
 

Hoofdstuk 1.1 – Sanitair: axiaal 

 
 
 
 
 
 
 Sanitairventilator 
 Vent-Axia T-serie 

 Wandmodel 
 
 
 
 

Kenmerken 
 
• Een axiaalventilator geschikt voor luchttoevoer en luchtafvoer (omkeerbaar) 

• Geschikt voor wandmontage 

• Leverbaar in 4 afmetingen (waaierdiameter): 6, 7, 9 en 12inch 

• Kleur: wit, vervaardigd uit weerbestendig polymeer 

• Voorzien van elektrische (geluidloze) tochtafsluiter 

• Uitgevoerd met 3-stappen motor (regelbaar met de T-REG regelaar) 

• Tevens leverbaar als raam-, paneel- en dakmodel (zie desbetreffende flyer) 
 
De T-serie ventilatoren onderscheiden zich door het fraaie en moderne design en de hoogwaardige toegepaste techniek. 
Geschikt voor het monteren in de meeste dubbelsteens muren door middel van de meegeleverde muurdoorvoer. 
 
De T-serie ventilatoren zijn omkeerbaar. Dit wil zeggen dat de ventilator lucht van binnen naar buiten afvoert, maar ook 
lucht van buiten naar binnen kan blazen. In de zomertijd zorgt deze ventilator voor verkoeling, door ’s nachts lucht in de 
ruimte te laten blazen. De koele buitenlucht zorgt dan voor temperatuurverlaging van de binnenlucht. Ook als de 
binnenlucht onaangenaam is, kan deze met de ventilator verdrongen worden door lucht van buiten in de ruimte te blazen 
(Verdringingsventilatie). 
 

 
Onderhoud 
 
Deze ventilatoren zijn onderhoudsvrij, maar het is raadzaam om deze ventilatoren wel regelmatig schoon te maken. Dit 
verlengt de levensduur en bevorderd een efficiënte ventilatie. 
 

 
Toepassingen 
 
Geschikt voor het ventileren van commerciële ruimtes zoals: 

 
• Bars en cafés 

• Bakkerijen 

• Bibliotheken 

• Congreszalen 

• Discotheken 

• Garages 

• Kantines 

• Kapsalons 
 
Dit zijn enkele voorbeelden, maar voor een vergelijkbare ruimte is deze ventilator uiteraard ook geschikt. 

 



 

Uitvoeringen en technische gegevens 
 

Type Bijzonderheden Volt Watt* Capaciteit m³/h** 

TX6WL 6inch omkeerbare wandventilator 230 30 270 / 350 / 395 

TX7WL 7inch omkeerbare wandventilator 230 40 335 / 435 / 530 

TX9WL 9inch omkeerbare wandventilator 230 85 515 / 755 / 870 

TX12WL 12inch omkeerbare wandventilator 230 105 1.185 / 1.530 / 1.745 

* Hoge stand  |  ** Laag/midden/hoog 
 

• De motor van de T-serie ventilator is thermisch beveiligd 

• Isolatieklasse I 
 
 

Regelaars 
 
ECOTRONIC  

 

• Aan/uit 

• Auto (d.m.v. externe sensor) 

• Omkeerbaar 

• Traploze regeling 

• Tot max. 400 Watt (1 type / maat) 
 
 
 

 

• Aan/uit 

• Auto (d.m.v. externe sensor) 

• Omkeerbaar 

• 3-standen regeling 

• Max. 1 Vent-Axia T-serie ventilator 
 

 
 
 
 
Afmetingen 
 
 

Type A B C D E  

TX6WL 310 303 290 290 104  

TX7WL 352 345 330 330 124  

TX9WL 391 388 365 375 143  

TX12WL 470 467 442 450 182  

* Gat voor montage = C x D 

 

 

TSC


