
 Sentinel Kinetic Advance
Een gecentraliseerde mechanische ventilatie-unit met warmterecuperatie.

Meer informatie over de Sentinel Kinetic Advance vindt u op www.vent-axia.be

409264 

Wat is het en 
waarom is het 
daar?
De unit trekt bedompte, vochtige lucht 
door de ventielen in het plafond van 
uw keuken, badkamer, toilet en voert 
die lucht af naar buiten.

Gelijktijdig voert het systeem verse 
gefilterde lucht via de ventielen in uw 
zitkamer en uw slaapkamers binnen.

Het systeem werkt 24 uur per dag en 
7 dagen per week en zorgt ervoor 
dat uw woning wordt verlucht zonder 
dat u daarvoor vensters hoeft open 
te zetten.

Tijdens de winter recupereert de 
unit warmte uit de afgevoerde lucht 
en voegt die toe aan de toevoerde 
lucht, waardoor u energie en geld 
bespaart.

Tijdens de zomer recupereert de 
unit koelte en helpt u op die manier 
voorkomen dat de temperatuur in uw 
woning te hoog oploopt.

Hoe regel ik de 
unit?
Uw Sentinel Kinetic Advance 
werkt continu in de ‘Normal’ 
instelling en begint op ‘Boost’-
snelheid te draaien wanneer een 
van de bedieningselementen 
(bv. vochtigheidsmeter) wordt 
geactiveerd. Er is ook een 
handbediende ‘Boost’-schakelaar 
voorzien die u kunt gebruiken 
wanneer extra ventilatie vereist 
is op een ander moment (bv. op 
een warme dag) of wanneer er 
onaangename geuren moeten 
worden afgevoerd.

24 uur

Schakel het product niet uit. De 
ventilator is zo ingesteld dat hij 
continu 24 uur per dag en 7 dagen 
per week draait.

Ventielen

Pas de instelling van de ventielen 
niet aan. Zij zijn zo ingesteld dat 
ze een bepaalde hoeveelheid lucht 
doorlaten.

Hoe onderhoud 
ik de unit?
De filters moeten 3 maanden 
na installatie in uw woning 
worden gereinigd en daarna 
op de momenten die door het 
bedieningspaneel van de unit 
worden aangeduid (ongeveer om 
de 12 maanden, afhankelijk van 
de buitenomgeving). De filters zijn 
aan vervanging toe zodra ze twee 
keer werden gereinigd.

De ventilatie-unit moet om de 4 
jaar door professionele installateurs 
worden onderhouden.
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