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      Rookgasventilatoren 

Rookgasventilator voor open haard  

De openhaard is in vele huiskamers een sfeermaker bij uitstek. De ergernis is dan ook groot als de rook bezit 

neemt van de woonkamer. Dit probleem wordt in het algemeen niet veroorzaakt door de constructie van de 

openhaard, maar komt door een te krap rookkanaal, een bochtig kanaal, een te kort kanaal (bijv. bij bungalows), 

valwinden en/of luchtwervelingen, vochtig of mistig weer. 
 

Keuze type ventilator  

 

Meet de totale oppervlakte van de haardopening: 

 

3-zijdige openhaard (A + B + C) x H = .. m²  

Hoek openhaard (A + B) x H = ..m²  

Front openhaard A x H = ..m²  

 

Vermenigvuldig dit getal met 720. Het resultaat is de benodigde capaciteit 

van de ventilator in m³/h. 

Hoogte x breedte x 720 = ..m³ / uur 

 
 

Rookgasventilator ITHO 
 

(geschikt voor gasgestookte toestellen) 
 
 

 ITHO Rookgasventilator OHV  
 

  

 Uitvoering:  Dakmontage      

 Aansluitspanning: 220 Volt      

 Opgenomen vermogen: 440 W      

 
 Diameter 

aansluiting 
Max. 
luchtverplaatsing 
 

Geschikt voor 
kanaal 

Type Art.nr.  € 

 115 mm 152 m³ 120 - 150 OHV 15 S 663732    464,00 

         

         

 
 ITHO Rookgasventilator RTV 

 

  

 Uitvoering:  Dakmontage      

 Aansluitspanning: 220 Volt      

 Opgenomen vermogen: 440 W      

 
 Diameter 

aansluiting 
Max. 
luchtverplaatsing 
 

                  Type Art.nr.         € 

 200 mm   720 m³  RTV 650 S 663708 1019,00 

 250 mm 1110 m³  RTV 1070 S 663823   1271,00 

 300 mm 1750 m³  TRV 1680 S 2327583 1394,00 

 

 
 

ITHO Toerentalregelaar Max.stroom Voeding Art.nr.         € 

Toerentalregelaar R20 2A 230V 665036   89,00 

     

De R20 kan zowel in als op de muur gemonteerd worden. Bij de regelaar wordt een 

opbouwbehuizing en een inbouwbehuizing geleverd, zodat bij het plaatsen een keuze 

gemaakt kan worden voor inbouw of opbouw van de regelaar. 
Met de drukknop aan de voorzijde kan de regelaar aan of uit gezet worden. Het 

gewenste toerental van de ventilator kan met de draaiknop ingesteld worden. 
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Inatherm rookgasventilator RSVG 
 

(geschikt voor gasgestookte toestellen) 

 
Het RSVG rookgasbeveiligingssysteem is het enige goedgekeurde beveiligingssysteem welke een feilloze en 

veilige werking van een gasgestookte openhaard garandeert. Het gevaar van rookterugslag en de verspreiding 
van giftige rookgassen in de vorm van CO wordt daarmee voorkomen. Het systeem regelt een constante 

onderdruk in het rookkanaal en elimineert invloeden van wind. Het systeem is opgebouwd uit een ventilator en 

een regeleenheid. 

 

 

RSVG systeem type OEM 

Systeem is exact afgestemd voor aansluiting op een branderbed met eigen branderautomaat en 

afstandsbediening. De afstandsbediening van de branderautomaat schakelt het RSVG systeem in en zodra aan 

alle voorwaarden wordt voldaan geeft het RSVG systeem de branderautomaat vrij. 

Set bestaande uit RSVG ventilator, EFC 21 regelkast, montage hulpframe en kabeldoos met kroonsteen. 

 

 
 

 

RSVG ventilator 

Verticaal uitblazend 
 
Type Max. 

luchtverplaatsing 
Art.nr.        € 

  

    

RSVG 200 OEM   730 m³/h 0505/97020   2198,00 

RSVG 250 OEM 1200 m³/h 0505/97021   2458,00 

RSVG 315 OEM 2500 m³/h 0505/97022   3108,00 

    

    

    

 

 

 
 

 
Flens RVS voor montage op een metalen schoorsteen  
 
Type flens Toepasbaar 

ventilator 
Verkrijgbare diameters € 

FR-2 RSVG200 125, 150, 175, 200, 250    102,00 

FR-3 RSVG250 175, 200, 250, 300    146,00 

FR-4 

 

 

 

RSVG315 
 
 

250, 300, 350, 400    181,00 
 
 

     

 

 
ACCESSOIRES 
 
  Art.nr.        € 

Geluidsdemper RSVG  0504/96004    195,00 

6-Aderige kabel (prijs per meter,  0504/92004      15,00 

verkrijgbaar in 5,10,15 of 20 meter) 

Werkschakelaar 6-polig 

 

  

0601/11002 

      

     98,00 
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      Rookgasventilatoren 

Inatherm rookgasventilator RSV 
(Geschikt voor vaste brandstoffen) 

 

 

RSV ventilator 

Verticaal uitblazend 
 
Type Max. 

luchtverplaatsing 
Art.nr.        € 

Centrifugaal waaier, gegoten aluminium  

RSV 160   300 m³/h 0502/31005  1157,00 

RSV 200   730 m³/h 0502/31006  1327,00 

RSV 250 1200 m³/h 0502/31007  1584,00 

RSV 315 
 
 

2500 m³/h 0502/31008  2203,00 
 

   

    

 

 

RS (HT)ventilator 

RS verdraagt temperaturen tot 200ºC 
RSHT verdraagt temperaturen tot 500ºC (piek 700ºC) 
Horizontaal uitblazend 
RVS axiaal waaier 
 
Type Max. 

luchtverplaatsing 
Art.nr.        € 

RS 09   320 m³/h 0501/01001    787,00 

RS 12   750 m³/h 0501/01002    932,00 

RS 14 1300 m³/h 0501/01003  1124,00 

RS 16 

RSHT 09 

RSHT 12 

RSHT 14 

RSHT 16 

 

 

2350 m³/h 

  320 m³/h 

  750 m³/h 

1300 m³/h 

2350 m³/h 

 

0501/01004 

0501/32009 

0501/32012 

0501/32014 

0501/32016 

 1584,00 

 1023,00 

 1214,00 

 1461,00 

 2055,00 

    

 

 

Flens RVS voor montage op een metalen schoorsteen  

Voor de montage van een ventilator op een metalen rookkanaal kunt u 

gebruik maken van een stalen flens met een aansluiting aangepast aan de 

schoorsteenventilator en het rookkanaal. 
 
Type 
flens 

Toepasbaar ventilator Verkrijgbare diameters € 

FR-1 RSV160, RSV 09 150, 175, 200      80,00 

FR-2 RSV 12, RSV200 125, 150, 175, 200, 250    102,00 

FR-3 RSV250, RSV 14 175, 200, 250, 300    146,00 

FR-4 RSV315, RSV400, 
RSV16 

250, 300, 350, 400    181,00 

  
 

   

Contraflens   
Deze flens dient ervoor om de gele glaswolmat aan het zicht te onttrekken. 

Type 
flens 

Toepasbaar 
ventilator 

Verkrijgbare diameters € 

CFR-1 RSV160, RSV 09 150, 175, 200      91,00 

CFR-2 RSV 12, RSV200 125, 150, 175, 200, 250      91,00 

CFR-3 RSV250, RSV 14 175, 200, 250, 300      91,00 

CFR-4 RSV315, RSV400, 
RSV16 

250, 300, 350, 400      91,00 
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Regelapparatuur Inatherm 
 

  

Regelaar EFC 16 
Simpele traploze regelaar t.b.v. het terug toeren van de rookgasventilator. De regelaar is 

voorzien van een draaiknop met aan/uit schakelaar. Middels een controlelampje is te zien of de 

regelaar aan staat. Nadeel van dit type regelaar is, dat hij telkens bij het inschakelen van de 

regelaar op het maximum toerental begint en u zelf het gewenste werkpunt dient te selecteren. 

(er is geen geheugen functie beschikbaar) Het minimum voltage kan echter wel ingesteld 

worden, zodat de schoorsteenventilator nooit verder terug kan toeren dan gewenst is voor de 

installatie. 

 0303/34001    Regelaar EFC 16                                                                                                                    € 157,00                                       

 

 

Regelaar EFC 18 

Automatisch temperatuur gestuurde regeling t.b.v. op hout gestookte open haarden. Bij het 

inschakelen van de regelaar zal de ventilator op het maximum toerental beginnen te draaien. 

Na verloop van tijd valt hij automatisch in een lager toerental. Dit lagere toerental is de laatst 

gekozen stand (geheugen functie beschikbaar). Verder is de unit uitgerust met een temperatuur 

sensor voor een automatische werking (aan/uit/bijvullen). Vraag uw dealer naar de werking 

van dit systeem 
 0505/97059     Regelaar EFC 18                                                                                                                  € 406,00                          

 

Draadloze regelaar EW 41 

Draadloze regeling t.b.v. op hout gestookte open haarden. De set bestaat uit een               

zender/ontvanger combinatie, welke radiografisch werkt (geen kabels meer nodig). Door het 

unieke  Z-wave protocol kunnen deze regelaars geen andere apparaten in de buurt storen. De 

regeling is verder uit te breiden met een temperatuursensor t.b.v. een automatische werking van 

de installatie (aan/uit/bijvullen). Tevens waarschuwt de regeling voor een te hoge temperatuur 

in het rookkanaal, wat schoorsteenbrand als gevolg kan hebben. Vraag uw dealer naar de 

werking van dit systeem. 

 0604/10001                                                                                                                            Draadloze regelaar EW 41 € 943,00 

 0604/10004 Temperatuurvoeler EW 41 (24 Volt) € 118,00 

 0604/10002 Repeaterunit EW 41 € 359,00 

    

 
                              ACCESSOIRES 
 
  Art.nr.        € 

Geluidsdemper RSVG  0504/96004    195,00 

6-Aderige kabel (prijs per meter,  0504/92004      15,00 

verkrijgbaar in 5,10,15 of 20 meter) 

Werkschakelaar 6-polig 

 

  

0601/11002 

      

     98,00 

 


