
Ventiloconvectoren van Rhoss: 
er hangt comfort in de lucht 
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BRIO-I Slim
Koelvermogen: 1,0÷4,0 kW - Verwarmingsvermogen: 1,4÷5,5 kW
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Ventiloconvectoren met vloer- en plafondbevestiging,
ingebouwd in de muur of een verlaagd plafond
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Slank
Het slanke, exclusieve design en de eenvoudige, 
minimalistische vorm van de BRIO-I Slim zorgen 
ervoor dat de eenheid discreet en elegant in het 
interieur opgaat.

Ongeëvenaard stil
In de trage stand is het apparaat fluisterstil. Dankzij 
de continue slimme snelheidsregeling werkt BRIO-I 
Slim op elk moment efficiënt en biedt het systeem 
dag en nacht een optimaal comfort zonder dat 
u het hoort.

Laag energieverbruik
De elektrische EC-motor beperkt het 
energieverbruik tot een minimum en maakt het 
mogelijk om het apparaat op elk moment te regelen 
via geavanceerde software. Zo stemt u de prestaties 
af op de werkelijke behoefte in de ruimte en verspilt 
u geen energie.

Met aanraakbediening
Het systeem regelen is kinderspel dankzij de 
intuïtieve aanraakbediening. Het bedieningspaneel 
aan de muur reageert onmiddellijk op elke opdracht: 
het enige wat u moet doen, is het paneel aanraken.

Stralingsverwarming
De stralingsfunctie creëert een aangename sfeer 
in de ruimte door warmte te verspreiden via het 
frontpaneel, dat in de winter opwarmt wanneer het 
apparaat in gebruik is.

BRIO-I Slim is een 
eenvoudig en uniek 
systeem dankzij zijn 
design, fluisterstille 
werking, comfort, 
lage energieverbruik 
en gebruiksgemak.
Dit product komt 
recht uit de 
toekomst.

BRIO-I
Slim

Meerdere vormen
Flexibele op- of inbouwmodellen, in een 
wandbehuizing of in een verlaagd plafond, 
BRIO-I Slim past zich telkens aan de 
architecturale omstandigheden aan.
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IXP voor verticale en horizontale montage
IVR voor verticale montage

IXP-IVR met behuizing KCASE en 
kap KPCASEV

MVP+KVXO voor horizontale montageMVP-MXP voor verticale montage

MVP-MVR+voetstukken

SLIM-Touch wandpaneel

Behuizing KCASE
Kap KPCASEO
Afvoermond KGMD
Telescopische aansluiting KRTMI
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YARDY
Koelvermogen: 1÷19,8 kW - Verwarmingsvermogen: 1,4÷29,6 kW
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Ventiloconvectoren met vloer- en 
plafondbevestiging, als inbouwmodel voor muren of 

verlaagde plafonds en met kanaalaansluiting
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Behuizing KCASE  
Kap KPXCASE
Afvoermond KGMD
Aansluitingen KRDM en KRTM

MVT-MXT voor verticale montageMVP-MXP voor verticale montageMXP voor horizontale montage MXT voor horizontale montage IXP-IVR met behuizing KCASE en kap 
KPCASEV

MVP-MXP+voetstukken



9

Montage op de vloer, aan het plafond of 
ingebouwd in de muur of in een verlaagd 
plafond.

YARDY-I EV3 Borstelloze invertermotor.

YARDY EV3 Traditionele motor.

Toen Rhoss dit 
gamma ontwikkelde, 
had het merk slechts 
één doel voor ogen: 
de luchtkwaliteit van 
binnenruimtes verbeteren 
met geavanceerde 
klimaatcontrole, een 
laag geluidsniveau en 
een betere luchtkwaliteit 
(IAQ) dankzij innovatieve 
oplossingen zoals de 
Air’Suite® biocidefilter.

YARDY Buitengewoon stil
De Yardy ventiloconvectoren zijn ideaal voor 
ontspannings- en vrijetijdsruimten en zijn speciaal 
ontwikkeld met een zo groot mogelijk geluidscomfort 
voor ogen. Dankzij de nauwkeurig ontworpen 
klimaatregeling hoort u ze zo goed als niet.

Totale flexibiliteit
De Yardy ventiloconvectoren voldoen aan elke 
comfortbehoefte dankzij de vele versies: opbouw, 
inbouw, met kanaalaansluiting Daardoor is het 
systeem ongezien flexibel en kunt u het in elke 
denkbare omgeving en configuratie installeren.

IXP voor horizontale montage IVP-IXP voor verticale 
montage

IVF voor verticale 
montage

Nieuwe Air’Suite® filters
De Air’Suite® biocidefilter is een nieuw, exclusief 
filtersysteem dat microbiologische risico's tegengaat 
zonder dat u extra onderdelen moet installeren. 
Air’Suite® filtert de omgevingslucht en maakt deze 
gezond en schoon door microbiologische elementen 
op te vangen, zoals bacteriën, schimmels en 
virussen. Zo bereikt u een hogere IAQ-standaard 
(Indoor Air Quality), wat uw comfort ten goede komt.

Nieuwe aanraakbediening
LIT-Touch is het nieuwe bedieningsplatform voor 
ventiloconvectoren. Het is volledig gemoderniseerd 
om de gebruikerservaring nog beter te maken.  Het 
nieuwe aanraakscherm heeft een uniek, innovatief 
ontwerp en past bij elk interieur dankzij de twee 
kleuropties: glimmend zwart of parelwit.

Concreet besparen met  
EC-motoren
De modellen zijn verkrijgbaar in twee versies: 
één met een wisselstroommotor en één met een 
borstelloze EC-motor. Daardoor verbruiken deze 
apparaten ruim de helft minder energie dan die met 
een traditionele motor.
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YARDY

YARDY-ID2 en YARDY-DUCT2 voor 
horizontale en verticale montage

YARDY-HP voor horizontale en 
verticale montage

Voor kanaalaansluiting. 

YARDY-ID2 Borstelloze invertermotor.

YARDY-DUCT2 en YARDY-HP 
Traditionele motor.

Onmiddellijk een goed gevoel 
Eén druk op de afstandsbediening, enkele minuten 
wachten en het comfort in de ruimte is optimaal. 
De multifunctionele, geavanceerde elektronische 
bediening controleert automatisch de temperatuur, 
luchtvochtigheid en luchtsnelheid. Zo blijft het 
energieverbruik zo laag mogelijk.De Yardy 

ventiloconvectoren 
zijn de eenvoudigste 
oplossing om het 
binnenklimaat in elk 
seizoen te regelen: in 
de zomer zorgt het 
systeem voor verkoeling 
en beperkt het de 
luchtvochtigheid, in de 
winter verwarmt het de 
ruimte tot de gewenste 
temperatuur.

Accessoires op maat
Dankzij het ruime assortiment accessoires is het 
systeem geschikt voor elke denkbare toepassing. 
De accessoires worden afzonderlijk geleverd of 
zijn vooraf gemonteerd op de eenheid, zodat deze 
sneller kan worden geïnstalleerd.

Installatietype
De Yardy ventiloconvectoren zijn verkrijgbaar 
voor montage met twee buizen, met één koeler/
verwarmer en met extra elektrische weerstand. 
Voor installaties met vier buizen zijn er twee 
mogelijkheden: één met een dubbele koeler/
verwarmer die met de seizoenen afwisselt en één 
met een enkelvoudige koeler/verwarmer en een 
zeswegsklep.
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Air’Suite filter
• Elimineert verontreinigende biologische deeltjes
• Minimaal energieverbruik
• Geen bijkomend onderhoud
• Onmiddellijk te monteren op bestaande 

installaties
• Eliminatie zonder risico op besmetting

Een nieuwe manier om de lucht te 
zuiveren in de ruimten waar we elke dag 
wonen en werken.
Een nieuw biocidefilterconcept dat 
microbiologische verontreinigingen 
uit de lucht haalt zonder dat u extra 
oplossingen moet installeren of 
bestaande systemen moet aanpassen.
De Air’Suite® filter zag het daglicht 
na jarenlang onderzoek door de 
bedrijven Rhoss spa en Labiotest 
srl, die hun ervaring en knowhow in 
hun eigen vakgebied bundelden. De 
twee bedrijven hebben bovendien een 
overeenkomst gesloten om de nieuwe 
Air’Suite® filters voor HVAC-systemen 
exclusief te verdelen.

Gezonde ruimtes
Een 'schone' leefomgeving hangt onlosmakelijk samen met 
gezonde lucht, zodat we zorgeloos kunnen ademen.
Een mens ademt gemiddeld 16.000 keer per dag. Daarom is 
het cruciaal voor uw gezondheid dat u schone lucht inademt. 
Maar wat is dat, 'schone lucht'? Wat betekent 'gezond'?
Gezonde, schone lucht heeft de juiste temperatuur en 
luchtvochtigheid, maar het belangrijkste is dat deze lucht 
geen elementen bevat die onze mentale of fysieke toestand 
direct of indirect aantasten. Denk maar aan onaangename 
geurtjes of ziekteverwekkers. Met andere woorden: 'schoon 
en gezond' betekent een hoge IAQ (Indoor Air Quality).
Deze vereiste voor het binnenklimaat wordt vandaag op 
de proef gesteld door de vervuiling van de buitenlucht 
(nabijheid van fabriekszones, druk verkeer enz.) en de 
verhoogde recirculatie van de binnenlucht in omgevingen 
waar strategisch op energie wordt bespaard en/of er niet 
genoeg frisse lucht beschikbaar is.

LUCHTVER-
VERSING IN 
VOERTUIGEN

PRODUCTIE-
ZONES

BIOLOGISCHE 
VERONTREINI-
GING

ONAANGE-
NAME GEUR-
TJES

®

Biocidefilter-
systeem
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Biocidefiltersysteem
De term 'biocidefilter' verwijst naar een combinatie van 
granulaire (klassieke) filtratie en de (innoverende) eliminatie 
van biologische verontreinigingen in een systeem dat 
dezelfde luchthoeveelheid door dezelfde filter laat stromen.
Dit proces komt tot stand dankzij een nieuw biopolymeer met 
een geoptimaliseerde werking en de volgende kenmerken:
• Het is in grote hoeveelheden beschikbaar in de natuur.
• Het is biocompatibel.
• Het is atoxisch.
• Het voorkomt infecties.

Toepassingsgebieden
Er zijn talloze mogelijke toepassingen, maar in de volgende 
omgevingen is de binnenluchtkwaliteit bijzonder belangrijk 
en komt de nieuwe filterserie Air’Suite® het best tot haar recht:
• ziekenhuizen, klinieken en zorgcentra;
• kantoren, vergaderzalen en conferentieruimten;
• wachtzalen, consultatiepraktijken;
• restaurants, cafés, bars;
• sauna's, wellnesscenters;
• zwembaden, sportzalen;
• scholen, kleuterscholen en nog veel meer...

Onderzoek, ontwikkeling 
en certificeringen
De Air’Suite® filters zijn getest met de meest geavanceerde 
nieuwe methodes die het werkelijke biocidevermogen op het 
filteroppervlak meten. Hierbij worden geen culturen geteld, 
maar afzonderlijke organismen/cellen. Van elk organisme 
wordt nagegaan of het intact is en zich kan voortplanten.
De bacteriële uitputting wordt dus gemeten met behulp 
van een analyseprotocol dat wordt uitgevoerd met door de 
IRSA-CNR gecertificeerde doorstroomcytometers en een 
staal van de vervuilde filter.
Volgens de vaststellingen was meer dan 50 % van de 
bacteriën 'onmiddellijk' uitgeput. Binnen 30 uur na de 
verontreiniging steeg dat percentage naar 100 %.

Beschikbare filtertypes
Het Air’Suite® filtersysteem met filtratiegraad G2 (conform de 
EN-norm 779:2012, ISO Coarse 40 % conform de EN-norm 
ISO16890) is verkrijgbaar als accessoire voor de gamma's 
Yardy, Yardy-I, YardyDuct, Yardy-ID, Yardy HP voor de versies 
met omkasting, de inbouwmodellen en de modellen met 
kanaalaansluiting (MVP-MXP-IVP-IVF-IXP-CXP). 
Air’Suite® wordt vooraf op de eenheid gemonteerd of 
geleverd als afzonderlijk accessoire. In dat laatste geval 
hoeft u enkel de standaardfilter van de eenheid te 
vervangen, wat erg eenvoudig is.
Ter vervanging van installaties met 
kanaalaansluiting is er ook een frame 
verkrijgbaar met een in verschillende 
richtingen verstelbare filter.

-> Wilt u een ventiloconvector met 
Air’Suite® filter kiezen en de 
bijbehorende prestaties 
bekijken? Gebruik dan de

 keuzesoftware 
 .

Biologisch uitputtingsrendement in de Air’Suite filter
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Cassettes in een 
verlaagd plafond

Koelvermogen: 1,9÷10,9 kW - Verwarmingsvermogen: 2,6÷14 kW
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Stil en elegant, ideaal 
voor commerciële 
toepassingen. Dit 
model is beschikbaar 
met een ABS-frame, 
met een metalen 
frame voor het 
verlaagde plafond 
of met een behuizing 
die is vormgegeven 
als een kap.

DIVA

PLM - Metalen plafondversie 
met coanda-effect

Laag energieverbruik
De elektrische EC-motor beperkt het energieverbruik 
tot een minimum en maakt het mogelijk om het 
apparaat op elk moment te regelen via geavanceerde 
software. Zo stemt u de prestaties af op de werkelijke 
behoefte in de ruimte en verspilt u geen energie.

Met aanraakbediening
Het systeem regelen is kinderspel dankzij de 
intuïtieve aanraakbediening. Het bedieningspaneel 
aan de muur reageert onmiddellijk op elke opdracht: 
het enige wat u moet doen, is het paneel aanraken.

Versies
De behuizing is beschikbaar in een versie voor 
installaties met twee buizen, vier buizen of twee 
buizen met geïntegreerde elektrische weerstand 
en ventielen. Op aanvraag wordt het systeem 
voorgemonteerd.

DIVA-I Borstelloze invertermotor.

DIVA Traditionele motor.

LIT-Touch
afstandsbediening 
en muurontvanger 
of ontvanger op 
het apparaat.

LIT-Touch
paneel
aan de muur.
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Ventiloconvectoren - 
wandmodellen

Koelvermogen: 2÷3,5 kW - Verwarmingsvermogen: 3÷5,1 kW
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Dankzij de 
wandbevestiging 
en de nauwkeurige 
regeling van de 
EC-ventilator wint 
u niet alleen ruimte 
op de vloer, maar 
profiteert u ook 
van een optimaal 
geluidscomfort 
wanneer de 
ventilator draait.

I DROWALL

Laag energieverbruik
De elektrische EC-motor beperkt het 
energieverbruik tot een minimum en maakt het 
mogelijk om het apparaat op elk moment te regelen 
via geavanceerde software. Zo stemt u de prestaties 
af op de werkelijke behoefte in de ruimte en verspilt 
u geen energie.

Full-optionversie 
Met driewegsklep, inclusief afstandsbediening 
en geïntegreerd master/slave-beheer. Met het 
bekabelde en het centrale paneel beheert u tot 63 
ventiloconvectoren. Deze panelen zijn verkrijgbaar 
als accessoire.

1 2 3 63

CENTRAAL BEHEER VAN MAXIMAAL 63 
EENHEDEN

AFSTAND TOT 1200 M

Centraal KWPCI-
paneel

MASTER/SLAVE-BEHEER VAN MAXIMAAL 64 EENHEDEN, 
TOT OP 1200 M AFSTAND

SLAVE 1 SLAVE 2 SLAVE 3 SLAVE 63

MASTER

Afstandsbediening
•

Bekabeld KWPI-paneel
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De elektronische bediening met een aanraakinterface 
regelt het klimaat op elk moment van de dag. 's Nachts 
wordt de snelheid op het minimum ingesteld, zodat het 
systeem geruisloos werkt en u ongestoord kunt slapen.

De elegante, slanke interface kan aan de muur of aan het 
systeem zelf worden geïnstalleerd.

Elektrische bediening voor BRIO-I Slim 
ventiloconvectoren

SLIM-Touch 
Controls
Het ideale 
binnenklimaat aan 
uw vingertippen

SLAVE 1 SLAVE 2 SLAVE 3 SLAVE 30

MASTER 31 eenheden in totaal
Maximale afstand: 100 m

Functie master/slave
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LIT-Touch is het nieuwe bedieningsplatform van Rhoss 
voor Yardy ventiloconvectoren en Diva cassettes. Het is 
volledig gemoderniseerd om de gebruikerservaring nog 
beter te maken.

Aanraakinterface
Het hart van het platform is het nieuwe, aan de 
muur bevestigde LIT-Touchpaneel met gevoelige 
touchscreentechnologie en een ledscherm.
De intuïtieve interface past bij elk interieur dankzij de twee 
kleuropties: glimmend zwart of parelwit.
Het platform omvat ook een IR-ontvanger met 
muurbevestiging en omgevingstemperatuursensor en 
een afstandsbediening voor eenheden aan het plafond of 
verlaagde plafond.

Intuïtieve bediening
Met de bediening kiest u zelf de gewenste temperatuur 
in de ruimte, de ventilatorsnelheid, het seizoen (winter/
zomer of automatisch) en de weergave van de 
omgevingstemperatuur.
Het systeem beschikt over een reeks functies voor het 
beheer van de omgeving, zoals het masterbeheer van 
meerdere slave-eenheden, digitale in- en uitgangen 
zoals venstercontact, koude/warme oproepen, 
waarschuwingssignalen en een optionele seriële interface.

Elektrische bediening voor Yardy 
ventiloconvectoren en Diva cassettes

LIT-Touch Controls
Een nieuwe 
gebruikerservaring
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SLAVE 1 SLAVE 2 SLAVE 3 SLAVE 14

15 eenheden in totaal
Maximale afstand: 100 m

MASTER

Functie master/slave
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System Touch Manager is een eenvoudige en efficiënte 
interface om vanaf één plek het klimaat in elke ruimte 
van een gebouw te controleren en te programmeren, 
de hoofdeenheden van de installatie te beheren en de 
omgevingsterminals te regelen.

Het systeem biedt een reeks energiezuinige opties 
voor het beheer van de generatoren, de productie 
van warm sanitair water, het distributienetwerk en de 
terminaleenheden. Zo kunt u bijvoorbeeld tien zomer-/
wintertijdvakken instellen met twee temperatuurniveaus.
Het beheer kan ook via een lokaal netwerk verlopen of 
op afstand via het internet worden opgevolgd.

De oplossing
SYS-TO is een geïntegreerd beheersysteem dat de hoofdelementen 
van de installatie beheert via de elektronische System Manager.
Het beheerprogramma is erg gebruiksvriendelijk: u bedient het via 
een scherm of een eenvoudige en intuïtieve aanraakinterface.
Met SYS-TO beheert u de temperatuur van ventiloconvectoren 
in maximaal 64 zones vanaf één centrale plek. U kunt ook een 
koelgroep beheren, zoals een ijswatersysteem of een polyvalente 
RHOSS-warmtepomp met eventuele aanvullende verwarmingsketel, 
en maximaal vijf ventilatie-eenheden, warmterecuperatoren of 
luchtzuiveringsinstallaties.

Speciale oplossing voor toepassingen 
in woningen, kleine en middelgrote 
ondernemingen in de tertiaire sector, 
handelszaken en dienstverlenende bedrijven:
• Villa's – woningen
• Hotels – restaurants – B&B's
• Kantoren – professionele bureaus
• Medische praktijkruimten – ziekenhuizen
• Winkels – sportzalen – polyvalente centra

Aanraakinterface met WEBAPP voor 
bediening en opvolging op afstand.

SYS-TO 
System Touch-
beheersysteem en 
bijbehorende app
Het hele systeem 
binnen handbereik
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De functies
System Manager is verkrijgbaar in de versies 'small' en 'medium', en biedt de volgende functies:
• temperatuurstijgingen in verschillende zones controleren;
• lokale referentiewaarde instellen en de aanpassing ervan beperken;
• de gebruikersinteractie met de lokale bediening beperken; 
• de ventiloconvector bedienen via tijdvakken (stilstand/werking met twee comfortniveaus); 
• temperatuurregeling van het water dat naar de verwarmingspanelen stroomt, met een mengklep en klimaatcompensatie;
• temperatuurregeling van het water in de buffertank op twee niveaus (Comfort en Economy), met klimaatcompensatie;
• temperatuurregeling van het water in de sanitaire warmwatertank;
• beheer van de verdeelklep voor sanitair;
• de referentiewaarde aan de hoofdgenerator doorgeven;
• de werkingsmodus (zomer/winter) manueel instellen, aan de hand van de datum, op basis van de buitentemperatuur of via digitale gegevens;
• de voordeligste warmtegenerator selecteren (warmtepomp of verwarmingsketel);
• beheer van een aanvullende warmtebron, elektrische weerstand of hulpverwarmingsketel aan de installatie- of sanitaire zijde;
• beheer van de recirculatiepomp voor warm water en de desinfectiecyclus tegen legionella;
• beheer van zonepompen naargelang van de werkingsstand of de werkelijke behoefte van elke zone;
• ventilatie- en primaire luchtinstallaties activeren;
• realtime waarschuwingse-mails sturen.

BMS

BUS RS485

BUS RS485
HMI TOUCH

SYSTEM MANAGER

(2)

WEB APP(1)

System Touch Manager & Web APP

1 Gratis cloudservice na activering
2 Optioneel BMS, protocollen met ondersteuning voor 
Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Bacnet IP, Bacnet MS/TP
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RHOSS S.P.A.
Via Oltre Ferrovia, 32 - 33033 Codroipo (UD) - Italië
tel. +39 0432 911611 - fax +39 0432 911600
rhoss@rhoss.it - www.rhoss.it - www.rhoss.com

RHOSS France
Bat. Cap Ouest - 19 Chemin de la Plaine - 69390 Vourles - Frankrijk
tel. +33 (0)4 81 65 14 06 - fax +33 (0)4 72 31 86 30
exportsales@rhoss.it

RHOSS Deutschland GmbH
Hölzlestraße 23, D-72336 Balingen, OT Engstlatt - Duitsland
tel. +49 (0)7433 260270 - fax +49 (0)7433 2602720
info@rhoss.de - www.rhoss.de

Rhoss Gulf DMCC 
Suite No: 3004, Platinum Tower
Jumeirah Lakes Towers, Dubai - Verenigde Arabische Emiraten
tel. +971 4 44 12 154 - fax +971 4 44 10 581
info@rhossgulf.com

Commerciële service Italië:
Codroipo (UD)
33033 Via Oltre Ferrovia, 32
tel. +39 0432 911611 - fax +39 0432 911600

Nova Milanese (MB)
20834 Via Venezia, 2 - p. 2
tel. +39 039 6898394 - fax +39 039 6898395 RhossOfficial RhossOfficialChannel Rhoss
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