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BROCHURE

Balansventilatie met 
warmterecuperatie 
CODUMÉ PAKARI500
Voor een gezond en comfortabel 
binnenklimaat.

Conform aan 

de EPB norm
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Oplossing Codumé
SANDWICHPANEEL

BASIS VENTILATIEGROEP
Voordelen:
• Volledig lekdichte kast
• Overzichtelijke groep
• Geen nood aan extra isolatie
• Makkelijk reinigbaar

ALGEMENE GEGEVENS
Filters : 
standaard 2 x G4 (ou 1 x G4 et 1 x F5) + fi ltre bypass G4

Aansluiting voor de buizen :  
2 x ø 150mm (extractie en inlaat) 
2 x ø 180mm (pulsie en afvoer)

Condensafvoer : 2 x ø 28mm

Afmetingen (BxHxD) : 0,93m x 0,65m x 0,51m

Gewicht : 36,5 kg

Voordelen:
• Akoestisch
• Isolerend
• Makkelijk reinigbaar
• Licht gewicht

De PAKARI500 ventilatiegroep heeft een hoge toegevoegde waarde

• Thermische effi ciëntie
• Geluidsniveau
• Energieverbruik
• Gebruiksvriendelijkheid
• Hygiëne

HYGIËNE
• Makkelijk te reinigen
• Goed overzicht
• Toegankelijk
• Condensafvoer
• Bereikbaarheid onderdelen

PRESTATIES
• Materiaalkeuze
• Weinig lekkages
• Hoog rendement
• Grootte warmtewisselaar
• 100% bypass weggewerkt
• EC Constant fl ow motoren
• Gedempte motorophanging
• Laag geluidsniveau

GEBRUIKSGEMAK
• Ergonomie
• Makkelijke installatie
• Elektronica bus-systeem
• Eenvoudige programmatie
• Licht gewicht
• Led-indicatie
• Beperkt benodigde ruimte
• Bereikbaarheid elektronica

ANDERE
• SD-kaart
• Linkse-rechtse uitvoering

GEPATENTEERD



Balansventilatie met warmterecuperatie Codumé PAKARI500

VENTILATIEGROEP

GELUIDSNIVEAU

RENDEMENT
Volgens Belgische normen : 88%
Volgens SAP Appendix Q : 91%

Druk Pa (500)

Nuttige druk  
Pa (500)

SOFTWARE

Handige en eenvoudige bediening, dankzij een 
meegeleverde software eenvoudige en snelle 
toegang tot alle functies van uw toestel.

Capacité sonore (dB/A)

Pression sonore en lm (dB/A)
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« GEEN LEVEN ZONDER LUCHT »

Codumé heeft als doel de luchtkwaliteit te verbeteren in alle soorten gebouwen 
waar mensen vertoeven, werken en vrije tijdsactiviteiten beoefenen. Codumé 
stelt hiervoor performante totale ventilatie oplossingen voor op basis van hoge 
rendementsproducten 

De Codumé waarden geven uitdrukking aan onze unieke visie op het 
bedrijfsleven en ze weerspiegelen ook ons engagement om op een open 
manier te communiceren en samen te werken met onze partners.

Onze waarden maken integraal deel uit van onze dagelijkse activiteiten en 
vormen onze gedragscode. Bij elke beslissing laten we ons hierdoor leiden. 
Ze bepalen mee hoe we er als professionele speler uitzien en die Codumé zo 
bijzonder maakt. De kennis en de voeling met het terrein, 
de bereidheid om verder te gaan dan gewone handelsrelaties met al onze 
klanten en leveranciers, … Kortom : U zit goed bij Codumé !


