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X-mart:          24/8/2012 

 
Hygro series 
X-MART 10 Matic inox H 842248003742       ,-€ 
X-MART 12 Matic inox H 842248003773       ,-€ 
X-MART 15 Matic inox H 842248003803       ,-€ 
Timer series 
X-MART 10 Matic wit T 842248003551       ,-€ 
X-MART 12 Matic wit T 842248003582       ,-€ 
X-MART 10 Matic inox T 842248003735       ,-€ 
X-MART 12 Matic inox T 842248003765       ,-€ 
X-MART 15 Matic inox T 842248003797       ,-€ 
Standaard series 
X-MART 10 Matic wit 842248003544       ,-€ 
X-MART 12 Matic wit 842248003575       ,-€ 
X-MART 15 Matic wit 842248003605       ,-€ 
X-MART 10 Matic inox  842248003728       ,-€ 
X-MART 12 Matic inox  842248003759       ,-€ 
X-MART 15 Matic inox  842248003780       ,-€ 
Transport per GLS           25,-€ 
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20 jaar ervaring in industriële en huishoudelijke p rojecten. 
Alles voor energie: Elektriciteit, gas, stookolie, zonne- 

energie, CV, stookoliebranders, gasbranders G1, G2,  G3, stookolietankcontrole, energieaudit <100 kW, s anitair, waterverzachters, 
ontkalking, domotica, meet- en regeltechniek,  zonn eboilers, zonnepanelen, isolatie, boilers, EPC  ……… 
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Ontluchtingsventilator X-MART Design 100 + vochtsen sor 
 

Plaatsing tegen de wand op kanalen van 100 cm 
Capaciteit: 98 m³/h ( geschikt voor bijv. WC, Doucheruimte ) 

• Spanning: 230V / 50Hz 
• Energieverbruik: 15 Watt 
• Geluidsniveau: 38 dB(A) 
• Kleur: Wit of inox 
• Vochtsensor: de ventilator schakelt aan met een lichtschakelaar. 
• Bij vochtige lucht schakelt de ventilator vanzelf aan. ( de 

vochtigheidsgraad kunt u zelf instellen ) 
• Inclusief gebruiksaanwijzing 

 
 
 

Ontluchtingsventilator X-MART Design 120 + Timer 
 

Plaatsing tegen de wand op kanalen van 120 cm 
Capaciteit: 190 m³/h ( geschikt voor bijv. grote badkamer ) 

• Spanning: 230V / 50Hz 
• Energieverbruik: 20 Watt 
• Geluidsniveau: 40 dB(A) 
• Kleur: Wit of inox 
• Timer: de ventilator schakelt aan met een lichtschakelaar. 

Na uitschakelen blijft de ventilator een bepaalde tijd aan. ( 
zelf instelbaar van 3 tot 20 minuten) 

• Inclusief gebruiksaanwijzing 
 
 

Ontluchtingsventilator X-MART Design 150 + Timer 
 

Plaatsing tegen de wand op kanalen van 150 cm 
Capaciteit: 320 m³/h ( geschikt voor bijv. grote badkamer ) 

• Spanning: 230V / 50Hz 
• Energieverbruik: 25 Watt 
• Geluidsniveau: 42 dB(A) 
• Kleur: Wit of inox 
• Timer: de ventilator schakelt aan met een lichtschakelaar. Na 

uitschakelen blijft de ventilator een bepaalde tijd nadraaien. ( zelf 
instelbaar van 3 tot 20 minuten) 

• Inclusief gebruiksaanwijzing 
 
 
 
 

 

Perfecte technologie, daar komt het op aan 

 
Oudenaardseweg 123, B 9790 Wortegem-Petegem  
Tel: 055 310242 Fax: 055 310242  
golantec@gmail.com                          http://www.golantec.be 
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