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MVS bajonetsluiting

300

Uitwisselbare motorplaat

2x

MVS-10

Woonhuisventilator MVS is ge-

schikt als centraal mechanisch 

ventilatiesysteem voor luchtaf-

zuiging van keuken, badkamer 

en toilet in een enkele woning. 

De MVS is standaard verkrijg-

baar in drie typen: de MVS-8, de 

MVS-8/14 en de MVS-10.  

De MVS kent een zeer eenvou-

dige montage dankzij de vier 

meegeleverde schroeven en 

pluggen. Montage en reiniging 

zijn makkelijk uit te voeren, 

doordat het slakkenhuis is te 

verwijderen zonder schroeven 

(bajonetsluiting). De MVS wordt 

onderdaks geïnstalleerd.

Belangrijke kenmerken MVS
• motorplaat is uitwisselbaar, universeel en 

past op elk type mvs.
• Zeer compact.
• laag gewicht (3,4 kg).
• 100 % aBs.
• lange levensduur.
• vier variabele aansluitmogelijk heden door 

drie breekplaten van ø 125 mm en een 
onderaansluiting van ø 125 mm voor directe 
montage op instortkanaal.

• luchtgeleidingskruis ter voorkoming van 
turbulenties in het plenum bij 
zijaansluitingen.

Montage en onderhoud
• Zeer eenvoudige montage met de vier 

meegeleverde schroeven en pluggen. 
• Zeer compact en licht van gewicht  

(ca. 3,4 kg).
• Zeer eenvoudig te monteren en te reinigen 

doordat het slakkenhuis is te verwijderen 
zonder schroeven (bajonetsluiting).

mvs
Woonhuisventilator

MVS-8
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laag 
geluids-
niveau!

MVS-10

Kenmerken uitvoering MVS-10
• Energiezuinige Ec-gelijkstroommotor
• voorzien van een perilexstekker (p)
• royale capaciteit van 360 m3/h bij 200 pa
• 14 instelmogelijkheden middels dipswitch
• laag geluidsniveau

MVS-10RH

Kenmerken MVS-10RH
• de mvs is voorzien van een radiografische 

afstandsbediening inclusief vochtsensor en 
ontvanger

• standaard uitgevoerd in 4 standen: 
automatische (vocht) stand, laagstand, 
middenstand en hoogstand

• snoer met randaarde stekker en aardpen 
aansluiting

• Extra energiezuinig door automatische 
vochtdetectie 

• instelbare nalooptijd van 30 of 60 minuten
• instelbare relatieve vochtigheid van 5% of 

10% binnen 3 minuten
• Geen bedrading tussen woonhuisventilator 

en schakelaar, dus ideaal voor renovatie

m3/h
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MVS-10

aansluitspanning v/hz 230/50

Fase ~ 1

motor type Ec-motor

Gewicht kg 3,5

aansluitdiameter mm ø 125

aansluitschema  1, blz. 40

regelaar  cv-3

Grafiek

technische gegevens

Geluidsgegevens

toebehoren opties

Sensorunit

MVS-10

ventilatorstand 1 laag 2 laag 3 midd. 4 midd. 5 midd. 6 midd. 7 hoog 8 hoog 9 hoog 10 hoog 11 hoog 12 hoog 13 hoog 14 hoog

Geluidniveau (af )zuig* dB(a) 21 30 34 40 43 48 49 52 52 53 54 55 56 58

Geluidniveau met demper** dB(a) 17 26 36 42

* Gemeten in de drukkamer bij EBM Papst; meetopstelling Nr. 758, microfoon 1 meter van de afzuig
** Gemeten in de drukkamer bij EBM Papst; meetopstelling Nr. 751, microfoon 1 meter van de MVS-10 voorzien van geluiddemping

Radiografische 
bediening

stand m3/h Pa V A ϕ W

1 laag 85 10 230 0,06 0,44 6

2 laag 110 15 230 0,06 0,49 7

3 midd. 127 21 230 0,07 0,52 8

4 midd. 150 34 230 0,08 0,56 10

5 midd. 170 45 230 0,09 0,60 12

6 midd. 200 50 230 0,12 0,61 17

7 hoog 225 65 230 0,14 0,63 20

8 hoog 248 75 230 0,18 0,64 26

9 hoog 270 85 230 0,21 0,64 31

10 hoog 290 110 230 0,27 0,64 40

11 hoog 320 130 230 0,40 0,61 56

12 hoog 335 140 230 0,48 0,60 66

13 hoog 350 150 230 0,54 0,59 73

14 hoog 375 175 230 0,60 0,59 81

Driestanden-
schakelaar CV-3

Dakdoorvoer Ventielen Leiding-
materialen

Kijk voor uitgebreide informatie bij Toebehoren, pagina 28
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MVS-8 en MVS-8/14

Kenmerken uitvoering MVS-8 en 8/14
• EBm wisselstroom motor
• voorzien van een perilex stekker (p)
• standaard uitgevoerd in drie standen:  

laagstand, middenstand en hoogstand

MVS-8RH en MVS-8/14RH

Kenmerken MVS-8RH en MVS-8/14RH
• standaard voorzien van een radiografische 

afstandsbediening en ontvanger.
• snoer met randaarde stekker en 

aardpenaansluiting.
• Energiezuinig door een automatische 

vochtdetectie, welke de unit bij 

vochtproductie (douchen of koken) 
automatisch van de lage naar de midden 
stand schakelt en na 30 of 60 
minuten(instelbaar) weer terug naar laag.

• de vochtsensor reageert op een wijziging 
van de relatieve vochtigheid van 5% binnen 
3 minuten.

• Geen bedrading tussen unit en schakelaar, 
dus ideaal voor renovatie.
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Mid-frequentieband, Hz

LpA m3/h 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k

mvs-8 dB(a) 225 66 77 82 82 89 84 79 73

mvs-8/14 dB(a) 225 44 65 79 76 81 75 71 62

* Uitstraling van de omkasting bij hoogstand op 1 meter hoogte

MVS-8 MVS-8/14

opgenomen vermogen W 7/22/41* 13/40/73*

aansluitspanning v/hz 230/50 230/50

vollaststroom a 0,2 0,36

Fase ~ 1 1

motor type ac-motor ac-motor

max. luchtopbrengst m3/h 355 365

aansluitdiameter mm ø 125 ø 125

cos ϕ 0,5 0,5

Gewicht kg 3,4 3,4

aansluitschema  1, blz. 40 1, blz. 40

regelaar cv-3 cv-3

* Laagstand / middenstand / hoogstand

Grafieken

technische gegevens

Geluidgegevens*

toebehoren

MVS-8 MVS-8/14

de tabel geeft het geluidsdrukniveau lpa aan, 
niet te verwarren met het geluidsvermogen lwa.

Driestanden-
schakelaar CV-3

Dakdoorvoer Ventielen Leiding-
materialen

Extra radiografische 
bediening

Kijk voor uitgebreide informatie bij Toebehoren, pagina 28
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MVS-8P

Kenmerken uitvoering MVS-8P en 8/14P
• EBm wisselstroom motor
• voorzien van een perilex stekker (p)
• standaard uitgevoerd in drie standen:  

laagstand, middenstand en hoogstand

Orcon introduceert 2 nieuwe mogelijkheden 
om “vraaggestuurd” te ventileren:

1)  Enkel ventileren op basis van vocht d.m.v. 
de radiografische bediening RH 

de radiografische afstandsbediening rh is 
voorzien van vier drukknoppen en een lEd 
bedieningsindicator.

• toets 1: laagstand
• toets 2: middenstand
• toets 3: hoogstand 
• toets auto: automatische stand

in de automatische stand draait de ventilator 
in de laagste stand. als de vochtsensor consta-
teert dat de vochtigheid stijgt, bijv. tijdens het 
koken of douchen, zal de ventilator van de lage 
stand naar de middenstand schakelen. na een 
(half ) uur schakelt de unit weer terug naar het 
lage toerental. de unit zal dus nooit onnodig 
op een te hoog toerental draaien, hetgeen het 
energieverbruik ten goede komt.

de lEd bedieningsindicator geeft de gebrui-
ker een bevestiging en de zekerheid dat de 
gevraagde stand juist is ingesteld.

2)  Compleet draadloze oplossing op basis 
van CO2

de luchtkwaliteit wordt gemeten met co2  
sensoren. als het co2 gehalte te hoog is wordt 
er een stuursignaal naar de woonhuisventilator 
mvs-10 gezonden. vervolgens zorgt de  
mvs-10 ervoor dat het co2 gehalte op het  
juiste niveau komt.

de co2 sensor wordt op het lichtnet aange-
sloten en werkt volledig automatisch.
Er is een keuze uit een energiebesparende 
stand en een buitengewoon goed stand.

Kenmerken compleet draadloze oplossing:
• Epc reductie tot 0,22 mogelijk
• uniek draadloze oplossing (rF) voor 

vraaggestuurde ventilatie
• Een complete sensorunit voor co2
• vochtdetectie
• tot 5 co2 sensorunits en/of 

afstandbedieningen

Radiografische bediening

1. Woonkamer 2. Ouder slaapkamer

3. Kinderkamer4. Kinderkamer

5. Badkamer

vraaggestuurd  
ventileren: 
Wat zijn de mogelijkheden?

Voor een buitengewoon binnen-

klimaat is continue ventilatie 

onontbeerlijk. Hiervoor wordt 

vochtige en vervuilde lucht 

afgevoerd en verse buitenlucht 

toegevoerd. Ventilatie is  

natuurlijk het meest optimaal 

als er meer geventileerd wordt 

in ruimten waar zich meer  

mensen bevinden. Gecontro-

leerde luchttoevoer en centrale 

mechanische luchtafvoer op 

basis van vocht- en/of CO2  

regeling zorgen voor een unieke 

combinatie.
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mpv
pijpdakventilator

De MPV is een kunststof pijp-

dakventilator. De MPV is ge-

schikt als centraal mechanisch 

ventilatiesysteem voor luchtaf-

zuiging van keuken, badkamer 

en toilet in een enkele woning. 

De MPV is standaard verkrijg-

baar in 2 typen, de MPV-7W en 

de MPV-7/14W.

MPV pijpdakventilator

Kenmerken MPV
• standaard met werkschakelaar
• Zeer lange levensduur door toepassing van 

kunststof omkasting (geen corrosie) en 
onderhoudsvrije motor.

• Elektrisch aansluiten alleen onderdaks 
nodig. standaard wordt de mpv geleverd 
met 1,4 m snoer, gemonteerd aan de unit, 
incl. werkschakelaar.

• perilex steker separaat leverbaar.
• optioneel leverbaar met radiografische 

afstandsbediening.

• standaard uitgevoerd met drie standen.
• Eenvoudig aan te sluiten op de kanalen, 

doordat de unit is voorzien van een 
doorvoerkoker 125 mm, waarop onderdaks 
kan worden aangesloten.

• Eenvoudig te monteren met een separaat 
leverbare plakplaat voor vlak dak of dakpan 
met bijgeleverde beugel voor bevestiging.

• Eenvoudig in onderhoud. het verwijderen 
van de motor met waaier geschiedt zonder 
de unit van de kanalen los te koppelen.

200 150

230

470

125

170 280

230

470

125

ZijaanzichtVooraanzicht
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Grafieken

MPV-7W MPV-7/14W

technische gegevens

toebehoren opties

Sneldekpan Aluminium 
plakplaat

Mid-frequentieband, Hz

LpA m3/h 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k

mpv-7 dB(a) 225 34 40 36 31 28 23 14

mpv-7/14 dB(a) 255 36 41 39 32 28 24

* Uitstraling van de omkasting bij hoogstand op 1 meter hoogte

Geluidgegevens*

de tabel geeft het geluidsdrukniveau lpa aan, 
niet te verwarren met het geluidsvermogen lwa.

MPV-7
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MPV-7/14

MPV-7W MPV-7/14W

opgenomen vermogen W 7/17/53* 24/40/78*

aansluitspanning v/hz 230/50 230/50

vollaststroom a 0,2 0,36

Fase ~ 1 1

motor type ac-motor ac-motor

max. luchtopbrengst m3/h 400 375

aansluitdiameter mm ø 125 ø 125

Gewicht kg 6,6 6,5

aansluitschema  1, blz. 40 1, blz. 40

regelaar cv-3 cv-3

* Laagstand / middenstand / hoogstand

Driestanden-
schakelaar CV-3

Kijk voor uitgebreide informatie bij Toebehoren, pagina 28

Radiografische 
bediening set
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De TFSK is een kleine dakventi-

lator en standaard verkrijgbaar 

in twee typen; type 160 en 200. 

De maximale luchtopbrengst 

bedraagt 749 m3/h.

tFsk-160/200
dakafzuigventilator

Belangrijke kenmerken
• toerenregelbaar.
• Geïntegreerde thermische contacten.
• Eenvoudige montage.
• onderhoudsvrij en betrouwbaar.
• standaard met werkschakelaar.

Algemeen
de tFsk is uitgevoerd met een enkel aan-
zuigende, achterovergebogen schoepenwaaier 
met een buitenpool motor, fabrikaat EBm.  
de behuizing bestaat uit gepoedercoat verzinkt 
plaatstaal in de standaardkleur zwart. deze 
ventilatoren worden met kabel geleverd. ter 
bescherming tegen oververhitting is de motor 
van de tFsk uitgevoerd met geïntegreerde 
thermo contacten inclusief automatische reset.
de tFsk wordt veelal toegepast in eengezins-
woningen, grote woningen, kantoren en scholen.

TFSK TFSK

F øG(x4)

øC

AB
D

� E

F øG(x4)

øC

AB
D

� E

ZijaanzichtBovenaanzicht

a B øc E F øG

tFsk-160 120 145 334 421 330 9

tFsk-200 124 160 364 421 330 9

maatvoering
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Grafieken

TFSK-160 TFSK-200
qv [m³/h]

qv [m³/s]

TFSK-160

qv [m³/h]

qv [m³/s]

TFSK-200

technische gegevens

Mid-frequentieband, Hz

    Meetpunt Totaal 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k

tFsk-160
lwa zuigzijde dB(a) 68 50 62 62 61 61 58 50 39

lwa omgeving dB(a) 67 26 53 55 58 62 62 55 49

tFsk-200
lwa zuigzijde dB(a) 72 46 58 62 64 67 65 59 53

lwa omgeving dB(a) 73 29 48 54 62 68 69 64 56

Statische druk, Pa

qv 0 50 100 150 200 250 300 350 400

tFsk-160 m3/h 436 400 350 295 245 190 130 75 -

tFsk-200 m3/h 749 700 645 560 500 425 375 275 200

Geluidgegevens

selectietabel luchthoeveelheid

de tabel geeft het geluidsvermogen lwa aan, 
niet te verwarren met het geluidsdrukniveau lpa.

toebehoren

MTY RET LDO

0 

1 2 

3 

4 5 

TFSK-160 TFSK-200

opgenomen vermogen W 58,3 108

aansluitspanning v/hz 230/50 230/50

vollaststroom a 0,26 0,47

Fase ~ 1 1

motor type ac-motor ac-motor

max. luchtopbrengst m3/h 436 749

aansluitdiameter mm ø 160 ø 200

Gewicht kg 3,3 4,2

aansluitschema  8, blz. 42 8, blz. 42

regelaar mtY 0,5/rEt 1,5 mtY 0,5/rEt 1,5

* Laagstand / middenstand / hoogstand

RSD RJ DDR

Kijk voor uitgebreide informatie bij Toebehoren, pagina 28


