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BaseFlow Hoogbouw

Symbool
CO2

•
•
•

Omschrijving
Gemeten luchtkwaliteit
Er is te weinig ventilatie,
1e en 2e (indien aanwezig) ventiel hoog
Er mag meer geventileerd worden,
1e ventiel hoog, 2e ventiel kan hoog of laag
Er is voldoende ventilatie,
1e ventiel kan hoog of laag.

I

Ventiel I handmatig in hoge ventilatiestand gezet

II

Ventiel II handmatig in hoge ventilatiestand gezet

Auto

Ventielen worden automatisch hoog of laag gezet,
afhankelijk van de gemeten luchtkwaliteit
Knop om te kiezen tussen: I, II, Auto of alle
ventielen laag

BaseFlow Hoogbouw ventilatiesysteem
Het BaseFlow Hoogbouw systeem van Itho Daalderop is een

middel van een knop op de CO2-sensor. Hiermee kan de ventilatie

automatisch ventilatiesysteem. Dit betekent dat het systeem goed

in de woning worden aangepast aan uw leefgewoonte of in een

functioneert zonder dat u hier omkijken naar heeft. BaseFlow

speciale situatie, als er bijvoorbeeld veel mensen in de woning

Hoogbouw meet het CO2-gehalte in uw gang, slaap- of woonkamer.

zijn. Naast het CO2-gehalte wordt ook de relatieve vochtigheid

Op basis hiervan wordt meer of minder geventileerd.

gemeten en schakelt het ventiel automatisch hoog of laag. Dit

Een ventilator op het dak voert de vervuilde lucht vanuit de

gebeurt met een vochtigheidssensor in het ventiel. Hiermee

keuken, douche en het toilet af via het collectieve kanaal.

worden vochtproblemen worden voorkomen en beschikt u altijd

Ondanks dat BaseFlow Hoogbouw automatisch zijn werk doet,

over een optimaal binnenklimaat in uw gehele huis.

kunt u de mate van ventilatie zelf ook nog beïnvloeden door

Kijk voor meer informatie over BaseFlow Hoogbouw op www.ithodaalderop.nl
of raadpleeg de BaseFlow Hoogbouw installatiehandleiding.
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Hoe bedient u BaseFlow Hoogbouw?
Het BaseFlow Hoogbouw ventilatiesysteem is een slim systeem

Tijdens vakantie of langere afwezigheid houdt u de regelknop

dat de ventilatie in uw woning automatisch goed regelt als het

langer ingedrukt tot het blauwe lampje niet meer brandt.

blauwe lampje boven ‘Auto’ brand. U kunt de ventilatie echter

Hierdoor schakelt het BaseFlow Hoogbouw systeem naar de

in bepaalde situaties, bijvoorbeeld tijdens een verjaardag, het

minimum ventilatiestand. In elk ventiel zit een vochtsensor die

koken, douchen of baden, naar behoefte bijstellen door de ronde

het ventiel automatisch open stuurt indien het te vochtig wordt

regelknop te Gebruiken. Het blauwe lampje verspringt dan naar

in die ruimte. Er wordt daar dan geventileerd en hiermee wordt

de laag- of hoogstand.

schimmelvorming voorkomen. Deze functie kan niet handmatig

Itho Daalderop
Admiraal de Ruyterstraat 2

Raadpleeg uw installateur
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bij vragen. Is de installateur

E info@ithodaalderop.nl

niet bekend, kijk s.v.p. op

I www.ithodaalderop.nl

www.ithodaalderop.nl/dealerlocater
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door u met de knop worden beïnvloed.

