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ALGEMEEN 
 
 De ODORMATIC

®
 Aquito is een motorloze dampkap die 

aangestuurd wordt via het vraaggestuurde mechanische 
ventilatiesysteem Healthbox

®
 II (Compact) en maakt 

integraal deel uit van het energiebesparende 
ventilatiesysteem C

+® EVO
 II.  

 De ODORMATIC
®
 Aquito kan gebruikt worden als 

extractiepunt voor basisventilatie in de keuken!  
 
PRODUCTKENMERKEN 

 
 Luchtgordijn:  

 Het luchtgordijn creëert een barrière van lucht rondom uw kookplaat  zodat de geuren en 
dampen binnen deze zone blijven.  

 Dankzij een kleine zone van geur/damphinder is er maar een laag afvoerdebiet nodig = 
energiebesparing (rendement van 80% (motorloze dampkap zonder luchtgordijn = 35%)) + 
weinig warmteverlies 

 Vraaggestuurde extractie:  
 Bij aanschakelen van de ODORMATIC

®
 wordt de extractie van de kooklucht voorzien door de 

Healthbox
®
 II (compact)  

 Als er niet gekookt wordt, dient de ODORMATIC
®
 als extractiepunt van het centrale 

vraagestuurde ventilatiesysteem. Het debiet wordt aangepast i.f.v de aanwezige 
luchtkwaliteit. 

 Geruisloos: de combinatie van extractie via de Healthbox
®
 II en een kleine hulpmotor voor het 

luchtgordijn, resulteert in een beperkt energieverbruik en een beperkte geluidsproductie. 
 Esthetisch: elegant design van de dampkap + onzichtbaar ventileren via de Odormatic

®
  

 Te combineren met de Opsinox Triple Flow
®
. 

 
PRESTATIENIVEAU 
 

ODORMATIC® Aquito 
Afmetingen Eigenschappen 

Breedte 598 mm Bediening Druktoets 

Diepte 520 mm Sturing Mechanisch 

Hoogte 115 mm Verlichting Halogeen 

Gewicht  10 kg Aantal vetfilters 1 

Afwerking RVS Filterklasse EU2 (NEN-EN779) 

Montage Afmeting filter 500 x 185 mm 

Min hoogte 650 mm Afsluitbare klep handbediend 

Max hoogte 700 mm Techniek 

Locatie 
luchtafvoer 

Boven (Ø123mm) 
Aansluitspanning 230 V (50 Hz) 

Prestatieniveau Totaal opgenomen 
vermogen 

140 W 

Geluidsvermogen 52 dB Verlichting 1 x 28W 

Geluidsdruk 41 dB Luchtgordijn ja 

Afvoercapaciteit 
Min 125m³/h; max 180 

m³/h 
  

Drukverlies bij 
125m³/h 

12 Pa 
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