
De Xpelair Simply Silent™-familie 
Onze stilste badkamerventilators. Feit



Een wereldwijd probleem
Houdt de badkamerventilator je ‘s nachts wakker?  
Je bent niet alleen.

Wat is er nodig voor een  
rustgevende slaapomgeving?

   van de Amerikaanse 
volwassenen zegt ‘stilte’.

  van hun Canadese buren 
zijn het ermee eens.

90% 1/10

48%

20%

93%   

Als je aan het genieten bent 
van een ontspannend bad, wil je 
vooral niet gestoord worden door 
een luide badkamerventilator.

Zuid-Afrikaanse volwassenen 
zegt dat dit hen al overkomen is.
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van de volwassenen in het 
Verenigd Koninkrijk vindt 
zijn badkamerventilator 
lawaaierig.

van de Fransen leidt 
aan een slaapstoornis. 
De hoofdoorzaak? 
Lawaai.

Spaanse volwassenen 
heeft al last gehad 
van een te luide 
badkamerventilator  
bij het douchen.

De revolutie in 
badkamerventilators 
begint hier.
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1 op 8
Meer dan 50%

40%

De helft

48%

Duitsers omschrijft zijn 
huidige badkamerventilator 
als ‘luid’ of ‘heel luid’.

van de Russen zegt dat lawaai 
de grootste belemmering is 
voor een goede nachtrust.

van de Chinese 
volwassenen zegt 
dat lawaai de 
belangrijkste factor 
is die slaap in de  
weg staat. 

van de mensen in de 
Verenigde Arabische 
Emiraten slaapt 
niet goed, en lawaai 
staat in de top 5 van 
voornaamste oorzaken.

van de volwassenen in 
Nieuw-Zeeland vindt zijn 
huidige badkamerventilator 
‘luid’ of ‘heel luid’.Verenigd Koninkrijk: Omnibusenquête uit 2014 bij 10.004 volwassenen in het VK in opdracht van Xpelair.

Duitsland, Frankrijk, Spanje, Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Afrika: op basis van enquêtes van YouGov uit naam van Xpelair.
VS en Canada: Resultaten ontleend aan de International Bedroom Poll 2013 van de National Sleep Foundation.
Rusland en China: Resultaten ontleend aan een Ipsos-enquête bij ongeveer 500 ondervraagden tussen 16 en 64 jaar in Rusland en meer dan 1000 ondervraagden  
tussen 16 en 64 jaar in China. 

Ooit al wakker geworden  
of gehouden door een  
luide badkamerventilator?  
Je bent niet alleen.
  
 
Australiërs zegt dat het hen  
al overkomen is.

1/5
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Van andere badkamerventilators wordt 
beweerd dat ze stil zijn. Maar alleen de 
badkamerventilators en specifi ek ontworpen 
doucheventilators van de Simply Silent™-
familie zijn uitgerust met de unieke, innovatieve 
Ghost™ Air Movementtechnologie die een 
haast geluidloze werking garandeert.

Het geluid dat een ventilator maakt, komt zowel van de motor 
als de luchtverplaatsing. Ghost™ Air Movement-technologie 
maakt hier een einde aan met een stille, duurzame motor 
en precisieontworpen onderdelen die geen mechanisch 
geluid maken, terwijl geavanceerd luchtstroombeheer 
onregelmatige luchtverplaatsing en turbulentie voorkomt.

Simply Silent™ 
Met Ghost™ Air Movement-technologie

3

SILENT RUNNING
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5Merk op dat de producteigenschappen en de werking van Ghost™ Air Movementtechnologie op de productlijn DX100 en de doucheventilators afwijken van de afb eeldingen.

Neem een kijkje binnenin

De kegel achter het voorste 
schot stuurt de lucht recht 

op de waaier voor een 
zo efficiënt mogelijke 

luchtstroom.

Schoepen verminderen 
turbulentie door lucht in 

het kanaal te leiden.

Duurzame kogellagers 
maken de motor muisstil.

Geoptimaliseerde 
waaier zorgt voor 

maximale prestaties en 
minimaal geluid.

1 2 3 4
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Een gezin produceert gemiddeld 
ongeveer 9 liter waterdamp per dag 
door te ademen, wassen en koken.

9 liter

WAT MET DE LUCHTKWALITEIT?
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Badkamerventilators horen niet alleen stil te zijn. De wet schrijft 
voor dat moderne badkamerventilators luchtcomfort en -kwaliteit 
moeten verbeteren in badkamers, douches, vestiaires en toiletten.

Deze ventilator kan in- en uitgeschakeld worden. Je kan hem 
bijvoorbeeld aansluiten op de schakelaar van het licht en 
ermee samen aan- en uitzetten.

Periodieke ventilatie

Simply Silent Contour (p. 18-23), DX100 
(p.24-25) en Shower Fan Complete (p. 26-27) 
zijn hiervoor geschikt.

Deze ventilators blijven dag en nacht voortdurend lucht 
aanzuigen op plaatsen waar vocht kan ontstaan, en worden 
automatisch geactiveerd met een schakelaar of hygrostaat.

Constante ventilatie

Simply Silent Contour CV (p. 20-23)  
is hiervoor prima geschikt.

De afgelopen twee decennia zijn het ontwerp en de 
bouwmethodes van woongebouwen ingrijpend veranderd, 
waardoor huizen meer luchtdicht en geïsoleerd zijn. Onze 
leefomgeving is knusser en energiezuiniger geworden, 
maar huizen kunnen niet meer natuurlijk ademen. 
Verontreiniging van het binnenmilieu is niet alleen slecht 
voor de bouwstructuur, maar ook voor de gezondheid. 
Huisstofmijt gedijt in warme, vochtige omgevingen en kan 
aandoeningen aan de luchtwegen veroorzaken.

Gebouwen moeten afdoende geventileerd worden om 
vochtaccumulatie (die tot schimmelgroei kan leiden)  
en ongezonde verontreiniging tegen te gaan. Dit kan door:
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Deze tweesnelheids badkamerventilators voor 
periodieke ventilatie zijn met hun elegante en 
gladde deksel geschikt voor alle toepassingen 
en voorkeuren.

Onze productlijn badkamer- en keukenventilators 
voor constante ventilatie combineert alle 
voordelen van Simply Silent™ Contour met 
Intelligent Adaptiflow™ Sensing, wat het 
ventilatortoerental automatisch aanpast om het 
volume aangezogen lucht constant te houden. 
Ookverkrijgbaar in laagvoltagemodel (LV).

Simply Silent™ Contour Simply Silent™ Contour CV

Elke productlijn in de Simply Silent™-familie gaat doeltreffend vocht, 
condens en geurtjes tegen om de luchtkwaliteit in badkamers, douches, 
vestiaires en toiletten te verbeteren.

Van andere badkamerventilators wordt beweerd dat ze stil zijn. Maar alleen de 
badkamerventilators en specifiek ontworpen doucheventilators van de Simply 
Silent™-familie zijn uitgerust met geavanceerde Ghost™ Air Movement-technologie 
die een haast geluidloze werking garandeert. Bovendien zijn alle ventilators stijlvol en 
eenvoudig in montage en onderhoud. Kortom: ze zijn werkelijk revolutionair.

Maak kennis met de
Xpelair Simply Silent™-familie
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Waar eigentijds en klassiek elkaar ontmoeten: deze 
tweesnelheids badkamerventilators voor periodieke 
ventilatie hebben veel van de voordelen van Simply 
Silent™ Contour, maar zitten in een traditioneler jasje. 
Ook verkrijgbaar in laagvoltagemodel (LV).

Simply Silent™ DX100 Simply Silent™ Shower Fan Complete

Alleen Simply Silent™ doucheventilators hebben 
de stille werking en het aanzuigvermogen voor 
montage in douches, daar waar vocht ontstaat, 
voor een dampvrije badkamer. Net als de Simply 
Silent™ DX heeft onze badkamerventilator een 
klassiek ontwerp met rooster.

SILENT RUNNING
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Simpel onderhoud
Elk deksel kan gemakkelijk verwijderd 
worden voor reiniging.

Intelligent Adaptiflow™ Sensing 
De Simply Silent™ Contour CV-
productlijn zorgt voor een constante 
luchtstroom dankzij Intelligent 
Adaptiflow™ Sensing.

Simpelweg mooi
Elk van onze stijlvolle ventilators past 
naadloos in zijn omgeving.

Zo simpel te monteren
Een waaier van slimme en 
vernieuwende functies garandeert 
een snelle en simpele montage 
zonder gedoe. 

Simply Silent™
De stille werking maakt een einde 
aan verstoorde nachtrust door een 
lawaaierige badkamerventilator.

IPX4-conform
De Simply Silent™-familie kan 
veilig gemonteerd worden in natte 
omgevingen zoals badkamers, 
waardoor je op beide oren kan slapen.

ErP-conform
Alle producten in de Simply Silent™-
familie voldoen minstens aan de 
ErP-richtlijn 2015.

Je herkent 
ze aan de 
allernieuwste 
innovaties

EASY CLEAN

SO
 SIMPLE INSTALLATION

IPX RATED

IPX

ERP RATED

AD

APTIFLOW™ SENSING

SL
EE

K AND SUBTLE DESIGN

SILENT RUNNING
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Simpelweg mooi
Elegant. Glad. Subtiel.
De badkamer- en doucheventilators van 
Simply Silent™ zijn zo ontworpen dat 
ze opgaan in de omgeving. Ontdek de 
schoonheid van stilte.

De Simply Silent™ Contour en Simply Silent™ Contour CV 
hebben een elegant, glad deksel met uitwisselbare opties – 
vierkant of rond – voor alle toepassingen en 
persoonlijke voorkeuren.

Met hun traditionele rooster kleden Simply Silent™ DX100 
en Simply Silent™ Shower Fan Complete klassiek in een 
modern jasje. Deze stijlvolle deksels zijn ook verkrijgbaar in 
vierkante of ronde uitvoering.*

Welk model je ook kiest, je kan ervan op aan dat je de ventilator 
niet eens ziet.

SL
EE

K AND SUBTLE DESIGN



13* Productlijn Simply Silent™ Shower Fan Complete 
alleen verkrijgbaar met een rond deksel.
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De revolutionaire Simply Silent™ muurset 
maakt het mogelijk om het buitenrooster 
heel eenvoudig van binnenin aan te brengen. 
Gemakkelijker kan niet. 

Er zijn vier verschillende roosters en de set 
is inclusief wandbuis.

Simply Silent™ 
set voor eenvoudige 
muurmontage

Vouw het 
buitenrooster samen.

Druk het door de wandbuis. Klap het buitenrooster open. Trek de draad terug om het 
rooster aan de buitenmuur 
te bevestigen.

SSWKWR SSWKWS SSWKBR SSWKBS

De afgebeelde sets wijken af van de set die bij de DX100 geleverd wordt.

Volledige montage
zonder een stap buiten te zetten

Zijaanzicht Buis/kanaal

Buitenrooster

Bevestiging

Simply SilentTM 
Contour ventilator
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Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

De baanbrekende Simply Silent™ set voor 
snelle venstermontage maakt het bevestigen 
van het buitenrooster een fluitje van een cent. 
De montage van de set gebeurt helemaal 
binnenshuis en de set is geschikt voor 
montage in enkel, dubbel of drielaags 
glas tot wel 43 mm dik.

Simply Silent™ 
set voor snelle 
venstermontage

Maak de zelfklevende 
bevestigingsring vast 
en breng vervolgens 
de behuizing met het 
bolvormige integrale 
rooster aan.

Breng de stalen wandbuis 
aan en draai de buis tot deze 
zo vast mogelijk zit.

Breng de vier borgpennen 
aan om de buis vast te zetten.

Monteer de ventilator met 
de korte schroeven die bij de 
set werden geleverd.

SSWKWR 92991AW Simply Silent™ muurset rond/wit
SSWKWS 92992AW Simply Silent™ muurset vierkant/wit
SSWKBR 92993AB Simply Silent™ muurset rond/bruin
SSWKBS 92994AB Simply Silent™ muurset vierkant/bruin

SSSB 92957AW  Vervangonderdeel Simply Silent™ 
vierkant tussenschot

SSRB 92958AW  Vervangonderdeel Simply Silent™ 
rond tussenschot

SSAK 93061AA Simply Silent™ Simply Silent adaptorset
SSWIN 92996AA Simply Silent™ set voor venstermontage

De afgebeelde sets wijken af van de set die bij de DX100 geleverd wordt.

Alleen Xpelair biedt innovatieve manieren om roosters van 
binnenin een gebouw door ramen en muren te monteren. 
Monteurs hoeven niet meer te klauteren of op hoogte te 
werken, wat zorgt voor een veilige, gemakkelijke montage.

Zijaanzicht

Borgpen

Bolvormig integraal rooster

Doorsnedetekening 
(metalen ring binnenin)Zelfklevende 

bevestigingsring

Simply SilentTM 
Contour ventilator

Dubbel glas

SO
 SIMPLE INSTALLATION
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Dankzij tal van slimme functies – zoals de geïntegreerde 
klem voor snelmontage – kan de ventilator eenvoudig 
bevestigd worden aan plafonds en wanden. Grotere 
kabeluitsparingen voor gemakkelijke bekabeling. 
Drie afstelbare radiale schroefbevestigingspunten en 
nivelleeraanduiding garanderen een soepele en nauwkeurige 
plaatsing van de ventilator. Het kanaal is versterkt om te 
voorkomen dat het bij de montage breekt of vervormd raakt. 

Bovendien zijn alle Simply Silent™-ventilators voorzien 
van deksels met kliksluiting – zonder schroeven. En met 
de Simply Silent™ 100-150 mm adaptorset voor snelle 
muurmontage kan een 100 mm Simply Silent™ Contour CV-
ventilator gemonteerd worden in plaats van een gewone 150 
mmventilator, en dat zonder verlies van zuigkracht.

Deksel met draai- 
en klikfunctie.

Deksel met kliksluiting 
(geen schroeven).

Klem voor snelmontage.

Zo simpel te monteren
Montage zonder gedoe
De veelzijdige Simply Silent™-familie 
badkamer- en doucheventilators is 
geschikt voor montage in muren, 
plafonds, wanden en ramen. De montage 
is snel en gemakkelijk, ongeacht de 
montagelocatie van de ventilator.

Grotere 
kabeluitsparingen.

Radiale 
bevestigingspunten en 
nivelleeraanduiding.

SO
 SIMPLE INSTALLATION
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Simpel onderhoud
Snel en gemakkelijk reinigen
De Simply Silent™-familie badkamer- 
en doucheventilators is ontworpen om 
reiniging en onderhoud zo eenvoudig 
mogelijk te maken voor de gebruiker.  
Dat is het ‘So Simple’-principe.

Onze modellen Simply Silent™ Contour en Simply Silent™ 
Contour CV zijn uitgerust met een elegant, vlak deksel  
dat gemakkelijk met een vod kan worden schoongemaakt.  
Wil je de binnenzijde grondig reinigen? Maak dan het deksel 
met draai- en klikfunctie los.

Onze modellen Simply Silent™ DX100 en Simply Silent™ 
Shower Fan Complete hebben een traditioneel deksel met 
rooster en een klikmechanisme voor reiniging. 

Onderhoud kan echt So Simple zijn.

EASY CLEAN
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Simply Silent™ Contour (100mm)

Productinformatie

Stijlvol en glad: onze tweesnelheids aanzuigventilators voor periodieke ventilatie

De Simply Silent™ Contour aanzuigventilators voor 
periodieke ventilatie hebben twee snelheden (54 m3/u 
en 75,6 m3/u – te kiezen bij montage) en bestrijden 
doeltreffend vocht, geurtjes en schimmelgroei in badkamers, 
douches, vestiaires en toiletten.

Kies een vierkant of rond deksel, monteer een doorlooptimer 
die na installatie volledig ingesteld kan worden (zodat de 
ventilator nog 30 seconden tot 30 minuten werkt nadat 
de eenheid uitgeschakeld is) of kies een trekkoord om de 
eenheid handmatig te activeren.

Je kan de timer ook combineren met een ingebouwde 
hygrostaat om de vochtigheid automatisch te regelen. 
En dan is er nog de optionele set voor eenvoudige 
muurmontage of de snelmontageset voor ramen.

Met zo veel mogelijkheden is de Simply Silent™ 
Contour-lijn geschikt voor alle toepassingen 
en voorkeuren.
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C4S 92960AW ■ ✓

C4TS 92962AW ■ ✓

C4PS 92964AW ■ ✓

C4HTS 92966AW ■ ✓ ✓

C4R 92961AW ● ✓

C4TR 92963AW ● ✓

C4PR 92965AW ● ✓

C4HTR 92967AW ● ✓ ✓

MODELLEN

ERP RATED
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Prestaties

Specificatie

Geluidsdruk getest door ISVR, University of Southampton – juni 2014.

Simply Silent™ Contour (100mm)
Technische gegevens
Vierkant Rond

Contour

Snelheden 2

Aanzuigkracht (l/s) 15/21

Aanzuigkracht (m3/u) 54/76

Elektrisch vermogen (W) 6,7/7,7

Specifiek ventilatorvermogen 
(W/l/s) 0,45/0,37

Geluidsdruk (dBA @ 3M) 16/29

IP-classificatie X4

Motortype AC

ErP-conformiteit Ja

0 20 40 60 80

0 5 10 15 20
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Debiet in l/s

Debiet in m3/h

Lage snelheid
Hoge snelheid



Simply Silent™ Contour CV en CVLV 
Superieure technologie
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De Simply Silent™ Contour CV-productlijn 
zorgt voor een constante luchtstroom 
dankzij Intelligent Adaptiflow™ Sensing.

In het luchtkanaal bevindt zich een unieke sensor die 
voortdurend honderden luchtstroommetingen per seconde 
uitvoert. Als het systeem consistente veranderingen in de 
luchtstroom detecteert ten gevolge van een verminderde 
efficiëntie van het kanaal of een sterke wind die voor tegendruk 
zorgt in het kanaal, wordt de aanzuigkracht van de ventilator 
automatisch aangepast voor een constant luchtvolume.

Intelligent Adaptiflow™ Sensing werkt samen met de 
actieve hygrostaat van het product. Dit betekent dat 

wanneer de vochtigheid snel stijgt of het vooringestelde 
vochtigheidsniveau van de ventilator bereikt, ook meer lucht 
moet worden aangezogen. De sensor stuurt deze informatie 
naar de snelle centrale processor van de ventilator.

Het voordeel van het constante luchtvolume waar Intelligent 
Adaptiflow™ Sensing voor zorgt, is dat de gebruiker ervan 
op aan kan dat het product gedurende de hele levensduur 
de gewenste luchtstroom verzekert.
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Centrale 
verwerking-

seenheid

Stap 1

Een badkamerenheid loopt in 
druppelmodus op 1,4 m3/u.

18 m3/u

Gedurende de hele cyclus 
behoudt Adaptiflow™ Sensing 
de vereiste luchtstroom voor 

elke instelling.

Lu
ch

td
eb

iet

Hygrostaat

Na 15 minuten (deze fabrieksinstelling 
kan bij installatie worden aangepast) 

schakelt de eenheid opnieuw 
naar druppelmodus en wordt het 

luchtdebiet tot 1,4 m3/u verlaagd.

Stap 6
 18 m3/u

De centrale verwerkingseenheid 
reageert op de lichtschakelaar en 
geeft de opdracht om het debiet 

naar 28,8 m3/u te verhogen.

Stap 2
 naar 28,8 m3/u

De gebruiker verlaat de badkamer en schakelt 
het licht uit. De centrale verwerkingseenheid 
reageert op de verandering in het lichtcircuit 

en de doorlooptimer laat de ventilator nog 
15 minuten werken aan 28,8 m3/u.

Stap 5
28,8 m3/u

De gebruiker neemt een douche 
en de hygrostaat detecteert de 

vochtigheidsgraad. De ventilator 
verhoogt het debiet naar 64,8 m3/u.

Stap 3
 naar 64,8 m3/u

Vochtigheidssensor

Tijdssensor

Stap 4
 naar 28,8 m3/u

De gebruiker is klaar met douchen, de 
vochtigheidssensor geeft deze informatie door 

aan de centrale verwerkingseenheid en het debiet 
wordt automatisch verkleind tot 28,8 m3/u.

Centrale 
verwerking-

seenheid



ERP-CONFORM
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Simply Silent™ Contour CV en LVCV (100mm)

Intelligent en intuïtief: ventilators voor constante ventilatie met Adaptiflow™ Sensing

De Simply Silent™ Contour CV-lijn combineert al de 
voordelen van Simply Silent™ Contour met Intelligent 
Adaptiflow™ Sensing. Deze slimme technologie 
detecteert veranderingen in de luchtstroom en past het 
ventilatortoerental intelligent aan om het aangezogen 
luchtvolume constant te houden.

Simply Silent™ Contour CV is geknipt voor 
nieuwbouwprojecten en hoogwaardige toepassingen. 
Een datalogger stelt huisbazen en overheden in staat om 
beschadiging van hun woningbestand door condensatie 
en schimmel te voorkomen.

De datalogger archiveert het dagelijkse gebruik van de 
ventilator en een technicus kan deze gegevens opvragen en 
controleren. Zo kunnen huisbazen nagaan of een ventilator 
gebruikt wordt dan wel uitgeschakeld is door een huurder. 
Simply Silent™ CVLV (laagvoltagemodel) is specifiek 
ontworpen voor veilige montage in of boven de plaats 
waar het meeste vocht komt, zodat je op beide oren 
kan slapen. Deze modellen zijn uitgerust met een 
24 V SELV-transformator die zich buiten het bereik 
van douchende of badende personen bevindt.

Productinformatie
MODELLEN

Design Externe transformator

CV4S 92968AW ■

LVCV4S 92970AW ■ ✓

CV4R 92969AW ●

LVCV4R 92971AW ● ✓
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Simply Silent™ Contour CV en LVCV (100mm)

Prestaties

Geluidsdruk getest door ISVR, University of Southampton – februari 2015.

Contour CV Contour LVCV

Badkamer Keuken Badkamer Keuken

Snelheden 2 2 2 2

Aanzuigkracht (l/s) 5/8/18 8/13/18 5/8/18 8/13/18

Aanzuigkracht (m3/u) 18/29/65 29/47/65 18/29/65 29/47/65

Elektrisch vermogen (W) 1.6/1.9/2.9 1.9/2.3/2.9 1.6/1.9/2.9 1.9/2.3/2.9

Specifiek ventilatorvermogen 
(W/l/s) 0,32/0,24/0,16 0,24/0,18/0,16 0,40/0,29/0,21 0,29/0,24/0,21

Geluidsdruk (dBA@3M) 15,1/18,9/28,1 18,9/22,9/28,1 15,1/18,9/28,1 18,9/22,9/28,1

IP-classificatie X4 X4 X5 X5

Motortype DC

ErP-conform Ja

Simply Silent™ Contour CV en LVCV (100mm)
Technische gegevens
Vierkant Rond

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
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Prestatiecurve ventilators met constant volume: Debiet vs. druk

Debiet in m3/u
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Simply Silent™ DX100 en LV100 (100mm)
Klassiek en toch cool: onze tweesnelheids aanzuigventilators met rooster voor 
periodieke ventilatie
De Simply Silent™ DX tweesnelheids aanzuigventilators voor 
periodieke ventilatie zijn ontworpen voor wie houdt van klassiek 
met een moderne toets. Net als de hele Simply Silent™-familie 
zijn deze ventilators een doeltreffend wapen tegen vocht, 
geurtjes en schimmelgroei in badkamers, douches, vestiaires, 
toiletten en keukens. Maar de Simply Silent™ DX-lijn heeft 
een traditioneler ontwerp met rond of vierkant rooster.

Kies een vierkant of rond deksel, monteer een doorlooptimer 
die na installatie volledig ingesteld kan worden (zodat de 
ventilator nog 30 seconden tot 30 minuten werkt nadat 
de eenheid uitgeschakeld is), neem een trekkoord om de 

eenheid handmatig te activeren, of een timer met ingebouwde 
hygrostaat die de vochtigheid automatisch regelt. Dankzij al 
deze opties is de Simply Silent™ DX100-lijn geschikt voor 
uiteenlopende toepassingen.

De Simply Silent™ LV100 (laagvoltagemodel) is specifiek 
ontworpen voor veilige montage in of boven de plaats waar 
het meeste vocht komt, zodat je op beide oren kan slapen. 
Deze modellen zijn uitgerust met een 12V SELV-transformator 
die zich buiten het bereik van douchende of badende 
personen bevindt.
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Productinformatie

Bi
j s

et

LV100S 93031AW ■ ✓
LV100TS 93033AW ■ ✓
LV100PS 93032AW ■ ✓
LV100HTS 93034AW ■ ✓ ✓
LV100HPTS 93035AW ■ ✓ ✓ ✓
LV100PIRS 93036AW ■ ✓

Bi
j s

et

LV100R 93011AW ● ✓
LV100TR 93013AW ● ✓
LV100PR 93012AW ● ✓
LV100HTR 93014AW ● ✓ ✓
LV100HPTR 93015AW ● ✓ ✓ ✓
LV100PIRR 93016AW ● ✓

D
es

ign

Tim
er

Tr
ek

ko
or

d

H
yg

ro
sta

at

PI
R

St
an

da
ar

d

Bi
j s

et

DX100S 93025AW ■ ✓
DX100TS 93026AW ■ ✓
DX100PS 93027AW ■ ✓
DX100HTS 93028AW ■ ✓ ✓
DX100HPTS 93029AW ■ ✓ ✓ ✓
DX100PIRS 93030AW ■ ✓
DX100R 93005AW ● ✓
DX100TR 93006AW ● ✓
DX100PR 93007AW ● ✓
DX100HTR 93008AW ● ✓ ✓
DX100HPTR 93009AW ● ✓ ✓ ✓
DX100PIRR 93010AW ● ✓

DX100BS 93017AW ■ ✓
DX100BTS 93018AW ■ ✓
DX100BPS 93002AW ■ ✓
DX100BHTS 93019AW ■ ✓ ✓
DX100BHPTS 93020AW ■ ✓ ✓ ✓
DX100BR 92297AW ● ✓
DX100BTR 92998AW ● ✓
DX100BPR 93001AW ● ✓
DX100BHTR 92999AW ● ✓ ✓
DX100BHPTR 93000AW ● ✓ ✓ ✓

MODELLEN

ERP RATED



DX100 LV100

Snelheden 2 2

Aanzuigkracht (l/s) 15/21 15/21

Aanzuigkracht (m3/u) 54/76 54/76

Elektrisch vermogen (W) 6,7/7,7 7,4/8,4

Specifi ek ventilatorvermogen 
(W/l/s) 0,45/0,37 0,49/0,40

Geluidsdruk (dBA@3M) 22/34 22/34

IP-classifi catie X4 X4

Motortype AC AC

ErP-conform Ja Ja

Prestaties

Specifi catie

Simply Silent™ DX100 en LV100 (100mm)
Technische gegevens
Vierkant Rond

17
8,

5 
m

m

178,5 mm

17
8,

1 m
m

35,7 mm 86,5 mm

98
 m

m
Set omvat*

x2 x9

* Let op: de set die bij DX100 en LV100 wordt 
geleverd, wijkt af van de afzonderlijke muur- 
en raamsets die afgebeeld worden op pagina 
14 en 15.

25

Geluidsdruk getest door ISVR, University of Southampton – februari 2015.
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Simply Silent™ Shower Fan Complete
Vermogen om te drogen: roosterventilators voor douchemontage

Set omvat

• DX100BT aanzuigventilator
• Buitenrooster
• 3M flexibele buis

26 

Design Timer

93086AW ● ✓

Omdat de Simply Silent™ Shower Fan Complete zich in de 
douchecabine zelf bevindt, is de ventilator snel en eenvoudig 
te monteren. Bovendien worden ze niet aan extreme 
temperaturen blootgesteld zoals inline doucheventilators.

Net als de Simply Silent™ DX100 heeft de Simply Silent™ 
Shower Fan Complete een klassiek ontwerp met rooster. 
Dit product is verkrijgbaar met rond deksel.

Simply Silent™ doucheventilators koppelen een stille 
werking aan hoge aanzuigkracht en zijn specifiek bedoeld 
voor installatie in douches. Op die manier zuigen ze 
vochtige lucht direct bij de bron aan en zorgen ze voor een 
stoomvrije badkamer. De aanzuigprestaties van Simply 
Silent™ doucheventilators zijn 88% beter dan die van 
vergelijkbare inline doucheventilators.

Productinformatie
MODELLEN

ERP RATED



Shower Fan Complete

Snelheden 2

Aanzuigkracht (l/s) 15/21

Aanzuigkracht (m3/u) 54/76

Elektrisch vermogen (W) 6,7/7,7

Specifi ek ventilatorvermogen 
(W/l/s) 0,45/0,37

Geluidsdruk (dBA@3M) 22/34

IP-classifi catie X4

Motoryype AC

ErP-conform Ja
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Simply Silent™ Shower Fan Complete
Technische gegevens
Rond

17
8,

1 m
m

35,7 mm 86,5 mm

98
 m

m

Aanzuigkracht (l/s)

Aanzuigkracht (m

Elektrisch vermogen (W)

Specifi ek ventilatorvermogen 
(W/l/s)

Geluidsdruk (dBA@3M)

IP-classifi catie

Motoryype

ErP-conform

Snelheden

Aanzuigkracht (l/s)

BuitenroosterSimply Silent™ doucheventilator 
in douchecabine

3 meter

Prestaties

Specifi catie

Geluidsdruk getest door ISVR, University of Southampton – februari 2015.
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Zijaanzicht




