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Ventilatie met  
warmteterugwinning
TAURAN 300

Kwaliteit van lucht, kwaliteit van leven!

• CompaCte bouw
• Geluidsarm
• muur- oF plaFondbevestiGinG
•  teGenstroomwisselaar  

met hooG rendement ConForm epb
• standaard zomerbypass

Brochure
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Frisse lucht ventilatie met 
warmteterugwinning

De TAURAN 300 is een ventilatie-
unit die gebruik maakt van 
warmteterugwinning met hoog 
rendement. Dankzij de verrassend 
compacte bouw neemt de unit zeer 
weinig ruimte in.

De unit is voorzien van 
toerengeregelde EC ventilatoren 
(gelijkstroom) volgens het constant 
debiet principe; standaard voorzien 
van een volledige bypass die in 
de zomer zorgt voor ventileren 
zonder warmteoverdracht 
(zomernachtventilatie). 

Het toestel is EPB getest en 
goedgekeurd en opgenomen in 
EPBD databank

Gebouwen zijn tegenwoordig optimaal geïsoleerd.  
Goede ventilatie is daardoor erg belangrijk, want het 
zorgt voor de zo nodige toevoer van gezonde gefilterde 
buitenlucht en afvoer van ‘gebruikte’ lucht. Daarmee 
voorkomen we namelijk dat we binnen last krijgen van 
o.a. schimmelvorming of muffe lucht. Goede ventilatie 
vermindert dan ook de kans op hoofdpijn, allergieën en 
astmatische klachten. 

Kwaliteit van lucht, kwaliteit van leven!

ENERgiEzUiNig vENTilEREN

Kiezen voor Tauran 300 betekent kiezen voor energie-
zuinig ventileren. het is namelijk een warmteterugwin- 
unit, waarbij warmte-energie uit de afgevoerde lucht 
wordt overgedragen aan de aanvoerlucht. De lucht zelf 
wordt via gescheiden kanalen aan- en afgevoerd.  
Wilt u juist de koudere buitenlucht benutten om  
het gebouw ’s nachts af te koelen, dan kiest u voor  
de bypass-stand. De koelere buitenlucht wordt dan  
zonder opwarming naar binnengebracht. 

een erkend installateur kan u meer informatie geven.

Behuizing
•  verzinkt gelakt plaatstaal (RAl 9010)
•  100% recycleerbare behuizing
•   Door de toegepaste materialen is een hoge geluid 

dempende en thermische isolatiewaarde bereikt.
•   geïntegreerde condensbak
•   Koudebrugvrij
•   isolatie is voorzien van dampdichte laag

Filters
•   Twee filters: toevoerfilter F5 en afvoerfilter g4. Optie: F7.
•   Eenvoudig uitneembaar voor reiniging

Ventilatoren
•   EPB getest en goedgeken
•   laag geluidsniveau
•   voorzien van gelijkstroom motoren 

(EC technologie)

Warmtewisselaar
•   Aluminium tegenstroom platenwisselaar 

met hoog rendement
•   volledig gescheiden luchtstromen
•   Corrosiebestendig
•   voorzien van bypassklep

TAurAN 300



Ventilatie met warmteterugwinning 

uitvoeringen

•  Het apparaat is ter plaatse makkelijk aan te passen 
naar de andere uitvoering (links of rechts)

•  geschikt voor plafond- of wandmontage
•  volledige bypass inclusief automatische regeling

Kenmerken

De unit is standaard uitgevoerd met regeling voor:
•  temperatuurgestuurde bypass
•  automatische anti-vries beveiliging
•  openhaardregeling (zie installatiehandleidrig)
•  filterbewaking
•  doucheschakelaar functie (zie installatiehandleidrig)
•  bediening d.m.v. een vierstandenschakelaar met 

TAURAN R54

via een bedieningspaneel op de unit kunnen handmatig
wijzigingen doorgevoerd worden t.a.v. :
•  de drie ventilatiestanden
•  de temperatuur en bypassregeling

Functie-indicatie

•  Aan buitenzijde af te lezen op een display

optie

•  vierstandenschakelaar (opbouw/inbouw) voorzien van 
filterindicatie (lED)

Debiet m3/h Overeenkomend ren-
dement %

<100 76

<186 75

<267 74

<300 70

TAURAN 300

Waarden gemeten conform ePBD
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een gespecialiseerd assortiment 
ventilatiesystemen en -oplossingen 

Codumé stelt zich tot doel de luchtkwaliteit te verbeteren 
in woningen, gebouwen en werkomgevingen (waaronder 
kantoorruimtes, vergaderzalen, scholen, rusthuizen, ... ).

Wij stellen performante totaaloplossingen voor op basis 
van kwaliteitsproducten voor residentiële, utilitaire en 
industriële ventilatietoepassingen, maar ook voor specifieke 
zaken als luchtzuivering, ontvochtiging en parfumering – 
zelfs voor het ontgassen van methaan. 

Codumé beschikt tevens over hoogwaardige oplossingen 
voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in ruimten voor 
dieren of opslag van goederen.
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