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De decentrale unit zorgt voor de gewenste temperatuur en ventilatie van ruimten
 ■ Akoestisch geoptimaliseerde EC ventilatoren met laag specifiek  

ventilatorvermogen, volgens EN 13779 SFP = 1
 ■ Tegenstroom platenwisselaar als warmteterugwinning met bypass
 ■ Warmtewisselaar tbv. verwarming en koeling, zowel in 2- als 4-pijps uitvoering  

mogelijk
 ■ Vermindering van fijnstof en pollen door middel van geïntegreerd luchtfilter  

volgens de VDI 6022 - Filter klasse buitenlucht F7 en afvoerlucht G3
 ■ Condensbak met aansluiting
 ■ Gemotoriseerde afsluitklep, stroomloos dicht
 ■ Automatisch of gemotoriseerde bijmenging van secundaire lucht voor  

verhoging van het verwarmingsvermogen.

Opties en accessoires 
 ■ Speciaal ontworpen voor decentrale ventilatie units en modulaire regeling X- 

AIRCONTROL
 ■ Afhankelijk van de regeling, behoren vrije koeling en nachtventilatie tot de  

mogelijkheden
 ■ Verschillende mogelijkheden voor bevestiging op de vloer of tegen de  

borstwering.
 ■ Een verscheidenheid aan poedercoatings bijv. volgens RAL CLASSIC kleuren

FSL-B-ZAS 6.1 –

X XFSL-B-ZAS testregistrierung

K2 – 6.1 – 1

Toevoer-, afvoer- en recirculatie-unit met warmtewisse-
laar en warmteterugwinning voor montage tegen de  
borstwering
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Toepassing
– Ventilatie bij voorkeur tot maximaal 6 m diepe  

ruimten
– 2- of 4-pijps warmtewisselaars maken een  

comfortabele ruimtetemperatuur mogelijk
– Meng- verdringende luchttoevoer in de ruimte
– De gunstige eigenschappen van water als  

energiedrager, worden gebruikt tbv.  verwarming 
en koeling 

– Geschikt voor nieuwbouw en  
renovatieprojecten 

– Montage tegen de borstwering
– Specifieke toepassingen: kantoorruimten,  

vergaderruimten

Uitvoering 
– Poedercoating RAL 9005 zwart glansgraad  

70%
– P1: Gepoedercoat in nader te bepalen RAL  

kleur, glansgraad 70%

Nominale grootten
– 1245 × 800 × 400 mm (B × H × T)

Accessoires
– Speciaal voor decentrale ventilatie-apparatuur  

ontwikkeld regelsysteem X-AIRCONTROL 
– Waterslangen

Specifieke kenmerken:
– Gemotoriseerde afsluitkleppen voor toe- en  

afvoer van lucht, stroomloos dicht, om  
ongecontroleerde luchtstromen te voorkomen

– Warmteterugwinning via een gemotoriseerde  
klep in de bypass (rendement > 80 %)

– Warmtewisselaar in 2- of 4-pijps uitvoering met  

buitendraad G½ ", vlakdichtend
– Voldoet aan de hygiënische eisen volgens VDI  

6022
– Filterklasse buitenlucht F7 en afvoerlucht G3
– Condensbak met aansluiting
– Door de compacte bouw bijzonder geschikt in  

renovatieprojecten
– Regeling ventilatie mogelijk aan de hand van  

de luchtkwaliteit. 
– Inbouw in een omkasting

Constructiegegevens
– 2 hoogrendements EC-ventilatoren met een  

laag specifiek vermogen, volgens EN 13779  
SPF = 1

– Hoeveelheid buitenlucht tot maximaal 170 m³/h
– Tegenstroom-warmtewisselaar ten behoeve  

van warmteterugwinning voorzien van  
motorgestuurde bypass-klep

– De lucht wordt via het onderste gedeelte van  
het apparaat, meng- verdingend in de ruimte  
toegevoerd 

– Afvoer van lucht via het bovenste gedeelte van  
de unit

Materiaal en afwerking
– Huis, filterdeksel, ventilatoren en stelpoten van  

verzinkt plaatstaal
– Warmtewisselaar bestaat uit koperen buizen  

met aluminium lamellen
– Patenwarmtewisselaar van aluminium
– Huis gepoedercoat zwart RAL 9005 of in een  

andere RAL kleur
– F7-filtermedium van vochtwerend  

glasvezelpapier (Eurovent-gecertificeerd)

bladzijde

K2 – 6.1 – 2

Inbouw voorbeelden

Beschrijving

FSL-B-ZAS

Inbouw voorbeeld Inbouw voorbeeld
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– Bekleed met minerale wol voorzien van  
glaszijdedoek, beschermend tegen erosie tgv.  
langsstromende lucht met een snelheid tot  
max. 20 m/s

– Tochtband met gesloten celstructuur

Montage en in bedrijf stellen
– Inbouw van het apparaat in een met de gevel  

geïntegreerde omkasting 
– Sparingen in gevel of buitenmuur, bij voorkeur  

onder afschot, te verbinden met de twee  
luchtaansluitingen 

– Het weersbestendig maken van de  
aanzuigopeningen door derden

– De montage en het aansluiten, maar ook het  
leveren van montage-, verbindings- en  
afdichtingsmateriaal, door derden

– Wateraansluitingen toe- en afvoer, bevinden  
zich vanuit het verblijf gezien, aan de linker  
kant van het apparaat

– Men dient zelf te beoordelen of een optionele  

aftap en/of ontluchting noodzakelijk is
– Elektrische aansluitingen bevinden zich, vanuit  

het verblijf gezien, aan de rechter zijde van het  
apparaat

Normen en richtlijnen
– Gevelventilatie-units type FSL-B-ZAS voldoen  

aan de VDI 6035 en de VDMA 24390
– Hygiëne-certificaat volgens VDI 6022
– Verwarmings-/koelmedium volgens VDI 2035 

Onderhoud
– Van toepassing is VDI 6022, blad 1 -  

Hygiënische eisen aan luchtbehandelings- 
installaties

– De warmtewisselaar kan worden gereinigd met  
een industriële stofzuiger

– Voor reiniging kunnen niet-agresieve  
huishoudelijke schoonmaakmiddelen worden  
gebruikt 

K2 – 6.1 – 3

Technische gegevens Breedte 1245 mm
Hoogte 800 mm
Diepte 400 mm
Hoeveelheid buitenlucht tot max.170 m³/h
Hoeveelheid toevoerlucht tot max.170 m³/h
Koelvermogen 760 W
Verwarmingsvermogen 2850 W
Maximale waterzijdige bedrijfsdruk 6 bar
Maximale bedrijfstemperatuur 75 °C
Geluidvermogenniveau 38 – 46 dB(A)
Voedingsspanning 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz
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Schematische weergave FSL-B-ZAS (Project E.ON ERC)
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①   Filterdeksel G3 / F7
②   Warmtewisselaar-afscherming
③   Aansluitingen watermedium
④   Ruimtezijde van de unit

⑤   Buitenluchtopening
⑥   Luchtafblaas opening
⑦   Achterzijde van de unit
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Omschrijving
Decentrale apparaten voor toe- en afvoer van  
lucht en werkend met een secundaire luchtstroom  
uit de ruimte, zorgen voor ventilatie, koeling en  
verwarming.
De buitenlucht wordt door middel van een EC- 
radiaalventilator aangezogen en stroomt door de  
gemotoriseerde afsluitklep en het filter, klasse F7. 
Warmte-overdracht tussen afvoerlucht en de  
verse lucht van buiten, vindt plaats in een  
warmtewisselaar; een bypass biedt de  
mogelijkheid dit te omzeilen indien dit wenselijk is.
Voordat de lucht meng- verdringend in de ruimte  
wordt toegevoerd, wordt deze in de  
warmtewisselaar afhankelijk van de vraag,  
verwarmd of gekoeld. 
Naar behoefte wordt buitenlucht gemengd met  
secundaire lucht, dit om de luchttoevoer en zo het  
thermisch vermogen te vergroten. 
De afvoerlucht wordt via een vlakfilter klasse G3  
en warmteterugwinning via de ventilator en  
gemotoriseerde afsluitklep geleid.

Functie

K2 – 6.1 – 5

Ventilatie schema FSL-B-ZAS (Project Bennigsenplatz)
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SEH   Afvoerlucht
SRO   Buitenlucht aanzuig
SRS   Ruimtetoevoerlucht
SET   Ruimte retourlucht
SEC   Secundaire lucht

1   Afsluitklep
2   EC-Ventilator

3   Geluiddemper
4   Warmteterugwinning
5   Afvoerluchtfilter G3
6   Buitenluchtfilter F7
7   Bypassklep
8   Klep voor secundaire lucht
9   Warmtewisselaar
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Decentrale ventilatie-units zijn hoogwaardig  
technische producten die in onderling overleg  
worden samengesteld, afgestemd op de project- 
eisen. Hiervoor kunt u zich wenden tot een van de  
Trox vestigingen.

Opmerking

K2 – 6.1 – 6

FSL-B-ZAS

  

  FSL - B - ZAS – 4  /  1245 x 400 x 800  /  R  

 Serie
FSL-B-ZAS Decentrale borstwering  

ventilatie unit

 Warmtewisselaar
2 2-pijps
4 4-pijps

 Afmetingen [mm]
 B × H × T
1245 × 800 × 400

 Regeling
 Geen vermelding: zonder
R Met

Bestelcode
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Snelselectie FSL-B-ZAS (Project E.ON ERC)
Hoeveelheid toevoerlucht m³/h 100 150 170
Hoeveelheid buitenlucht m³/h 100 150 170
Koelvermogen totaal W 450 680 760
Intern koelvermogen W 267 401 545
Luchttemperatuur in de unit °C 32,0 32,0 32,0
Relatieve vochtigheid % 40,0 40,0 40,0
Watergehalte in droge lucht g/kg 11,9 11,9 11,9
Toevoerluchttemperatuur °C 18 18 18
Condensaat g/h 0 0 0
Hoeveelheid koud water l/h 100 180 220
Watertoevoertemperatuur °C 16 16 16
Waterretourtemperatuur °C 19,9 19,2 19,0
Drukverlies waterzijdig kPa <3 <8 <11
Verwarmingsvermogen totaal W 1830 2560 2850
Intern verwarmingsvermogen W 551 666 710
Luchttemperatuur in de unit °C –12,0 –12,0 –12,0
Toevoerluchttemperatuur °C 36,5 33,3 32,5
Warmwaterhoeveelheid l/h 120 200 250
Watertoevoertemperatuur °C 60 60 60
Waterretourtemperatuur °C 46,7 48,8 50,0
Drukverlies waterzijdig kPa <4 <9 <13
Geluidvermogenniveau L dB(A) 38 43 46
Geluiddrukniveau incl. 8 dB ruimtedemping dB(A) 30 35 38
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Afmetingen

Gewichten op aanvraag

FSL-B-ZAS (Project E.ON ERC)
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Decentrale unit voor luchttoevoer, afvoer en  
recirculatie, serie FSL-B-ZAS met  
warmteterugwinning en warmtewisselaar,  geschikt 
voor montage in een met de gevel  geïntegreerde 
omkasting.

Specifieke kenmerken:
– Gemotoriseerde afsluitkleppen voor toe- en  

afvoer van lucht, stroomloos dicht, om  
ongecontroleerde luchtstromen te voorkomen

– Warmteterugwinning via een gemotoriseerde  
klep in de bypass (rendement > 80 %)

– Warmtewisselaar in 2- of 4-pijps uitvoering met  
buitendraad G½ ", vlakdichtend

– Voldoet aan de hygiënische eisen volgens VDI  
6022

– Filterklasse buitenlucht F7 en afvoerlucht G3
– Condensbak met aansluiting
– Door de compacte bouw bijzonder geschikt in  

renovatieprojecten
– Regeling ventilatie mogelijk aan de hand van  

de luchtkwaliteit. 
– Inbouw in een omkasting

Materiaal en afwerking
– Huis, filterdeksel, ventilatoren en stelpoten van  

verzinkt plaatstaal
– Warmtewisselaar bestaat uit koperen buizen  

met aluminium lamellen
– Patenwarmtewisselaar van aluminium
– Huis gepoedercoat zwart RAL 9005 of in een  

andere RAL kleur
– F7-filtermedium van vochtwerend  

glasvezelpapier (Eurovent-gecertificeerd)
– Bekleed met minerale wol voorzien van  

glaszijdedoek, beschermend tegen erosie tgv.  
langsstromende lucht met een snelheid tot  
max. 20 m/s

– Tochtband met gesloten celstructuur

Uitvoering 
– Poedercoating RAL 9005 zwart glansgraad  

70%
– P1: Gepoedercoat in nader te bepalen RAL  

kleur, glansgraad 70%

Technische gegevens
– Breedte: 1245 mm
– hoogte: 800 mm
– diepte: 400 mm
– Buitenluchthoeveelheid: tot 170 m³/h
– Hoeveelheid toevoerlucht: tot 170 m³/h
– Koelvermogen: 760 W
– Verwarmingsvermogen: 2850 W
– Maximale bedrijfsdruk waterzijdig: 6 bar
– Maximale bedrijfstemperatuur waterzijdig:  

75 °C
– Geluidvermogenniveau: 38 - 46 dB(A)
– Voedingsspanning 230 V AC ±10 %; 50/60 Hz
– Elektrische Dimensionering: 75 VA
– Opgenomen vermogen: Boost-fase: 44 W,  

midden toerental: 20 W (Nominale  
luchthoeveelheid)

Beschrijving

Deze bestekstekst 
omschrijft de algemene 
eigenschappen van het 
product. Teksten mbt.  
varianten genereert 
ons selectie programma 
Easy Product Finder.

 Serie
FSL-B-ZAS Decentrale borstwering ventilatie unit

 Warmtewisselaar
2 2-pijps
4 4-pijps

 Afmetingen [mm]
 B × H × T

 Regeling
 Geen vermelding: zonder

1245 × 800 × 400

R Met

K2 – 6.1 – 9

Bestelopties
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