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Verse lucht met Lossnay
Ventilatiesystemen voor nieuwbouw en renovatie



Knowledge at work.

Mitsubishi Electric LES staat
voor gebundelde expertise voor
gezamenlijk succes: 
Luisteren en begrijpen. Intelligente 
producten ontwikkelen. Competent 
adviseren. Trends herkennen.  
De toekomst vormgeven. Kennis 
omzetten in oplossingen.
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Lossnay VL

De decentrale ventilatiesystemen met warmterecuperatie: Lossnay VL-50 en Lossnay VL-100

Diep ademhalen. Altijd.
20 uur en meer – we brengen steeds meer tijd door in afgesloten ruimtes. Aangezien 
mensen en dieren bij het ademen zuurstof verbruiken en CO2 afgeven, wordt de lucht-
kwaliteit in ruimtes zonder ventilatie slechter. Ook een te hoge of te lage luchtvochtig-
heid, schimmelvorming en stoffen die vrijkomen uit kunststoffen, textiel of andere 
materialen in voorwerpen of tapijten zijn belastende factoren. De gevolgen zijn ver-
moeidheid, slaapstoornissen, hoofdpijn, concentratiegebrek en in ernstige gevallen 
zelfs gezondheidsproblemen. 

 Al deze factoren maken een regelmatig ventileren onvermijdelijk en niet alleen voor 
ruimtes die continu worden gebruikt. Telkens de ramen openen is omslachtig en 
 kostelijk. Ten slotte gaat bij elk ventilatieproces kostbare verwarmingswarmte verloren. 
Een betere en efficiëntere oplossing – uitgerekend voor gebouwen met een goed 
geïsoleerde gebouwschil – bieden de Lossnay-ventilatiesystemen. Ze voeren de  
vervuilde lucht af en voeren de buitenlucht als gefilterde en door warmterecuperatie 
voorverwarmde lucht in de ruimtes. Zo zorgen de VL-toestellen praktisch zonder 
warmteverlies voor een continue luchtverversing en in combinatie met een Ecodan- 
warmtepomp voor een comfortabel binnenklimaat. 

Bij een continue luchtverversing moet op de relatieve luchtvochtigheid worden gelet, 
vooral tijdens koude periodes. Gecontroleerde ventilatie met warmte- en vochtrecupe-
ratie verlaagt het risico op ademhalingsirritatie, hoofdpijn en stofbelasting bij een te 
lage luchtvochtigheid.

Altijd verse 
en schone lucht
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Goed voor ons en 
onze woning

Ventilatiesystemen – voordelen in alle opzichten
Een goede gebouwisolatie is goed voor de energiebalans, maar verhindert  
de spontane afvoer van schadelijke stoffen en vochtigheid. Een ventilatiesysteem is 
daarom onontbeerlijk. Ook in minder goed geïsoleerde huizen is een ventilatiesysteem 
vereist. Het biedt talrijke voordelen voor gebruiker en gebouw.  

Goed voor de gezondheid     1
Terwijl ventilatiesystemen de verbruikte lucht afvoeren, zorgen ze er tegelijkertijd voor 
dat de ruimtes worden voorzien van verse, zuurstofrijke lucht. Dit beschermt de 
gezondheid en verhoogt het comfort. Een ander voordeel: met Lossnay worden 
ramen gesloten gehouden en zo houden we straatgeluid of andere storende geluiden 
buiten het gebouw. Niets staat een rustige woon- en werksfeer en een gezonde 
nachtrust meer in de weg.

Goed voor personen met allergieën          2
De ventilatiesystemen zijn met fijnporige filters uitgerust die pollen en stof opvangen 
en de concentratie daarvan tot een minimum beperken. Een enorme verlichting voor 
mensen met allergieën. 

Goed voor de portemonnee          3
Elk handmatig ventilatieproces brengt weliswaar verse lucht in het gebouw, maar laat 
ook heel wat waardevolle warmte-energie ontsnappen. Ventilatiesystemen met warm-
terecuperatie zorgen daarentegen permanent voor verse lucht, en dat bij minimaal 
warmteverlies. 

Goed voor het gebouw     4
De alsmaar luchtdichtere gebouwen besparen weliswaar energie, maar er worden 
nauwelijks vocht en schadelijke stoffen afgevoerd. De vorming van schimmel die 
bouwmaterialen aantast is dan onvermijdelijk. Ventilatiesystemen die dag en nacht 
voor een optimale luchtvochtigheid zorgen, beschermen de waarde van gebouwen. 

Goed voor de veiligheid     5
Staan de ramen op een kier of zelfs helemaal open, dan is dit een uitnodiging voor 
inbrekers. In dit opzicht zorgt een ventilatiesysteem voor meer veiligheid thuis en in 
bedrijfsgebouwen. 

Om energiekosten te besparen en te voldoen aan de energiebespa-
ringswetgeving worden gebouwen steeds beter geïsoleerd en lucht-
dicht gemaakt. 
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Goed geventileerd
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Gecontroleerde ventilatie 
zonder lange leidingen
Binnen de eigen vier muren, op kantoor of in de winkel benutten de decentrale  
ventilatiesystemen VL-50 en VL-100 optimaal de voordelen van een gecontroleerde 
ventilatie met warmterecuperatie.
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VL-100 VL-50

Decentrale oplossingen

Ze onderscheiden zich bovendien door hun overtuigende 
voordelen: ze worden zonder ventilatiekanalen aan elke bui-
tenwand flexibel en snel geïnstalleerd. Daarnaast overtuigen 
ze door een zeer stille werking, een lage stroomopname en 
een hoog rendement tot 85 %.

Wat de decentrale Lossnay-toestellen onderscheidt, is de 
gelijktijdige werking van zowel de toevoer- als de afvoerven-
tilator. Deze bedrijfsmodus garandeert een permanente voor-
ziening van verse lucht op aangename temperatuur en tege-
lijkertijd een lager vermogen voor naverwarming. In vergelijking 

Flexibele, eenvoudige en snelle installatie  1
Voor de installatie van een decentraal ventilatiesysteem VL-50 
is alleen een kernboring nodig. Dit is mogelijk dankzij een 
efficiënt buis-in-buissysteem door interne scheiding van de 
verse buitenlucht en de verbruikte afvoerlucht. Bovendien 
garandeert een doordachte constructie van de buitenkap de 
scheiding van de luchtstromen aan de buitenwand. Beter  
kan het niet. 

Eenvoudige bediening  2
Dankzij de flexibele installatie kan het VL-50-systeem geheel 
volgens kamerinrichting en persoonlijke voorkeur horizontaal 
of verticaal worden aangebracht. Het toestel kan eenvoudig 
met de afstandsbediening (type VL-50SR2-E) worden 
bediend. Het in- en uitschakelen of wisselen tussen venti-
latieniveaus wordt zo gemakkelijk gemaakt.

Ronduit krachtig 3
Het VL-100-systeem is met kleinere kanaalaansluitingen 
uitgerust zodat kernboringen met een kleine diameter 
volstaan. Een voordeel dat de montage vereenvoudigt en  
het VL-100-systeem ook voor een later installatie tot een  
optimale oplossing maakt. 

met ventilatiesystemen met wisselwerking tussen toegevoerde 
en afgevoerde lucht bieden de Lossnay-toestellen duidelijke 
voordelen. Op deze manier worden een continue ventilatie en 
een scheiding van de "vervuilde" afgevoerde lucht van de 
schone toegevoerde lucht gegarandeerd. Bovendien ontstaan 
er in gebouwen geen over- of onderdrukmomenten. 
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Doordacht en  
duurzaam

// De kern van correct ventileren

Alleen met verse lucht is een gezonde en comfortabele omge-
ving mogelijk. Een omgeving waarin mensen zich goed voe-
len, graag verblijven en productief kunnen zijn. Het probleem: 
de buitenlucht is meestal te warm of te koud om rechtstreeks 
in het gebouw te worden verspreid. Een slimme oplossing 
bieden de Lossnay-ventilatiesystemen met het principe van 
de warmterecuperatie door de papieren kruisstroomwarmte-
wisselaar. 

Zo zuigen de Lossnay-ventilatiesystemen de verbruikte lucht 
af en voorzien ze de ruimte gelijktijdig van verse buitenlucht. 
Daarbij wordt bij de uitwisseling de in de lucht opgeslagen 
energie bijna volledig benut. Met een gebruik tot 85 % ligt het 
rendement van de toestellen zeer hoog. 

Dankzij de bijzondere, flinterdunne structuur van de papieren 
kruisstroomwarmtewisselaar is het mogelijk om te schakelen 
tussen de voelbare en latente warmte en de warmte over te 
dragen aan de verse lucht. Zo wordt de verse lucht voorbe-
handeld in de te ventileren ruimtes gevoerd. Een proces dat 
het comfort verhoogt en duidelijk energiekosten bespaart. 
De papieren kruisstroomwarmtewisselaar regelt bovendien 
de luchtvochtigheid. Naast de warmte wordt immers ook een 
deel van het vocht gerecupereerd. Op deze manier zorgt het 
systeem ervoor dat tijdens de wintermaanden de lucht in de 
ruimtes niet te sterk uitdroogt.

Particulier of zakelijk gebruikte ruimtes – elk 
gebouw heeft verse en schone lucht nodig. 

// Beste waarden door gelijktijdige werking

De Lossnay VL-toestellen hebben een gelijktijdige werking. 
Dit betekent dat afvoer van verbruikte lucht en toevoer van 
verse buitenlucht gelijktijdig verlopen. In vergelijking met ven-
tilatiesystemen met wisselwerking van afgevoerde lucht en 
toegevoerde lucht of toestellen met roterende luchtgeleiding 
bieden de Lossnay VL-toestellen aanzienlijke voordelen:

// Continue ventilatie
// Geen over- en onderdruk in gebouwen
//  Scheiding van de "vervuilde" afvoerlucht van de schone 

toevoerlucht

Deze bedrijfsmodus garandeert een permanente voorziening 
van verse lucht met een aangename temperatuur bij een lager 
naverwarmingsvermogen. Het toestel dempt tegelijkertijd het 
buiten het gebouw gegenereerde geluid. Zo blijven in tegen-
stelling tot de raamventilatie ook de storende geluiden buiten.
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Het Lossnay-principe

Structuur en functie van de papieren kruisstroomwarmtewisselaar, rekenvoorbeeld met VL-50(E)S2-E op laag ventilatieniveau in 230 V/50 Hz: 18,2 °C = (20,5 °C – 5 °C) x 85 % ÷ 5 °C

// Optimale luchtgeleiding

De toevoer- en afvoerventilatoren werken gelijktijdig. De zo 
gegenereerde luchtstromen worden in de fijne kanalen van de 
papieren kruisstroomwarmtewisselaar langs elkaar geleid. Zo 
wordt de warmte-energie overgedragen en worden schadeli-
jke stoffen afgevoerd.

Buitenlucht

Afgevoerde lucht

Toegevoerde lucht

Afvoerlucht

Afvoerlucht

Voorbeeld van de luchtgeleiding bij het gedecentraliseerde ventilatiesysteem VL-50

BinnenBuiten

Afgevoerde lucht 20,5 °C
Aan de afgevoerde lucht wordt 
warmte onttrokken.

Toegevoerde lucht 18,2 °C
De verse lucht komt  
voorbehandeld in de ruimte.

Afgevoerde lucht
Verbruikte lucht wordt 
afgevoerd.

Buitenlucht 5,0 °C
Verse buitenlucht wordt aan de  
papieren kruisstroomwarmte-
wisselaar toegevoerd.
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Comfort en welbehagen: 
dat wil ik

Stille werking
Vooral in drukke straten komt Lossnay ook goed uit: zo komt 
er verse, gefilterde lucht in de ruimtes terwijl het straatlawaai 
buiten blijft. Het toestel scoort bovendien met een zeer laag 
geluidsdrukniveau van 15 of 25 dB(A)*. Dit zijn waarden die 
het gebruik van Lossnay in kinderkamers en slaapvertrekken 
mogelijk maken. 

+

+

Eenvoudige installatie – in nieuwbouw en renovatie
De installatie is uiterst eenvoudig. Wat in nieuwbouw neer-
komt op een installatie zonder dure inrichting van ventila-
tiekanalen is ook bij renovatie van gebouwen een optimale 
oplossing. Ten slotte vereisen beide decentrale ventilatiesys-
temen slechts een of twee kernboringen door de buitenwand 
van het gebouw.

Veel argumenten pleiten voor een gecontroleerde ventilatie met Lossnay VL-toestellen. Hier vindt u de 
belangrijkste pluspunten op een rijtje.

10 20 30 40 50 60 70 80

Motor

Normaal wegverkeerKoelkastFluisteren, ademgeluidSneeuwval

Normaal gesprekLichte regenStil ritselen van bladeren

VL-100 

In het lage ventilatieniveau bereikt het VL-100- 
ventilatiesysteem een geluidsdrukniveau van 
slechts 25 dB(A), in het hoge ventilatieniveau 
slechts 37 dB(A).

VL-50

In het lage ventilatieniveau bereikt het 
VL-50-ventilatiesysteem een geluidsdrukni-
veau van slechts 15 dB(A), in het hoge 
ventilatieniveau slechts 37 dB(A).

* Geluidsdrukniveau gemeten 1 m voor en 0,8 m onder het toestel
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De unieke warmtewisselaar van de Lossnay-ventilatiesystemen regelt de luchtvochtigheid 
en zorgt voor een behagelijk binnenklimaat.

Kamertemperatuur (°C)
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Voordelen Lossnay

Snel onderhoud
De onderhoudskosten zijn extreem laag en beperken zich tot 
de reiniging van de filter en warmtewisselaar. Deze onder-
delen zijn gemakkelijk toegankelijk zodat de reiniging snel en 
eenvoudig kan worden uitgevoerd.

Geen droge kamerlucht meer
De met een unieke warmtewisselaar uitgeruste Lossnay-toe-
stellen zorgen niet alleen voor een efficiënte warmterecupera-
tie, maar ook voor een optimale vochtrecuperatie. Zo kan 
 uitgerekend tijdens de winter droge kamerlucht worden voor-
komen, wat de woonkwaliteit verbetert en de gezondheid ten 
goede komt.

Laag stroomverbruik
De Lossnay-ventilatiesystemen hebben een zeer lage stroom-
vraag. Zo bedraagt het opgenomen vermogen van het nieuwe 
VL-50-toestel in het lage bedrijfsniveau bijvoorbeeld slechts 
4,5 of 5 Watt. 

+

+

+



Modelnaam VL-50S2 VL-50ES2 VL-50SR2

Luchtdebiet (m3/u) Laag
Hoog

16
52,5

16
52,5

16
52,5

Geluidsdrukniveau dB(A)* Laag
Hoog

15
37

15
37

15
37

Rendement (%) Laag
Hoog

85
69

85
69

85
69

Energie-efficiëntieklasse C C C
Afmetingen (mm) Breedte

Diepte
Hoogte

522
168
245

522
168
245

522
168
245

Gewicht (kg) 6,2 6,2 6,2

De als "laag" en "hoog" aangeduide getallen hebben betrekking op de lage en hoge ventilatiesnelheid
* Geluidsdrukniveau gemeten 1 m voor en 0,8 m onder het toestel

VL-50ES2 
met door de opdrachtgever geleverde schakelaar

VL-50SR2 
met afstandsbediening

VL-100U5 
met trekschakelaar

VL-100EU5 
met door de opdrachtgever geleverde schakelaar

De als "laag" en "hoog" aangeduide getallen hebben betrekking op de lage en hoge ventilatiesnelheid
* Geluidsdrukniveau gemeten 1 m voor en 0,8 m onder het toestel

Modelnaam VL-100U5 VL-100EU5

Luchtdebiet (m3/u) Laag
Hoog

60
105

60
105

Geluidsdrukniveau dB(A)* Laag
Hoog

25
37

25
37

Rendement (%) Laag
Hoog

80
73

80
73

Energie-efficiëntieklasse B B
Afmetingen (mm) Breedte

Diepte
Hoogte

620
200
265

620
200
265

Gewicht (kg) 7,5 7,5

VL-50S2 
met trekschakelaar

De Lossnay VL-toestellen werken uiterst stil en bieden een hoog rendement. De ventilatie kan in  
twee niveaus worden ingesteld. Naargelang de behoefte worden verschillende modellen gebruikt.

Met veiligheid een goed gevoel
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Lossnay VL in een oogopslag

Slaapkamers
Per kamer wordt een VL-50 
voor verse luchttoevoer 
gebruikt.

Leefruimte
Een VL-100 voorziet  
de gehele beneden- 
verdieping.

VL-50(E)S2-E

VL-100(E)U2-E

Onze tip: 
met een doordachte combinatie van VL-50- en 
VL-100-toestellen kunt u het volledige gebouw voorzien 
van verse lucht. Dankzij de gesloten ramen en de 
hoogefficiënte warmterecuperatie blijft de aangename 
warmte in het gebouw. 

Knowledge at work.
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Doordacht en duurzaam

Wettelijke voorschriften van de energiebesparingswetgeving

Energie-efficiëntielabel voor ventilatiesystemen 
Volgens de nieuwe ErP-richtlijn moeten ventilatiesystemen 
minstens evenveel primaire energie besparen als ze verbrui-
ken. Alle toestellen worden dienovereenkomstig voorzien van 
een energie-efficiëntielabel van A+ tot G. Doorslaggevend 
daarbij is de hoeveelheid energie die een installatie theore-
tisch bespaart in vergelijking met ventilatie door geopende 
ramen. Het warmteverlies door het openen van ramen wordt 
opgeteld bij het stroomverbruik van de toestellen. In vergelij-
king met de handmatige ventilatie besparen Lossnay-ventila-
tiesystemen jaarlijks 23 tot 35 kilowattuur per vierkante meter. 

De ErP-richtlijn voor ventilatiesystemen
De efficiëntie stijgt en het energieverbruik daalt: om deze 
doelstellingen ook voor ventilatiesystemen te behalen, zijn 
in het kader van de ErP-richtlijn op 1.1.2016 de verordenin-
gen 1253/2014 en 1254/2014 van kracht geworden die op 
1.1.2018 nogmaals werden verstrengd.

Met Lossnay neem u het zekere voor het onzekere 
Geen twijfel: de nieuwe verordeningen zijn erg zinvol op het 
gebied van milieubescherming en efficiëntie. Goed dat u met 
de producten van de Lossnay-serie kunt vertrouwen op 
oplossingen die al aan de eisen van de ErP-richtlijn voldoen 
en daarom meteen kunnen worden toegepast. 

Meer informatie vindt u op:  
www.my-ecodesign.com

Classificatie Energie-efficiëntie 
in kWh/a.m2

EnEV-conformiteit 
De na te leven richtlijnen van de EnEV voor de nieuwbouw 
hebben betrekking op de primaire energiebehoefte. Door een 
geschikte combinatie van installatietechniek en energiebespa-
rende warmte-isolatie kunnen de voorgeschreven waarden 
worden bereikt. Terwijl bij het gebruik van warmtepompen de 
richtlijnen gemakkelijk na te leven zijn, moeten in geval van 

verwarming met gas of olie andere maatregelen worden 
getroffen om te voldoen aan de EnEV-vereisten. Een voor-
beeld is het gebruik van ventilatiesystemen met warmte-
recuperatie die de primaire energiebalans van het gebouw 
efficiënt verbetert. De Lossnay VL-toestellen bieden hier een 
eenvoudige en voordelige oplossing.

Max. volumestroom

Apparaatefficiëntie

Classificatie

Geluidsvermogensni-
veau gemeten bij 
70 % van het max. 
vermogen



Ecodan en Lossnay 
Met Lossnay zet u een belangrijke stap in de richting van 
gebouwenergie-efficiëntie. En u kunt nog meer bereiken. Bij 
efficiënte ventilatie hoort ook een efficiënt verwarmingssys-
teem – bij voorbeeld een Ecodan-warmtepomp. U gebruikt de 
omgevingswarmte, beperkt uw verwarmingskosten en ver-
hoogt de efficiëntie van uw woning.

Het warmtepompprincipe 
Op eenvoudige en relatief voordelige manier maakt een lucht/
water-warmtepomp de omgevingswarmte in het huis bruik-
baar. Het systeem bestaat altijd uit een buiten- en een bin-
nenunit die met elkaar verbonden zijn. In de buitenunit wordt 
de in de lucht opgeslagen energie met behulp van een koel-
middel overgedragen aan het verwarmingssysteem. In gebou-
wen wordt de energie via water doorgegeven en door radiato-
ren of oppervlakteverwarming over het gebouw verdeeld.

Waarom Ecodan? 
In elke Ecodan-warmtepomp steekt decennialange ervaring 
uit de ontwikkeling en productie van klimatisatie- en warmte-
pompsystemen van Mitsubishi Electric. De combinatie van 
marktleidende technologische ontwikkelingen met beproefde 
oplossingen resulteert in een veilig, efficiënt en duurzaam 
Ecodan-warmtepompsysteem.

Voor nieuwbouw en renovatie 
Het Ecodan-warmtepompsysteem biedt praktisch voor elke 
situatie een geschikte verwarmingsoplossing die aan alle 
eisen in verwarmings- en warmwatercomfort voldoet, onge-
acht of het hierbij om nieuwbouw of de renovatie van een- of 
tweegezinswoningen of bedrijfsbouwen gaat.

Meer informatie vindt u op: 
www.ecodan.be

Ecodan- en Lossnay-ventilatiesystemen
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// Serie M 

De aantrekkelijke Serie M klimatisatie units zorgen voor zeer  
energiezuinig koelen of verwarmen van kleinere toepassingen.

 

// Mr. Slim 
 
De Mr. Slim-serie is ideaal voor constant gebruik 
in commerciële toepassingen. 

//   
         City Multi (Hybrid) VRF 

De City Multi Serie is optimaal geschikt voor grote en 
veeleisende gebouwen die individuele 
klimatisatie oplossingen vereisen.

Simpel doordacht: naast de voorgestelde oplossingen biedt ons programma een breed  
scala aan hoogefficiënte systemen voor de technische uitrusting van gebouwen.

Ronduit goed ontwikkeld

// Ecodan 

De Ecodan-warmtepompen zijn de optimale oplossing voor milieu-
vriendelijk en efficiënt verwarmen. Dankzij de moderne invertertech-
niek gebruikt u de energie uit de omgevingslucht om een hoog ver-
warmings- en warmwatercomfort betrouwbaar en vraaggestuurd 
beschikbaar te stellen. De Ecodan-warmtepompen zijn geschikt voor 
nieuwbouw en renovatie van verwarmingsinstallaties. Voor een  
hoog verwarmingsvermogen kan het systeem in cascade worden  
aangesloten. 

Meer informatie vindt u op: 
innovations.mitsubishi-les.com
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// Jet Towel handendroger
 
Waar veel mensen hun handen wassen, zijn de 
textielrollen en papieren doekjes snel op. Een 
modern alternatief is de Jet Towel handendroger.
 

// Ontvochtiger 

De ontvochtiger van Mitsubishi Electric is uiterst geschikt  
om ruimtes met hoge luchtvochtigheid droog te houden. Hij is ook  
ideaal om het droogproces van wasgoed te versnellen.

// Besturingen 

Mitsubishi Electric biedt voor elke toepassing de passende besturing  
met lokale en centrale afstandsbedieningen voor kleine tot grote installaties,  
en voor particulieren of professionele gebouwbeheerders.

// Chiller / IT Cooling 

Met Climaveneta-systemen – een merk van de Mitsubishi Electric 
Group – bieden wij een breed scala aan klantgerichte en gespe-
cialiseerde koeltechnische oplossingen voor de meest uiteenlopende 
koel- en klimaatregelingstechnische eisen.

Met de RC-systemen – een ander merk van de Mitsubishi Electric 
Group – bieden wij krachtige en uitbreidbare koel- en klimaatoplos-
singen voor kleine, middelgrote en grote computercentra.

Productaanbod
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Mitsubishi Electric 
Contact

Onze klimaatsystemen en warmtepompen bevatten de gefluoreerde broeikasgassen R410A, R407C, R134a en R32.
Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende handleiding.

Alle gegevens en afbeeldingen onder voorbehoud. Een aantal producten zijn niet in alle landen beschikbaar.

Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Belgium
Living Environment Systems
Autobaan 2
8210 Loppem
T +32 (0)50 40 48 48
F +32 (0)50 39 26 04
info@mitsubishi-electric.be

Service Centre
Assesteenweg 117-2
1740 Ternat
T +32 (0)2 582 77 50
F +32 (0)2 582 79 47


