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VASCO INTEGREERT SLIMME STURING IN NIEUWE
VENTILATIE-UNIT
DII IS REGELTECHNISCHE UPGRADE IN HET VASCO VENTILATIEAANBOD
De ventilatie-unit DII, de upgrade van het ventilatiesysteem D met warmteterugwinning, verrijkt het Vasco
ventilatiegamma met meer regeltechnische mogelijkheden. Nieuw zijn de externe sturing voor domotica
en de vraagsturing voor een nog energie-efficiëntere werking. Eveneens is er een nieuw EasyFlow plenum
beschikbaar dat nog meer mogelijkheden biedt voor de installateur.
Vasco is al lang niet meer alleen bekend voor zijn designradiatoren. Ook in
ventilatie wordt volop ingezet op ontwikkeling en innovatie. Vasco ontwikkelde zijn
ventilatiesystemen om geruisloos te ventileren en dat in combinatie met het unieke
EasyFlow luchtkanalensysteem, dat zorgt voor een gemakkelijke en zorgenvrije
installatie.
De pas gelanceerde tweede generatie DII units beschikken over meer
regeltechnische mogelijkheden dan hun voorganger. Zo is de aansturing met een
0-10 V ingangssignaal geschikt voor externe aansturing (bvb domotica). Optioneel
is er ook een vraaggestuurde regeling voorzien via CO2 - of vochtsensoren. De
vernieuwde draadloze bedieningen geven via LED indicatoren feedback aan de
gebruiker.
Ook nieuw in het Vasco ventilatieaanbod is het plenum met 4 EasyFlow
aansluitingen. Met een hoofdaansluiting van 150 mm diameter is deze ideaal
voor aftakking op het hoofdkanaal in de schacht en rechtstreeks aansluitbaar
op de Vasco ventilatie-unit D275. Deze lichtgewichtunit is met zijn in te stellen
capaciteit van 185 tot 275 m3/h dé ventilatieoplossing voor appartementen en
compactere woningbouw.

OVER VASCO - WWW.VASCO.EU
Vasco biedt een uitgebreid assortiment van verwarmings- en ventilatieoplossingen
aan over de hele wereld, voor het merendeel in Europa. Voor decoratieve
designradiatoren zijn Vasco en Thermic de absolute referenties in de Benelux
en de omringende buurlanden. De kwaliteitsmerken voor paneelradiatoren
zijn Superia in België, Brugman in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Vasco
vloerverwarming wordt enkel in België verkocht. Daarnaast legt Vasco zich ook
toe op energiezuinige en fluisterstille ventilatiesystemen. Het hoofdkantoor van
Vasco is gevestigd in Dilsen, België. De productiebedrijven bevinden zich in
Tubbergen (Nederland), Zedelgem (België), Dilsen (België) en Legnica (Polen).
Vasco Group telt ongeveer 640 medewerkers en behoort tot de bedrijvengroep
Vaessen Industries.
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