [dB(A)] 20 27 30

Geluidsvermogen op 3 meter [dB(A)] 11 18 21

Rendement (%) 97 90 82

IP code IP24

Master / Slave voorbeeld:
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Model Basis compleet

WIFI Buiten 
kap

Bruto Prijs 

TA-VENTO-EXPERT-A50-1 PRO Nee Wit 850

TA-VENTO-EXPERT-A50-1 PRO W Ja Wit 925

Bruto prijzen basis versie € 

Code Basis compleet

Betreft Bruto 
Prijs 

TA-AH-CHROME-160 Buitenkap in RVS 148

TA-FILT-G3-VENTO Standaard filters (G3) 2x 10

TA-POL-HD-VENTO Pollenfilter houder 45

TA-FILT-F8-VENTO Pollenfilter (F8) 2x 25

TA-CO2T CO2 sensor 255

Bruto prijzen opties € 
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