
Life Comfort 
De Life Comfort ventilatie-unit verbetert het welzijn en comfort in 

je huis of wer1<plek drastisch. De discrete decentrale unit voert 

verzadigde lucht in een ruimte af en brengt zuivere, gefilterde 

lucht aan. Zo ontstaat een gezond binnenklimaat zonder 

schimmel. De unit werkt met warmterecuperatie en is daardoor 

zeer energiezuinig. 
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• Beschennt tegen vochtschade

• Voorkomt schimmel

• Beschennt de bouwstructuur

MAAKT GEEN LAWAAI 

• Ventilatie zonder storend geluid van buitenaf

• Vrijwel geluidloze werking

(daarom geschikt voor slaapkamers) 

VERBETERT GEZONDHEID EN COMFORT 

• Beschennt tegen allergieën veroorzaakt door pollen & stof

• Voorkomt ongewenste tocht

• Brengt continu zuivere lucht in je woonruimte

• Zuivert de lucht van schimmelsporen

Îi'Î BESPAART ENERGIE

• Bespaart verwanningskosten en vennindert

de C02 uitstoot

• Extreem laag energieverbruik

• Kostenefficiënte aanpak voor energiezuinige huizen
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0 Warmteterugwinnings-ventilator 

0 Roestvrij stalen kappen 

SLIMME 
ventilatie-unit/luchtfilter 
De Life Comfort ventilatie-unit beschikt over een modem, 

maar discreet design. Het zijn de stilste units die op de markt 

te krijgen zijn. Je kan ze tegen een buitenmuur laten installeren 

in zowel leerru imtes als wer1<plekken. 

Technische specs 

• Uitstekende warmte terugwinning

• Minimaal stroomverbruik (vanaf 3.8 W)

• Hoog luchtdebiet tot aan 100 m3 per uur

• 2 filters met groot effectief oppervlak

• Filter vervanging indicator

• Automatisch voorkomen van bevriezing

• Volledig automatische afzuigkap

• Optionele filters tegen pollen en stof

VENTILATIE 
op maat van jouw behoefte 
De Life Comfort unit heeft verschillende gebruiksstanden 

zodat je de ventilatie kan aanpassen naargelang de 

omstandigheden en de behoefte in de ruimte. Standaard 

staat de unit op stand I of Il (basis). Als er sprake is van 

toenemende luchtvochtigheid, bijvoorbeeld bij schoonmaak, 

vaat, draaiende wasmachines of bij het douchen, kan de 

unit tijdelijk naar stand 111 gezet worden. Ook als je bezoek 

hebt en er meerdere personen in de leerruimte vertoeven, 

is het aan te raden om stand 111 te kiezen. 

Wist je trouwens dat 

4 personen samen zo'n 14 liter vocht produceren per dag? 

http://lifecomfort.be/contact/


INNOVATIEVE 
VENTILATIE 
met Warmteterugwinning

De Lifecomfort-unit werkt als een krachtige luchtfilter. De inge-
bouwde filters zuiveren de buitenlucht zodat je binnen gezonde
lucht inademt. Je kan de unit zelfs versterken met extra hepa
filters die pollen en fijn stof tegenhouden. Ideaal als je last hebt 
van allergie of in de buurt woont van een drukke straat of
industriegebied. Dankzij continue ventilatie vermindert de hoe-
veelheid huisstofmijt. Ook mensen die hier allergisch op veelheid huisstofmijt. Ook mensen die hier allergisch op 
reageren hebben veel baat bij onze luchtfilter. 

Iedereen wil een lagere energiefactuur. Mensen investeren 
daarom in het isoleren van daken, muren, ramen en vloeren. 
Maar luchtdichte gebouwen zonder goede ventilatie houden 
vocht en verontreinigende stoffen binnen die de lucht muf 
maken en kwaaltjes veroorzaken zoals hoofdpijn, niezen en 
hoesten. hoesten. Vooral kinderen en oudere mensen zijn hier gevoelig 
voor. Een te grote luchtvochtigheid leidt ook tot schimmel-
vorming en condens. Om schimmel te voorkomen en te 
bestrijden is een efficiënte ventilatie onmisbaar. 

De meest gebruikte methode, het luchten van het huis, 
voldoet niet. In de herfst en winter jaagt het de energie-
factuur de hoogte in want meer dan 50% van de thermische 
energie gaat verloren wanneer de ramen geopend worden.
Het Life Comfort ventilatiesysteem zal het grootste deel 
van deze energie terugwinnen terwijl het een minimale 
hoeveelheid stroom verbruikt. hoeveelheid stroom verbruikt. 

Leef in een gezond, gezuiverd binnenklimaat en voorkom 
schimmel en condens dankzij onze slimme unit die je 
ruimte ventileert en de lucht meteen ook filtert. De units zijn
geschikt voor eengezinswoningen, flatgebouwen, scholen, 
commerciële gebouwen, ziekenhuizen en zoveel meer.

Waarom kiezen voor een decentraal ventilatiesysteem?
Een centraal D-systeem inclusief plaatsing kost gemakkelijk Een centraal D-systeem inclusief plaatsing kost gemakkelijk 
meer dan 10.000 EUR. Maar vaak beperkt het probleem 
van ventilatie zich tot een bepaalde woonruimte (slaapkamer, 
woonkamer, werkruimte) en zijn drastische werken niet nodig. 
Met het decentraal systeem van Lifecomfort zit je slechts aan 
een zesde van de prijs, hier komt dan enkel nog de plaatsings-
kost bij. Zo is je ventilatie en schimmelprobleem snel opgelost. 
TTwijfel je? We komen gratis bij je langs voor het meten van 
de luchtkwaliteit en vochtigheid. 

FILTERS 
voor jouw gezondheid

http://lifecomfort.be/contact/
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