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LEGENDE
PICTOGRAMMEN

Verwarming

Plug & Play

Koeling

Beperkte ruimte

Woongebouwen

Verwarming op basis van water

Laag geluidsniveau

Commerciële ruimtes

Elektrische verwarming

Besparingen

Renovatie

Ontvochtiging

Luchtkwaliteit

ATEX goedgekeurd

Zwembad

Hoog rendement

Hygiëne

Menglucht

Eenvoudige installatie

Eurovent gekeurd

Recirculatielucht

Nauwkeurigheid

Passiefhuis gekeurd

Brandveiligheid

Flexibiliteit

© FläktGroup, 2020. Alle rechten voorbehouden.
Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
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De nieuwe
Europese
marktleider
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Inleiding

ONDERNEMING
AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION
AIR MANAGEMENT & ATD’S

FläktGroup levert producten en oplossingen voor slimme en energiezuinige binnenlucht- en kritische luchttoepassingen. Door de fusie van Fläkt Woods, een toonaangevende leverancier van luchttechnische
oplossingen voor HVAC-systemen, en DencoHappel, een toonaangevend technologisch innovator in
luchtbehandeling, airconditioning, filtertechniek en koelproceslucht, zijn wij de nieuwe Europese marktleider
geworden. Aangevuld met een portefeuille van sterke productmerken zoals DENCO, HAPPEL, ILOXAIR,
SEMCO en WOODS die garant staan voor tientallen jaren ervaring, levert FläktGroup nu een van de
meest complete luchtbehandelingsassortimenten voor de industrie.

Inleiding
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TOEPASSINGEN

CONTROLS

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

Door de expertise en ervaring van onze gezamenlijke krachten en ons wereldwijde verkoopnetwerk bieden wij een uitgebreid product- en serviceportfolio aan met innovatieve technologieën
om aan uw behoeften te voldoen – waar ook ter wereld u zich bevindt.

EEN LOKALE PARTNER
MET WERELDWIJD BEREIK
3600
getalenteerde
werknemers

170 speciale
R&D-deskundigen

65 landen
wereldwijd

Al onze onderzoeks-, ontwikkelings- en testactiviteiten in onze
acht excellentiecentra zijn er enkel op gericht om onze
klanten te voorzien van de best mogelijke oplossingen voor
hun ventilatie en binnenklimaatuitdagingen. Van nieuwe
en innovatieve concepten, materiaalkeuzes en productieprocessen tot het minimaliseren van de bedrijfskosten,
eenvoudige inbedrijfstelling en lage onderhoudskosten,
we streven altijd naar het leveren van de beste
oplossing voor uw toepassing.
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Over FläktGroup

14
productielocaties

8 excellentiecentra

ONDERNEMING
Järna, Sweden

Liberec, Czech Republic

Turku, Finland

Toijala, Finland

Fläkt Woods Head Office
Focus: AHU, CB, Residential

Focus: Ducts & Fittings

Focus: DCU, CCU,
Clean Room Solutions

Focus: Fans, Ductwork,
Segmented Fittings

Focus: Fire Safety Dampers
and Valves, Air Diffusors

Center of Excellence

Manufacturing

Manufacturing

Columbia, USA

Colchester, UK

SEMCO Head Office
Focus: Energy Recovery

Focus: Axial Fans

Center of Excellence

Manufacturing

Center of Excellence

Manufacturing

Center of Excellence

AIR TREATMENT

Jönköping, Sweden

Manufacturing

Warsaw, Poland
Focus: Dampers, Valves,
Smoke Extraction

AIR DIFFUSION

Manufacturing
Manufacturing

Roanoke, USA

Petit Jean, USA

Herne, Germany

Wurzen, Germany

Istanbul, Turkey

Focus: Custom Ducts,
Acoustical Panels

Focus: AHU, Energy Recovery

FläktGroup Head Office

Focus: AHU

Focus: AHU

Manufacturing

Center of Excellence

Manufacturing

Manufacturing

Morrilton, USA

Noida, India

Focus: Chilled Beams,
Energy Recovery

Focus: AHU, Fans, PAC

Manufacturing

Center of Excellence

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Center of Excellence

Manufacturing

AIR MOVEMENT

Manufacturing

CONTROLS

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

INNOVATIES VAN
WERELDKLASSE EN
ONDERZOEK NAAR
PRODUCTEN VOOR
LUCHTTECHNOLOGIE

Over FläktGroup
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TOEPASSINGEN

Center of Excellence

Manufacturing

Wij zijn altijd dicht bij u aanwezig
in elke soort omgeving
COMMERCIËLE TOEPASSINGEN
• Kantoren
• Onderwijs
• Reizen & Logistiek (bijv. magazijnen)
• Detailhandel (b.v. winkelcentra, supermarkten)

INDUSTRIE
• Productie en automobielindustrie
• Voeding & Landbouw
(b.v. voedselverwerking en verpakking,
zuivelsector, landbouwbedrijven)
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Onze toepassingsgebieden

ONDERNEMING
AIR TREATMENT

Per dag eten we ongeveer 1 kg voedsel, drinken we ongeveer 2 liter water en ademen we 20.000 liter
lucht in. Omdat we tot 90% van onze tijd binnenshuis doorbrengen, maakt de lucht die we inademen een
enorm verschil voor onze gezondheid, comfort en productiviteit. Bovendien wordt doorgaans 85% van
de levenscycluskosten van een ventilatiesysteem gegenereerd door de energiekosten, waardoor de

AIR DIFFUSION

focus wordt gelegd op intelligente en energiezuinige oplossingen. Hier komt FläktGroup in beeld.

AIR MANAGEMENT & ATD’S

COMMERCIËLE TOEPASSINGEN

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

• Hotels, restaurants
• Openbare gebouwen
en entertainment
(bijv. musea, theaters,
bioscopen, casino's)
• Sportfaciliteiten
(bijv. zwembaden, stadions,
ijsbanen, fitnesscentra, enz.)

SPECIALE TOEPASSINGEN

CONTROLS
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TOEPASSINGEN

Onze toepassingsgebieden

AIR FILTRATION

• Datacenters
(bv. IT, telecom, televisie, radio, enz.)
• MOGP (scheepvaart, olie en gas,
elektriciteitscentrales)
• Menswetenschappen & cleanrooms
(bijv. farma, ziekenhuizen, elektronica)
• Parkeergarages
• Tunnels en metro

EEN SAMENWERKING
MET FLÄKTGROUP IS ZOWEL
EENVOUDIG ALS WINSTGEVEND

Wanneer u een samenwerking met FläktGroup aangaat,
willen we dat u zich onderdeel voelt van onze familie van
productexperts, verkoop- en ondersteuningspersoneel en
R&D-medewerkers. Ons doel is het creëren van een zakelijke
relatie gebaseerd op kennis, vertrouwen en wederzijdse
winstgevendheid. Ons zeer uitgebreide assortiment maakt
het gemakkelijk om productoplossingen te vinden die bij
elkaar passen en die de best mogelijke resultaten leveren op
het vlak van efficiëntie, comfort en veiligheid - ongeacht het
toepassingsgebied waarin u actief bent.
Met ons geografisch bereik bent u nooit ver verwijderd van
een FläktGroup-specialist die klaar staat om u te ondersteunen
bij alle product- en oplossingsgerelateerde onderwerpen.
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Bouwen aan een aantrekkelijk partnerschap

ONDERNEMING
AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION
AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Ventilatiesysteem uitgerust met
een breed scala aan producten
voor live demonstratie en testen.

AIR FILTRATION

• Opleidingsactiviteiten kunnen
ook plaatsvinden in onze
verschillende productielocaties
in Zweden, Finland, Polen en het
Verenigd Koninkrijk.

CONTROLS

Het gloednieuwe, speciaal gebouwde FläktGroup Academiegebouw is uitgerust met een groot assortiment FläktGroupproducten, waardoor het eenvoudig is om praktijkgerichte
testsessies te organiseren. Gelegen naast één van onze fabrieken,
excellentiecentra en laboratoria met een breed scala aan
opleidings- en demonstratiemogelijkheden.

• Gelegen in Wurzen, Duitsland,
en naast één van onze zeer
rendabele fabrieken.

FläktGroup Academy
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TOEPASSINGEN

De FläktGroup Academy, gevestigd in Wurzen, Duitsland, is een
van onze belangrijkste initiatieven om kennis en expertise van
onze producten en toepassingen te delen met collega's, partners
en klanten. Alle opleidingsmedewerkers zijn zeer ervaren in de
HVAC-branche en hebben diepgaande kennis van onze producten
en toepassingen. Onze klanten zijn welkom om onze producten
te zien en onze fabrieken te bezoeken.

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

Een speciaal
gebouwde academie
voor producttrainingen
en live demonstraties

ONZE SERVICEPORTFOLIO OMVAT
IEDERE STAP VAN DE LEVENSCYCLUS
VAN UW VENTILATIESYSTEEM
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> Inbedrijfstelling

> Onderhoud

> Reserveonderdelen

Wij zorgen ervoor dat uw nieuwe
apparatuur goed wordt geïnstalleerd en opgestart en werkt
binnen de ontwerpparameters.

Met ons regelmatig onderhoud verzekeren we
een betrouwbare werking van uw systemen.
Storingen kunnen worden geïdentificeerd die
tot een falen van het systeem op lange termijn
zouden kunnen leiden.

Dankzij onze uitgebreide voorraad aan reserveonderdelen kunnen we u snel voorzien in uw
benodigdheden. Onze efficiënte logistiek en de
door de fabriek geautoriseerde technici staan ook
garant voor expert-vervangingen en -reparaties.

Service

> Bewaking

> Herstellingen

Onze controleservice zorgt ervoor dat uw installatie
in topconditie blijft. Dankzij onze continue bewaking
kunnen we uw installatie permanent in vorm houden
en kunnen we zorgen voor een optimaal werkende
gebouwinstallatie.

Als u een probleem heeft, gaan we dit samen met u
oplossen, de eerste keer dat onze ingenieurs uw
installatie bezoeken. We staan steeds tot uw beschikking
om ervoor te zorgen dat uw installatie naar behoren
werkt en het best mogelijke rendement kan behalen.

ONDERNEMING
AIR TREATMENT

Met een uitgebreid service-aanbod in combinatie met een uitgebreide interne expertise
en competentie zorgen wij voor de meest betrouwbare en kostenefficiënte systeemprestaties gedurende de gehele levenscyclus.

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

Ongeveer 85% van de levenscycluskosten van een ventilatiesysteem worden gegenereerd
door de energiekosten. Exploitatie en onderhoud vormen daarom belangrijke onderdelen
van het totale gebouwbudget. Beslissingen over hoe het ventilatiesysteem wordt geïnstalleerd
en onderhouden zijn van strategisch belang. Zelfs kleine efficiëntieverbeteringen kunnen op termijn een aanzienlijke besparing opleveren.

> Achteraf installeren

AIR MOVEMENT

Wij kunnen de volgende diensten voor inbouw achteraf aanbieden:
• motor- en ventilatorsectie vervangen
• alle verwarmings- en koelsecties vervangen
• integratie van warmteterugwinningssystemen in de LBK
waar deze niet aanwezig zijn
• regelsysteem vervangen en optimaliseren

> Gezondheidscontrole

We kunnen u adviseren over de manier waarop u uw installatiebudget
het best kunt besteden. Onze service-experts kunnen de locatie
bezoeken en de bestaande installatie evalueren. Wij kunnen u
aanbevelingen doen over hoe u het beste uit uw bestaande apparatuur
kunt halen, wat de efficiëntie en levensduur ten goede komt.

Een gebrek aan goed onderhoud kan leiden tot een slechte
werking of tot een kostbare uitval van uw installatie. Onze
gezondheidscontrole zorgt voor een real-time weergave
van de status en de werking van uw installatie en geeft
aanbevelingen omtrent proactieve maatregelen.

AIR FILTRATION

> Advisering/concepten

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

Renovaties, technologie-upgrades of vervangingen
zorgen ervoor dat uw installatie altijd optimaal zal
functioneren en zullen de levensduur maximaal
verlengen. Wij zijn voor u de perfecte partner om u
te helpen bij het bepalen van de voordelen van het
nieuwe, meer rendabele materiaal.

CONTROLS

De voordelen »

VERLAAGDE
LEVENSCYCLUSKOSTEN

SYSTEEMDUURZAAMHEID

RENOVATIE

FLEXIBILITEIT

VEILIGHEID

BETROUWBAARHEID

Service
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TOEPASSINGEN

OPERATIONELE
WERKINGSKOSTEN

AIR TREATMENT

Zie pagina 22

MODULAIRE
LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

eQ Master

CAIRplus

COMPACTE
LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

eQ Prime/eQ Top

COM4mini/COM4Top

COM4plus

eCO SIDE/eCO TOP

PLATKASTEN

ATpicco

eCO Premium

RESIDENTIËLE
LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

RDAF

ENERGIERECUPERATIESYSTEMEN

Ecorot

Ecoplat

Ecoflow

Econet

GEÏNTEGREERDE
VERWARMING &
KOELING

ReCooler HP

ZWEMBADONTVOCHTIGING

CAIRpool
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Voorbeelden van productportfolio's

CAIRfricostar

CAIRfricostar MICRO

F800

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

Zie pagina 66

Wega II

Nova II

AIR DIFFUSION

KOELBALKEN

Lyra II

HyCassette-Geko

Flex-Geko

HyFlex-Geko

HyPower-Geko

AC-Comfort

AC-Linea

AC-Elite

AC-Axiplus

MultiMAXX HN

Multi Flair

MultiMAXX Vent

AIR MANAGEMENT & ATD’S

VENTILOCONVECTOREN

AIR MOVEMENT

LUCHTGORDIJNEN

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Voorbeelden van productportfolio's
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TOEPASSINGEN

CONTROLS

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

LUCHTVERHITTERS

AIR MANAGEMENT & ATD's

Zie pagina 112

LUCHTKLEPPEN EN
LUCHTDEBIETSREGELKLEPPEN

VAV luchtkleppen

IRIS-luchtkleppen

Drukregeling

Regel-en afsluitkleppen

BRANDKLEPPEN

Ronde brandkleppen

Rechthoekige brandkleppen

LUCHTVENTIELEN

Toevoer-/afvoerluchtventielen

Afvoerluchtventielen

Toevoerluchtventielen

Verse lucht-ventielen

LUCHTROOSTERS

Actieve roosters

Plafondroosters

Wervelroosters

Verdringingsroosters

Plenumboxen

ROOSTERS,
BUITENMUURROOSTERS
EN KAPPEN

Roosters

Inlaat- en uitlaatroosters

Kappen

Sneeuwschermen

LUCHTVERDEELSYSTEMEN

Activent
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Voorbeelden van productportfolio's

Uno

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

AIR MOVEMENT

AIR TREATMENT

Zie pagina 136

JMv Aerofoil

JM Aerofoil

CentriFlow 3D plug fan
met EC-motor

CentriFlow 3D plug fan
met PM-motor

RoofMaster STEC afzuigventilator

RoofJett afzuigventilator

AIR DIFFUSION

AXIAALVENTILATOREN

AIR MANAGEMENT & ATD’S

DIRECT GEDREVEN
VENTILATOREN

AIR MOVEMENT

DAKVENTILATOREN

HT axiaalventilatoren

AIR DISTRIBUTION

VENTILATOREN VOOR
WERKING BIJ HOGE
TEMPERATUREN

GT-3 centrifugaalventilatoren

AIR CONDITIONING & HEATING

VENTILATOREN VOOR
PARKEERGARAGES

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Voorbeelden van productportfolio's
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TOEPASSINGEN

CONTROLS

AIR FILTRATION

Jet-ventilatoren

AIR DISTRIBUTION

Zie pagina 150

FITTINGEN

Veloduct

Miniduct

Spiraalbuizen

Brandkanalen

Ronde geluiddempers

Rechthoekige geluiddempers

KANALEN

Uno

GELUIDDEMPERS
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Voorbeelden van productportfolio's

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR TREATMENT

Zie pagina 154

Luchtgekoelde koelmachines en luchtwater-warmtepompen (buitenopstelling)

Splitkoelmachines zonder
condensor (binnenopstelling)

Watergekoelde koelmachines en water/
water-warmtepompen (binnenopstelling)

Ultra-DENCO

Adia-DENCO

AIR DIFFUSION

KOELMACHINES &
WARMTEPOMPEN

AIR MOVEMENT

Multi-DENCO

AIR MANAGEMENT & ATD’S

DATACENTER &
IT-KOELING

AIR FILTRATION

Zie pagina 172

Gebouwelementen

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Voorbeelden van productportfolio's
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TOEPASSINGEN

CONTROLS

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

Filterunits

AIR DISTRIBUTION

CLEANROOMTECHNOLOGIE

CONTROLS

Zie pagina 180

VOOR MODULAIRE
LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

ISYteq

Climatix

ISYteq

Climatix

VOOR COMPACTE
LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

ISYteq Touch 3.5

RUIMTEREGELAARS

ISYteq Touch 4.0

ISYteq LCD-scherm

STRA

CET.ACEC

R510

R515

R310E

Thermostat Term

REGELAARS VOOR
LUCHTGORDIJNEN
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Voorbeelden van productportfolio's

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING
AIR TREATMENT
AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

FläktGroup zet zich in om de beste mogelijke preen post sales service te leveren. We zijn trots op
onze producten en investeren voortdurend in onze
selectietools en verkoopondersteunend personeel
om ervoor te zorgen dat u altijd het beste uit onze
producten kunt halen.

BIM-bestanden

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Selectieprogramma’s

AIR FILTRATION

Wij bieden een aantal geavanceerde selectietools en
apps aan, direct beschikbaar om te downloaden op
www.flaktgroup.com, die u zullen helpen bij het maken
van de juiste productkeuze voor elke toepassing en
die uw klanten een goede begeleiding zullen bieden.
Onder de hulpmiddelen vindt u onder andere ACON
voor luchtbehandelingsproducten (Air Treatment)
SELECT voor luchtverspreiding (Air Diffusion),
luchtbeheer en ATD's (Air Management & ATD’s) en
Ventilatorselector voor luchtbewegingsproducten
(Air Movement).

CONTROLS

Er is ook een nieuwe plugin verkrijgbaar, waarmee de
gebruiker BIM-objecten kan downloaden van het online
BIM-platform MagiCloud en de objecten direct kan
invoegen in originele Revit-projecten in het originele Revit
RFA-formaat. Het gebruik van deze plugins versnelt de
creatie van BIM-modellen en maakt het proces
gemakkelijker en nauwkeuriger. De Plugins zijn gratis
leverbaar voor alle MagiCAD- en Revit-gebruikers
wereldwijd.

Selectiehulpmiddelen tot uw dienst
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TOEPASSINGEN

FläktGroup biedt plug-ins voor MagiCAD en Revit aan die
gebruikers in staat stelt om BIM-modellen te importeren
voor geconfigureerde eenheden in onze selectietools,
rechtstreeks vanuit MagiCAD en Revit. De productfamilies die momenteel via deze plug-ins beschikbaar zijn, zijn luchtterminals, koelbalken en luchtbehandelingskasten.

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

Selectieprogramma’s en webbronnen,
maken uw werk gegarandeerd gemakkelijker
- altijd beschikbaar op flaktgroup.com

AIR MOVEMENT

Bezoek altijd
flaktgroup.com voor
• Technische
documentatie van
onze producten
• Verkoop- en
marketingfolders
• Handleidingen
• Certificaten
• En meer....
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Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

AIR TREATMENT

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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Overzicht luchtdebieten luchtbehandelingskasten
100.000
m³/h

80.000

60.000

40.000

20.000

10.000
9.000
8.000

COM4top

6.000
5.000

0

Pagina 27

RESIDENTIËLE
LUCHTBEHANDELINGSKASTEN
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Air Treatment

720–4.100 m³/h

eQ TOP
360–2.900 m³/h

eCO TOP

ATpicco
RDAF

500

54–900
m³/h

1.000

110–2.800 m³/h

2.000

eCO PREMIUM

3.000

500–4.000 m³/h

4.000

750–6.500 m³/h

7.000

Pagina 28

Pagina 29

Pagina 37
Pagina 30
Pagina 36

PLATKASTEN

COMPACTE
LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Pagina 38

Pagina 31

COMPACTE
LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Pagina 40

MODULAIRE
LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

Pagina 63

Pagina 64

Pagina 61

Pagina 65

CONTROLS

Pagina 62

Air Treatment

AIR FILTRATION

800 m³/h

F800

360–2.800 m³/h

eCO SIDE

600–2.200
m³/h

COM4mini

Pagina 41
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TOEPASSINGEN

Pagina 34

Pagina 39

ZWEMBADONTVOCHTIGINGSUNITS

AIR CONDITIONING & HEATING

800–6.500 m³/h

CAIRFRICOSTAR
MICRO CWT

800–6.500 m³/h

CAIRFRICOSTAR
MICRO CAT

COM4plus

AIR DISTRIBUTION

eQ PRIME

eQ MASTER
360–43.200 m³/h

AIR MOVEMENT

CAIRplus

AIR DIFFUSION

1.000 – 85.000 m³/h

AIR MANAGEMENT & ATD’S

750–45.000 m³/h

CAIRFRICOSTAR CAM

800–36.000 m³/h

CAIRpool

500–21.100 m³/h

1.700–16.200 m³/h

AIR TREATMENT

ONDERNEMING

UW ONE-STOP-SHOP VOOR
WOONHUISVENTILATIE

Bij FläktGroup zijn we gespecialiseerd in alle soorten ventilatieoplossingen. Wij streven er altijd naar om gezonde en comfortabele
lucht te leveren voor de bewoners van gebouwen die zijn uitgerust met onze technologie. Voor residentiële gebouwen
kunnen wij complete systemen leveren die precies de gewenste functionaliteit en prestaties leveren in combinatie met een
geoptimaliseerde energie-efficiëntie. Onze oplossingen zijn van de hoogste kwaliteit - van toonaangevende luchtbehandelingskasten tot kanalen en luchtkleppen en gebruiksvriendelijke regelingen.
Dankzij een zorgvuldig ontwerp van het gehele systeem en een complete productportfolio kunnen wij meer leveren dan de
som van de afzonderlijke onderdelen: een systeem dat altijd optimaal is afgestemd op de omstandigheden van uw specifieke
gebouw. Door de volledige keten van R&D tot productie en service te beheersen, kan FläktGroup zorgen voor een oplossing
die functioneert op de beste en meest energiezuinigste wijze.

Centrale
luchtbehandelingsunit
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Air Treatment

Decentrale
luchtbehandelingsunits

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

RDAF

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

LUCHTHANDELINGSKAST VOOR WOONHUISVENTILATIE

• Temperatuurrendement tot 86%
• Roterende warmtewisselaar
met variabel toerental

AIR MOVEMENT

• Individueel instelbare ventilatoren
• Aanbevolen voor
woonhuisventilatie tot:
Mini, 200 m2 (360 m3/h)
Midi, 270 m2 (450 m3/h)
Maxi, 500 m2 (900 m3/h)

AIR DISTRIBUTION

De RDAF-units zijn uitgerust met het FläktGroup-besturingssysteem ISYteq, aangevuld met
een grafisch bedieningspaneel ISYteq Touch 3.5 of een eenvoudiger membraanpaneel
ISYteq Basic. De units zijn voornamelijk bedoeld voor eengezinswoningen en kleinere panden
en moeten gemonteerd worden in koude ruimtes, bijvoorbeeld op zolder. Luchtzijdige
aansluitingen zijn aan de kopse wanden voorzien. De units hebben geen condensafvoer
nodig, wat een voordeel is, vooral bij het vervangen van andere units. RDAF wordt
geleverd met een 2 m lange aansluitkabel voor het bedieningspaneel.

Kort samengevat

• Filter, klasse F7/M5
• Geen condensafvoer nodig
• Gemakkelijk te installeren
en te onderhouden

AIR CONDITIONING & HEATING

• Automatische limiet op vochtrecuperatie
(optioneel)
• Altijd geleverd met geïntegreerde
ISYteq Touch 3.5 regelaar

Gemakkelijk in gebruik te
nemen en te configureren

AIR FILTRATION

• Aanraakscherm weergave-unit
- ISYteq Touch 3.5
• Inbedrijfstellingswizard

Productinformatie
LUCHTDEBIETEN

AFMETINGEN (L x H x B)/GEWICHT

Mini
Midi
Maxi

54–360 m³/h
72–450 m³/h
162–900 m³/h

950 x 540 x 475 mm/57 kg
1.000 x 580 x 510 mm/67 kg
1.200 x 750 x 685 mm/109 kg

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht

CONTROLS

PRODUCTCODE

Air Treatment
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TOEPASSINGEN

De warmteterugwinningsunits RDAF Mini, Midi en Maxi zijn gebaseerd op onze RDAF-unit
en zijn verder ontwikkeld. De units zijn ontworpen om energiezuinig te zijn en hebben
lage SFPv-waarden. Deze balansventilatietoestellen hebben een roterende warmtewisselaar met traploze snelheidsregeling, wat een zeer nauwkeurige temperatuurregeling
oplevert. Optioneel Is een functie leverbaar die automatisch de vochtrecuperatie van de
roterende warmtewisselaar bij hoge luchtvochtigheid in de binnenlucht beperkt.

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• EC-motoren met hoog rendement

eCO PREMIUM
PLATKAST

• Platte uitvoering
• Minimaal onderhoud
• Laag geluidsniveau

eCO PREMIUM is een compacte, efficiënte LBK met energieterugwinning, ideaal voor
plaatsing in het valse plafond. De unit is voorzien van functies voor schone, frisse lucht,
hoge efficiëntie en een laag geluidsniveau. Uitgebreid elektronisch regelsysteem,
minimaal onderhoud en vooral hoge energieprestaties. In de nieuwe eCO PREMIUM
zijn al deze functies in een compacte behuizing gemonteerd, die zelfs in de kleinste
ruimtes past. eCO PREMIUM is ontworpen met het oog op een laag geluidsniveau en
is daarmee ideaal voor delicate toepassingen zoals scholen.

Kort samengevat
• Verkrijgbaar in 6 bouwgroottes
• Luchtdebieten 110 m3/h-2.800 m3/h
• Tegenstroom platenwarmtewisselaar voor
een droogtemperatuurrendement tot 85%
• EC-motortechnologie
• Geïntegreerde verwarmer als optie
• Voorverwarmer als optie
• Platte uitvoering
• Altijd geleverd met geïntegreerde
ISYteq Touch 3.5-regelaar

Gemakkelijk in gebruik te
nemen en te configureren

• Geluidsarme werking

• Aanraakscherm weergave-unit
- ISYteq Touch 3.5
• Inbedrijfstellingswizard

• Buitenopstelling leverbaar

Productinformatie
PRODUCTCODE

LUCHTDEBIETEN*

AFMETINGEN (L x H x B)/GEWICHT*

eCO Premium 1
eCO Premium 2
eCO Premium 3
eCO Premium 4
eCO Premium 5
eCO Premium 6

110–720 m³/h
144–880 m3/h
216–1.360 m3/h
288–2.100 m3/h
360–2.300 m3/h
540–2.800 m3/h

1.700 x 1.220 x 380 mm/198 kg
1.700 x 1.220 x 380 mm/200 kg
1.900 x 1.520 x 425 mm/263 kg
1.900 x 1.520 x 425 mm/269 kg
2,000 x 1,720 x 470 mm/280 kg
2.480 x 1.720 x 685 mm/495 kg

= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht

*eCO Premium Essential-modellen

28

Air Treatment

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

ATpicco

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

PLATKAST

• Platte uitvoering
• Compact met veel
aanpassingsmogelijkheden
• Laag geluidsniveau

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Modulair ontwerp
• Geschikt voor verticale montage

AIR MOVEMENT

Kort samengevat
• Luchtdebiet van 500 m³/h tot 4.000 m³/h
met geoptimaliseerd rendement
• Luchtdebiet van 500 m³/h tot 2.400 m³/h
met hoog rendement energieterugwinning

ISYteq

• Tegenstroom platenwarmtewisselaar
(CFPHX) voor zeer efficiënte
energieterugwinning tot 90%

Eenvoudig te gebruiken HMItouchscreen met een uitstekend
overzicht van de belangrijkste
functies en setpoints.

• Behuizing met doeltreffende isolatie en
optimale akoestische waarden
• Het ontwerp van de omkasting zorgt voor
een glad en hygiënisch oppervlak met een
goede toegankelijkheid
• Modulaire behuizingslogica met multifunctionele
omkastingsaansluitingen zorgen voor een
eenvoudige montage en installatie op locatie

Productinformatie
PRODUCTCODE LUCHTDEBIETEN
Luchtsnelheid
Min 0,7 tot max 2,5 m/s

AFMETINGEN
Breedte single/naast
elkaar

Hoogte

Lengte

10,05
15,05
15,06

660/1.320 mm
965/1.930 mm
965/1.930 mm

355 mm
355 mm
450 mm

Op maat gemaakt
Op maat gemaakt
Op maat gemaakt

500–1.650 m³/h
750–2.500 m³/h
1.050–3.250 m³/h

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht

Air Treatment
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AIR FILTRATION

• Alle relevante HVAC-functies
(verwarming, koeling, filtratie) leverbaar

CONTROLS

• Leverbaar met of zonder ISYteqregelingssysteem

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

• Plaatsbesparend en vlak design met 3
bouwgroottes in 2 verschillende unithoogtes

TOEPASSINGEN

Deze krachtige unit is door zijn plat design uiterst geschikt voor montage in het valse plafond
of verhoogde vloer, waardoor er geen bouwkundige veranderingen in de binnenarchitectuur
van een gebouw vereist zijn. ATpicco heeft een onderhoudsvriendelijk en hygiënisch
frameloos paneelontwerp met gladde binnenoppervlakken. Bevat alle kenmerken voor
een behaaglijk ruimteklimaat en een verbeterde luchtkwaliteit met hoog efficiënte
warmteterugwinning, wat leidt tot lage life-cycle-kosten (LCC).

eCO TOP & eCO SIDE
Slank en flexibel ontwerp
met lage exploitatiekosten
Met eCO Top en eCO Side is het gemakkelijk om de
optimale LBK voor luchtdebieten tot 2880 m3/h te vinden

1

Om het apparaat flexibel te
maken voor installaties en retrofit in
openbare gebouwen en krappe ruimtes

2

Om de inbedrijfstelling zo eenvoudig mogelijk te
maken voor de installateurs

3

Om de lopende energiekosten in het pand te verlagen
door de geoptimaliseerde energie-efficiëntie.

– kies eenvoudigweg tussen boven- of zijdelings
aangesloten kanalen en drie bouwgroottes. Als onderdeel van onze reeks compacte luchtbehandelingskasten
zijn de eCO Top en eCO Side ontworpen voor installaties
in lichte bedrijfsgebouwen zoals restaurants, kantoren
en scholen. Met dit in het achterhoofd hebben we ons
gericht op drie belangrijke criteria:

Het hele proces is eenvoudig - van productselectie tot inbedrijfstelling
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GEMAKKELIJK
TE VERVOEREN

GEMAKKELIJK
TE PLAATSEN

GEMAKKELIJK
TE INSTALLEREN

GEMAKKELIJK
TE CONFIGUREREN

• Past door 900 mm opening
• Frame geschikt voor
vorkheftrucks

• Compact
• Laag geluidsniveau
• Aantrekkelijk ontwerp
• In overeenstemming
met VDI 6022

• Vooraf geconfigureerde
regelaars
• Geïntegreerde
geluiddempers en batterij
• Voorgemonteerde sensoren

• Touchscreen ISYteq Touch 3.5
• Inbedrijfstellingswizard

Air Treatment

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

AIR TREATMENT

Boven- of zijdelingse aansluitingen zorgen
voor plaatsbesparing. Dit garandeert een
optimaal gebruik van het vloeroppervlak.
Dankzij een witgelakte buitenkant en
optionele afdekplaten biedt het apparaat
vele plaatsingsmogelijkheden in zowel
nieuwbow- als retrofittoepassingen.
Daarnaast zijn zowel eCO Top en eCO Side
in overeenstemming met de VDI 6022
hygiënenorm.

Voor FläktGroup zit het optimaliseren
van de energie-efficiëntie van onze
producten in ons DNA. eCO Top en
eCO Side zijn vanaf het begin
ontworpen met de modernste en
meest efficiënte ventilatoren en
rotoren voor energieterugwinning
op de markt.

Dankzij de unieke en uitstekende
geluidsarme werking van eCO Top en
eCO Side, zijn de units geschikt voor
installaties in openbare en semiopenbare gebouwen waar normaal
gesproken geen LBK's kunnen worden
geïnstalleerd. Maximale flexibiliteit
geleverd door FläktGroup.

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Air Treatment

AIR FILTRATION

ZEER LAGE GELUIDSNIVEAUS

CONTROLS

TOP-ENERGIEPRESTATIE
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TOEPASSINGEN

FLEXIBELE LOCATIE

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

Een meer flexibele installatie
met eCO TOP of eCO SIDE in gebouwen
zonder technische ruimtes

eCO TOP

COMPACTE LUCHTBEHANDELINGSKAST

• Unit met aansluitingen bovenaan
• Compact ontwerp
• Beperkte plaatsinname

eCO TOP is een gamma luchtbehandelingskasten met alle aansluitingen aan de bovenzijde
voor luchtdebieten tot 2.900 m3/h. Deze units vormen een aanvulling op de eQ-Top serie,
die ook alle aansluitingen bovenaan hebben en beschikbaar zijn voor luchtdebieten tot
5.040 m3/h. De eCO TOP biedt een compact ontwerp met alle kanalen, leidingen en
bekabeling bovenaan aangesloten - wat zorgt voor een beperkte plaatsinname.
Lage geluidsniveaus (< 35 dB) in combinatie met een wit geschilderde afwerking en
afdekpanelen voor het verbergen van kanalen maken deze unit flexibel voor installatie
op openbare plaatsen. De inbedrijfstelling vindt plaats met de ISYteq Touch 3.5
scherminterface, inclusief een gebruiksvriendelijke inbedrijfstellingswizard. Er is een
compleet pakket regelingsfuncties verkrijgbaar dat bijdraagt aan de optimalisatie van
het energieverbruik, en zo ook zorgt voor een comfortabel binnenklimaat.

Kort samengevat
• Aansluiting van kanalen, leidingen en
bekabeling aan de bovenzijde voor
een eenvoudige installatie
• Drie bouwgroottes voor luchtdebieten
tot 2.900 m3/h
• Voldoet aan de hygiënenorm VDI 6022
• Altijd geleverd met geïntegreerde
ISYteq Touch 3.5 regeling
• Roterende warmtewisselaar met
rendement tot 85%
• (F7) ePM1 [55%] zakkenfilters voor
laag drukverlies

Gemakkelijk in gebruik te
nemen en te configureren
• Touchscreen bedieningspaneel
- ISYteq Touch 3.5
• Inbedrijfstellingswizard

• Gemakkelijke toegang tot alle onderdelen
dankzij de brede opening en twee deuren
• Past door een opening van 900 mm
• Laag geluidsniveau < 35 dB binnen 3 meter

Productinformatie
BOUWGROOTTE

LUCHTDEBIETEN

AFMETINGEN (L x H x B)/GEWICHT

RDTP-03
RDTP-04
RDTP-06

360–1.300 m³/h
540–2.200 m³/h
720–2.900 m³/h

1.570 x 1.210 x 678 mm/260 kg
1.720 x 1.040 x 778 mm/300 kg
1.990 x 1.040 x 888 mm/400 kg

= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht
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ONDERNEMING

eCO SIDE

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

COMPACTE ENERGIERECUPERATIE-UNIT

• Plug & Play
• Compact ontwerp

Kort samengevat
• Aan de zijkant aangesloten kanalen, leidingen
en kabels voor eenvoudige installatie
• Drie maten voor luchtdebieten tot 2.800 m3/h
• Voldoet aan de hygiënenorm VDI 6022

• Rendementen tot 85%
• (F7) ePM1 [55%] zakkenfilters voor laag
drukverlies
• Esthetisch discreet design en wit gelakte
afwerking
• Gemakkelijke toegang tot alle onderdelen
dankzij de brede opening en twee deuren

Gemakkelijk in gebruik te
stellen en te configureren

• Past door een opening van 900 mm
• Laag geluidsniveau < 35 dB binnen 3 meter

AIR FILTRATION

• Touchscreen bedieningspaneel
- ISYteq Touch 3.5
• Inbedrijfstellingswizard

LUCHTDEBIETEN

AFMETINGEN (L x H x B)/GEWICHT

RDSP-03
RDSP-04
RDSP-06

360–1.250 m³/h
540–1.900 m³/h
720–2.800 m³/h

1.560 x 1.030 x 733 mm/260 kg
1.660 x 1.130 x 833 mm/300 kg
1.822 x 1.098 x 943 mm/400 kg

CONTROLS

Productinformatie
PRODUCTCODE

= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

• Altijd geleverd met geïntegreerde
ISYteq Touch 3.5 regeling

Air Treatment
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TOEPASSINGEN

Als onderdeel van de reeks compacte luchtbehandelingskasten van de FläktGroup is de eCO Side
een aan de zijkant aangesloten luchtbehandelingskast voor luchtdebieten tot 2.880 m3/h.
eCO Side biedt een compact en flexibel ontwerp met zijdelingse aansluiting van alle
kanalen, leidingen en bekabeling - waardoor een beperkte plaatsinname mogelijk is.
eCO Side past perfect in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten en dankzij de lage
geluidsniveaus (< 35 dB binnen 3 meter) is deze compacte LBK van FläktGroup een
eenvoudige keuze. Snelle selectie in ACON, snelle levertijd en snelle inbedrijfstelling met
behulp van de ISYteq Touch 3.5 scherminterface, inclusief een gebruiksvriendelijke
inbedrijfstellingswizard. Er is een compleet pakket regelingsfuncties verkrijgbaar dat
bijdraagt aan de optimalisatie van het energieverbruik en een comfortabel binnenklimaat
biedt voor de gebruikers.

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Beperkte plaatsinname

eQ TOP

COMPACTE LUCHTBEHANDELINGSKAST

• Compact
• Eenvoudig te installeren
• Ideaal voor renovatie

De eQ Top is een compacte luchtbehandelingskast, vervaardigd in twee bouwgroottes met
een luchtdebietbereik tot 4.100 m3/h. De eQ Top is een flexibele luchtbehandelingskast,
die eenvoudig te installeren en in bedrijf te stellen is. Deze unit wordt geleverd met direct
aangedreven ventilatoren voor toe- en afvoer, toe- en afvoerluchtfilters en een roterende
warmtewisselaar. Voor de eQ Top is er een breed scala aan accessoires beschikbaar
voor kanaalmontage. Dit assortiment omvat alles wat nodig is zoals luchtkleppen,
batterijen, geluiddempers enz. Het geïntegreerde regelingssysteem is klaar voor gebruik
met een groot aantal externe functies. Los meegeleverde accessoires zoals temperatuursensoren, servomotoren e.d. kunnen eenvoudig aangesloten worden met behulp
van snelkoppelingen.

Kort samengevat
• Verkrijgbaar in 2 bouwgroottes met
bovenliggende kanaalaansluitingen
• 720 m3/h tot 4.100 m3/h
• Compact ontwerp
• EC-motorventilatoren voor een laag
energieverbruik
• Leverbaar met of zonder geïntegreerde
regeling
• Geïntegreerde niet-hygroscopische
roterende warmtewisselaar
• Snelle installatie en inbedrijfstelling
• Corrosiebeschermingsklasse C3

De besturingshardware voor de
eQ-serie bestaat uit de betrouwbare
en flexibele Climatix. Alle bedieningselementen worden vooraf geconfigureerd
geleverd, waardoor een snelle en
betrouwbare inbedrijfstelling mogelijk is.

Productinformatie
PRODUCTCODE

LUCHTDEBIETEN

AFMETINGEN (L x H x B)/GEWICHT

008
011

720–3.100 m³/h
1.200–4.100 m³/h

1.750 x 1.302 x 1.100 mm/533 kg
1.950 x 1.502 x 1.200 mm/662 kg

= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht
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ONDERNEMING

COM4top

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

COMPACTE LUCHTBEHANDELINGSKAST

• Unit met aansluitingen bovenaan
• Compact ontwerp

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Kleine voetafdruk

AIR MOVEMENT

• Luchtdebieten van
750 m3/h tot 6.500 m3/h
• 5 bouwgroottes voor een minimale interne
luchtsnelheid en een lage interne drukval
• EUROVENT en RLT gecertificeerde
componenten en software-oplossingen

AIR DISTRIBUTION

De professionele controller met een touchscreen biedt de gebruiker een uitstekend
overzicht van alle functies. Toegang via een USB-aansluiting met een notebook is ook
verkrijgbaar. Dankzij de plug & play-oplossing is de bediening gebruiksvriendelijk.

Kort samengevat

• Behuizingsclassificatie volgens
DIN EN 1886: T2, TB3, L2, D2
• Paneeldikte 60 mm
• Units met of zonder regelaar

AIR CONDITIONING & HEATING

• Units met regeling zijn uitgerust met een
touchscreen of USB-laptopaansluiting
ISYteq

AIR FILTRATION

Eenvoudig te gebruiken HMItouchscreen met een uitstekend
overzicht van de belangrijkste
functies en setpoints.

Productinformatie
LUCHTDEBIETEN

AFMETINGEN (L x H x B)/GEWICHT

CQ15
CQ25
CQ35
CQ50
CQ65

750–1.500 m³/h
1.200–2.500 m³/h
1.400–3.500 m³/h
2.100–5.000 m³/h
2.900–6.500 m³/h

1.640 x 760 x 1.800 mm/480 kg
2.280 x 760 x 1.800 mm/650 kg
2,760 x 760 x 2,080 mm/750 kg
2.760 x 1.080 x 2.080 mm/820 kg
2.760 x 1.400 x 2.080 mm/1.000 kg

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht

Air Treatment

CONTROLS

PRODUCTCODE
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TOEPASSINGEN

De COM4top-unitserie is een van de meest succesvolle luchtbehandelingskasten op de markt.
Het ontwerp van deze unit bestaat uit 1 of 2 gemakkelijk te hanteren leverdelen.
Dankzij de bovenaansluitingen is de installatie snel voltooid. Het ontwerp van de
binnenunit is gebaseerd op hygiënische eisen. Natte secties kunnen gemakkelijk
geïnspecteerd en gereinigd worden. Met behulp van 2 deuren kan het toestel worden
geopend om alle onderhouds- en servicewerkzaamheden te voltooien.

COM4mini

COMPACTE LUCHTBEHANDELINGSKAST

• Plug & Play
• Compact ontwerp
• Beperkte plaatsinname

De COM4mini-serie is een van de meest succesvolle luchtbehandelingskasten op de markt.
De units zijn voorgeconstrueerd in slechts één eenvoudig te hanteren onderdeel.
De hoogste flexibiliteit wordt geboden door de installatie in verticale of horizontale
richting. De plaatsinname is geoptimaliseerd, zodat de verwerking en installatie snel
kan worden uitgevoerd. Het ontwerp van de binnenunit is gebaseerd op hygiënische
eisen. Met behulp van twee deuren gaat de unit open. Dus gebruikers kunnen
eenvoudig onderhoud uitvoeren, reinigen of onderdelen inspecteren.
De professionele regeling met een touchscreen biedt de gebruiker een uitstekend
overzicht en een eenvoudige bediening. Toegang via een USB-aansluiting, RJ45 en Wi-Fi
en een notebook is ook verkrijgbaar. Dankzij de plug & play-oplossing is de bediening
gebruiksvriendelijk. De units zijn ontworpen voor binnen- en buitentoepassingen.

Kort samengevat
• Luchtdebieten vanaf 600 m3/h tot 2.200 m3/h
• 3 bouwgroottes voor een minimale interne
luchtsnelheid en lage interne drukverliezen
• EUROVENT en RLT gecertificeerde
componenten en software-oplossingen
• Behuizingsclassificatie volgens
DIN EN 1886: T2, TB3, L2, D2
• Paneeldikte 60 mm
• Units met of zonder regelaar
• De unit met regelaar is uitgerust met een
touchscreen of USB-laptopaansluiting

ISYteq – Eenvoudig
te gebruiken HMItouchscreen met een
uitstekend overzicht
van de belangrijkste
functies en setpoints.
COM4mini is zeer veelzijdig qua
montagemogelijkheden, waardoor deze
geschikt is voor installatie in een grote
verscheidenheid aan omgevingen.

Productinformatie
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PRODUCTCODE

LUCHTDEBIETEN

AFMETINGEN (L x H x B)/GEWICHT

CC20
CC40
CC60

600–750 m³/h
900–1.500 m³/h
1.400–2.200 m³/h

1.870 x 530 x 930 mm/185 kg
1.870 x 760 x 930 mm/225 kg
1.870 x 1.080 x 930 mm/285 kg

Air Treatment

= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

AIR TREATMENT
AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

COMPACT EN GESTANDAARDISEERD
OF ULTIEME FLEXIBILITEIT?
FLÄKTGROUP BIEDT U DE KEUZE

AIR CONDITIONING & HEATING

Hedendaagse gebouwen moeten op een moderne en efficiënte manier
worden geventileerd om een goed binnenklimaat te creëren. Dit moet
ook worden gecombineerd met een lager energieverbruik en een
lagere belasting voor het milieu. FläktGroup is een wereldwijde leider
in energie-efficiënte ventilatie-oplossingen en we zijn er trots op dat we
een ongeëvenaarde reeks luchtbehandelingskasten kunnen aanbieden
die vrijwel elke toepassing en behoefte kunnen dekken. Van kleine
compacte units tot volledig op maat gemaakte modulaire units voor zeer

AIR FILTRATION

grote luchtdebieten, wij kunnen uw behoeften aanpassen of overtreffen.
Voor meer informatie over ons aanbod aan luchtbehandelingskasten kunt

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Air Treatment

CONTROLS

Bij al onze
luchtbehandelingskasten
heeft u de keuze uit de meest
geavanceerde energiezuinige
componenten en terugwinningssystemen.
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TOEPASSINGEN

u contact opnemen met uw lokale FläktGroup-vertegenwoordiger.

eQ PRIME

COMPACTE LUCHTBEHANDELINGSKAST

• Snel te selecteren
• Compact met veel
personalisatie mogelijk
• Lage tot gemiddelde
luchtdebieten
OPTIONEEL MET

ReCOOLER HP
by FLÄKTGROUP

De eQ Prime is onze gestandaardiseerde serie luchtbehandelingskasten in een compacte
behuizing die deel uitmaken van de eQ-familie. De eQ Prime heeft energiezuinige
componenten zoals IE5 EC ventilatoren, PM motoren, ReCooler HP warmtepomp en een
geïntegreerde regeling. Deze unit biedt alle functies die nodig zijn voor de juiste keuze
wat betreft functionaliteit en lage installatie- en bedrijfskosten. eQ Prime is verkrijgbaar
in 8 bouwgroottes met een luchtdebiet van 500 m3/h tot 21.100 m3/h.
Een eQ Prime-configuratie bestaat uit een omkasting met filters, ventilatoren, rotor of
platenwisselaar als energierecuperatiesysteem en een eventueel geïntegreerde regeling.
Optionele verwarmings- en koelbatterijen worden na de toevoerluchtventilator in een
batterijblok geplaatst. Er zijn ook luchtkleppen en geluiddempers leverbaar.

Kort samengevat
• Verkrijgbaar in 8 bouwgroottes
• 500 m3/h tot 21.100 m3/h
• Compacte uitvoering met toeen afvoerlucht in 1 behuizing
• Energierecuperatiesysteem met hoog
rendement, SEMCO-rotor en Recuterm
tegenstroom platenwarmtewisselaar
• Hoogrendements PM/EC-motoren
• Leverbaar met geïntegreerde warmtepomp
(ReCooler HP)
• Leverbaar met of zonder geïntegreerde
regeling

De regeling voor de eQ-serie bestaat uit
de betrouwbare en flexibele Climatix.
Alle bedieningselementen worden vooraf
geconfigureerd geleverd, waardoor een snelle
en betrouwbare inbedrijfstelling mogelijk is.

• GBS-communicatie

Productinformatie
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BOUWGROOTTE

LUCHTDEBIETEN

AFMETINGEN (L x H x B)/GEWICHT

005
008
011
018
023
032
041
050

500–2.100 m³/h
750–3.600 m³/h
900–6.000 m³/h
1.700–7.600 m³/h
1.900–10.700 m³/h
3.000–12.500 m³/h
4.100–16.400 m³/h
5.300–21.100 m³/h

1.450 x 1.102 x 1.050 mm/310 kg
1.550 x 1.302 x 1.350 mm/420 kg
1.950 x 1.502 x 1.450 mm/530 kg
2.150 x 1.702 x 1.650 mm/660 kg
2.750 x 2.002 x 1.700 mm/1.100 kg
2.850 x 2.202 x 1.800 mm/1.350 kg
3.000 x 2.302 x 2.000 mm/1.500 kg
3.600 x 2.602 x 2.300 mm/1.850 kg

Air Treatment

= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

COM4plus

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

COMPACTE LUCHTBEHANDELINGSKAST

• Plug & Play
• Compact ontwerp

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Snelle installatie

AIR MOVEMENT

• Luchtdebieten van
1.700 m3/h tot 16.200 m3/h
• Beschikbaar in 7 bouwgroottes
• EUROVENT en RLT gecertificeerde
onderdelen

AIR DISTRIBUTION

De professionele regeling met touchscreen biedt de gebruiker een uitstekend overzicht
en eenvoudige bediening. Toegang via een USB-aansluiting met een notebook is ook
verkrijgbaar. Deze units zijn ontworpen voor binnen- en buitenopstelling. Dankzij de
plug & play-oplossing is de bediening gebruiksvriendelijk. De basisuitvoering kan
worden uitgebreid met een geluiddemper, koeler of verwarmer.

Kort samengevat

• Goedgekeurde behuizingsclassificatie
volgens DIN EN 1886: T2, TB3, L2, D2
• Paneeldikte 60 mm
• Units met/zonder regeling

AIR CONDITIONING & HEATING

• De units met regeling zijn uitgerust met
een touchscreen of USB-laptopaansluiting
• Leverbaar met platenwarmtewisselaar
of roterende warmtewisselaar
• Units met volledig geïntegreerde batterijen
ISYteq

AIR FILTRATION

Eenvoudig te gebruiken HMItouchscreen met een uitstekend
overzicht van de belangrijkste
functies en setpoints.

Productinformatie
LUCHTDEBIETEN

AFMETINGEN (L x H x B)/GEWICHT*

CL10
1.700–3.400 m³/h
2.640 x 1.265 x 1.080 mm/634 kg
CL20
2.100–4.200 m³/h
2.720 x 1.385 x 1.200 mm/727 kg
CL30
2.900–5.800 m³/h
2.800 x 1.585 x 1.400 mm/925 kg
CL40
4.000–8.000 m³/h
3.040 x 1.785 x 1.600 mm/1.201 kg
CL50
4.800–9.600 m³/h
3.280 x 1.905 x 1.720 mm/1.348 kg
CL60
6.600–13.200 m³/h
3.360 x 2.185 x 2.000 mm/1.798 kg
CL70
8.100–16.200 m³/h
3.680 x 2.385 x 2.200 mm/2.130 kg
* grootte van de unit met roterende warmtewisselaar en gemonteerde verwarmings-/koelbatterijen

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht

CONTROLS

PRODUCTCODE

Air Treatment
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TOEPASSINGEN

De COM4plus-serie is een van de meest succesvolle luchtbehandelingskasten op de markt.
Op basis van het CAIRplus-ontwerp worden ook in de COM4plus-units uitstekende
eigenschappen toegepast. Het ontwerp van de units bestaat uit 1 tot 3 gemakkelijk te
hanteren onderdelen. De afmetingen zijn geoptimaliseerd, zodat de installatie snel kan
worden uitgevoerd. De binnenzijden zijn ontworpen met het oog op hygiënische eisen.
Met behulp van 3 deuren kan de behuizing geopend worden. Op deze manier is het
mogelijk eenvoudig onderhoud uit te voeren, de unit te reinigen of secties te inspecteren.

eQ MASTER

MODULAIRE LUCHTBEHANDELINGSKAST

• Volledig modulair
• Breed scala aan bouwgroottes,
configuraties en componenten
• Ideaal voor elke toepassing

OPTIONEEL MET

ReCOOLER HP
by FLÄKTGROUP

De eQ Master is 1 van onze modellen in onze reeks flexibele modulaire luchtbehandelingskasten.
De eQ Master heeft energiebesparende componenten zoals CentriFlow 3D ventilatoren,
PM-motoren, RegAsorp-rotor, Econet intelligente twincoilsystemen, geïntegreerde
warmtepomp en geïntegreerde besturing. Deze luchtgroep kan voorzien worden van
een uitgebreid assortiment van warmteterugwinningssystemen, filters, ventilatoren en
andere componenten gebundeld in een een hygiënische en ergonomische omkasting,
zodat aan de eisen van de meeste toepassingen kan worden voldaan. eQ Master is
verkrijgbaar in 21 bouwgroottes met luchtdebieten vanaf 360 m3/h tot 43.200 m3/h.

Kort samengevat
• Verkrijgbaar in 21 bouwgroottes
• Luchtdebieten:
360 m3/h tot 43.200 m3/h
• Hoge mate van flexibiliteit in
functionaliteit, configuratie en materialen
• CentriFlow 3D - energiezuinige en
stille ventilatoren
• Breed scala aan energiezuinige
energierecuperatiesystemen
• Hoogrendements-PM-motoren

De regelingshardware voor de eQ-serie
bestaat uit de betrouwbare en flexibele Climatix.
Alle bedieningselementen worden vooraf
geconfigureerd geleverd, waardoor een snelle
en betrouwbare inbedrijfstelling mogelijk is.

Productinformatie
Gebruik ons selectieprogramma ACON om de eQ-master te configureren,
of neem contact op met uw lokale FläktGroup-vertegenwoordiger

40

Air Treatment

• Leverbaar met geïntegreerde
warmtepomp (ReCooler HP)
• Leverbaar met of zonder
geïntegreerd regelingssysteem
• Hygiënische behuizing

= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

CAIRplus

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

MODULAIRE LUCHTBEHANDELINGSKAST

• Hygiënisch ontwerp

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Modulaire unit met enorme
keuzemogelijkheden voor zowel
kastuitvoeringen als inbouwcomponenten
• High-End omkasting

Kort samengevat

Voor de modulaire eenheden van deze premium serie kunnen componenten vrij worden
gekozen en kunnen deze tot in het kleinste detail aan de specifieke eisen worden aangepast.
Tientallen jaren ervaring en consequent werk resulteren in een hoge kwaliteit en een
betrouwbaar modulair ontwerp.

• 4 uitvoeringen: enkelvoudig, boven elkaar, naast
elkaar, in lijn ; andere configuraties op aanvraag

• Beschikbaar in binnen- en buitenopstelling

• Robuuste constructie, 60 mm paneeldikte in
combinatie met een aluminium frame
• Geïntegreerde frameverbindingen zorgen
voor eenvoudige montage on site
• Optimale groepslengtes omdat delingen
geen extra kastlengte tot gevolg hebben
• Hoge flexibiliteit met betrekking tot materialen
en functies (uitvoeringen)
• De binnen- en buitenpanelen kunnen worden
uitgevoerd in verschillende materialen: aluzink,
epoxy coating, gelakt, RVS, enz.
• Voor horizontale en verticale montage

• Leverbaar met geïntegreerde
warmtepomp

AIR FILTRATION

• Leverbaar met of zonder geïntegreerd
ISYteq-regelingssysteem
= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht

CONTROLS

Productinformatie
Gebruik ons selectieprogramma Lplus om CAIRplus te configureren,
of neem contact op met uw lokale FläktGroup-vertegenwoordiger

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

AIR DISTRIBUTION

• 38 verschillende bouwgroottes

AIR CONDITIONING & HEATING

Het besturingssysteem ISYteq verenigt
innovatieve technologie met eenvoudige
bediening. Het comfort maakt niet alleen de
eenvoudige en tijdbesparende inbedrijfstelling
merkbaar, maar ook de intuïtieve bediening.
CAIRplus-units verlaten de fabriek met een
vooraf geconfigureerd besturingssysteem
dat voldoet aan de behoeften van elke klant.

• Luchtdebieten van 1.000-85.000 m³/h

Air Treatment
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TOEPASSINGEN

Geavanceerde bedieningen

AIR MOVEMENT

De CAIRplus productserie is het premiumprogramma luchtbehandelingskasten van FläktGroup
en kan aan vrijwel elke vraag voldoen. Alle functies en unitopstellingen die door de HVACnormen worden vereist, zijn leverbaar, ongeacht de commerciële of industriële toepassingen.
Bovendien zorgen volledig gladde binnenoppervlakken en goede toegang tot alle componenten
voor naleving van de strengste hygiënische normen. Zeer efficiënte energieterugwinningssystemen garanderen een economische werking en brengen voordelen voor het milieu.

CAIRplus luchtbehandelingsunit
– overzicht componenten
VENTILATOREN

Ventilator met
vrijlopend wiel
en EC-motor

Centrifugaalventilatoren
Centriflow 3D of EC
gemonteerd in de vorm
van een “Fan Wall”

Ventilator met
vrijlopend wiel
met asynchrone
IE3- of IE4-motor

Ventilator met vrijlopend wiel van het
type Centriflow 3D
met EC-motor

Ventilator met vrijlopend wiel van het
type Centriflow 3D
met PM-motor

ENERGIETERUGWINNING

ECOFLOW/MULTIFLOW

ECOPLAT

ECOTWIN

ECOROT

LUCHTFILTERS

Zakkenfilter

42

Air Treatment

Paneelfilter

Compactfilter

Absoluutfilter

Vetvangfilter

Actieve koolfilter

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION
AIR MANAGEMENT & ATD’S
AIR MOVEMENT

Staal

Gladde buis

Roestvrij staal

AIR CONDITIONING & HEATING

Koper

AIR DISTRIBUTION

WARMTEWISSELAARS

Elektrisch

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Verzadigde-stoom lans

Verdampingsbevochtiger

Sproeibevochtiger

Air Treatment
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TOEPASSINGEN

Lege sectie voor bevochtiger Elektrische stoomgenerator

CONTROLS

AIR FILTRATION

LUCHTBEVOCHTIGERS

CAIRplus luchtbehandelingskast
– toebehoren

44

Verstelbare voeten

Onderhoudssectie tussen
verwarmer/koeler

HYGIENE-afdichting
afneembare deur

Vergrendelende connector

Meetopening met dop

Gemonteerde, bekabelde
en afgeschermde FCU
(frequentie-omvormer)

Hoofdschakelaar

Paneeldoorvoer met PG-wartel

Drukomvormer

Naaldmanometer

LED-verlichting

Kijkvenster

Hygiëne kleppenregister
klasse C4

Geluiddemper

Hygiënische
kanaalaansluiting

Schuin afwaterende
condensbak

Air Treatment

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION

Filterkader compactfilter

Paneeldoorvoer luchtklepas voor
externe montage van servomotor

Vorstbeveiliging

Servomotorsteun met
klepkoppeling

Buitengroep met dakrok
en daksokkel

Deurvastzetarm

Lege sectie voor montage van
pomp en/of 3-wegventielen

Doorvoer doorheen de panelen

Verhoogd frame

Weerbestendig dak

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Filterkader HEPA filter

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Air Treatment
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CONTROLS

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

INOX schuin afwaterende
condensbak

Een breed scala aan energieterugwinningsopties voor alle toepassingen

TOEPASSING

Roterende
warmtewisselaar

Tegenstroomplatenwarmtewisselaar

Kruisstroom platenwarmtewisselaar

Dubbele platenwarmtewisselaar

Glycolbatterijen
energieterugwinsysteem

KANTOREN
ONDERWIJS

DETAILHANDEL
HOTELS

OPENBARE
GEBOUWEN

SPORT
VOORZIENINGEN

ZIEKENHUIZEN
CLEANROOMS

Modulaire LBK
CAIRplus
eQ Master
Compacte LBK
eQ Prime
COM4mini
COM4plus
eCO Side
Compacte LBK met
aansluitingen bovenaan
eQ Top
eCO Top
COM4top
Platkasten
eCO Premium
AT Picco
Geïntegreerde
verwarming & koeling
ReCooler HP
Zwembadontvochtiging
CAIRpool
CAIRfricostar
CAIRfricostar Micro
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Air Treatment

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

ECOROT/REGOTERM/REGASORP

Kort samengevat

De RegAsorp-rotor is ontworpen voor warmte-en koude terugwinning. Het belangrijkste
kenmerk van de RegAsorp-rotor is dat deze niet alleen warmte-energie maar ook vocht
kan overbrengen. Bij het koelen van warme buitenlucht condenseert het vocht in de lucht
tot water wanneer de luchttemperatuur het dauwpunt bereikt. Dit kost veel energie en
vereist dat de koelmachine hiervoor voldoende is gedimensioneerd. De RegAsorp-rotor
zal daarbij helpen door een groot deel van het vocht in de buitenlucht over te brengen
en het vocht direct via de afzuigventilator af te voeren. Dit betekent dat de afmeting
van het koelsysteem wordt verkleind. Met Molecular Sieve wordt de overdracht van
deeltjes gereduceerd.

• Verkrijgbaar voor eQ Prime, eQ Master,
eQ Top, eCO Top, eCO Side, CAIRplus,
COM4plus
• Perfecte oplossing voor vochtrecuperatie
• Verlaagt de investeringskosten voor koeling
• Verlaagt de bedrijfskosten voor koeling
• Minimale overdracht van deeltjes
• Regoterm: Niet-hygroscopische rotor

AIR CONDITIONING & HEATING

De Regoterm wordt geleverd met verschillende rendementsvarianten die een echte
optimalisatie mogelijk maken in overeenstemming met de behoeften van de klimaatzone
en de toevoertemperatuur van de lucht.

• Standaardoptie voor ReCooler HP

AIR DISTRIBUTION

Roterende warmtewisselaars bieden een hoog rendement in een compact ontwerp en
bieden vaak het beste return-on-investment.

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

ROTERENDE WARMTEWISSELAAR - WARMTEWIEL

AIR FILTRATION

Nieuw: roterende warmtewisselaar
met 270 mm breed wiel - uniek op
de markt! Het brede wiel zorgt voor
een beter rendement in combinatie
met een lagere drukval.

Gebruik onze selectieprogramma’s voor de configuratie,
of neem contact op met uw plaatselijke FläktGroup-vertegenwoordiger

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Air Treatment
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CONTROLS

Productinformatie

ECOPLAT/RECUTERM

TEGENSTROOM EN KRUISSTROOM PLATENWARMTEWISSELAAR

Recuterm tegenstroom is de platenwarmtewisselaarserie voor een hoog temperatuurrendement, ~85% r.V. Verkrijgbaar voor eQ Prime en eQ Master tot bouwgrootte 032,
ongeveer 10.800 m3/h. Recuterm tegenstroom is ideaal voor LBK's waar er rekening
moet worden gehouden met het risico van geurhinder of voor renovatieprojecten waar de
ingang smal is. Recuterm is deelbaar en kan door een 90 cm brede deur naar binnen worden
gebracht. Recuterm is uitgerust met een efficiënt en betrouwbaar ontdooisysteem.
Voor koudere klimaten wordt een sectioneel ontdooisysteem gebruikt voor een soepele
en efficiënte ontdooiing bij lage buitentemperaturen. Voor echt lage wintertemperaturen
lager dan -20 °C is het mogelijk om een vorstbeschermend verwarmingselement toe
te voegen. Voor mildere klimaten met een wintertemperatuur die hoger is dan -5 °C is
het mogelijk om een eenvoudiger ontdooisysteem met bypassklep te kiezen.
Recuterm kruisstroom is een platenwarmtewisselaarreeks voor een gemiddeld temperatuurrendement, ~75% r.V. Verkrijgbaar voor CAIRplus en eQ Master tot de bouwgrootte 072, voor
luchtdebieten tot 25.200 m3/h. Recuterm kruisstroming is ideaal voor alle gebouwen
waar er risico's zijn op geuroverdracht van de afvoerlucht naar de toevoerlucht. Typische
toepassingen zijn keukenafzuigingen en woongebouwen. Recuterm is uitgerust met een
efficiënt en betrouwbaar ontdooisysteem. Voor koudere klimaten wordt een sectioneel
ontdooisysteem gebruikt voor een soepele en efficiënte ontdooiing bij lage buitentemperaturen. Voor echt lage wintertemperaturen lager dan -20 °C is het mogelijk om
een vorstbeschermend verwarmingselement toe te voegen. Voor mildere klimaten met
een wintertemperatuur die hoger is dan -5 °C is het mogelijk om een eenvoudiger
ontdooisysteem met bypassklep te kiezen.

Kort samengevat
Recuterm tegenstroom:
• Verkrijgbaar in eQ Prime,
eQ Master en CAIRplus
• Luchtdebieten tot 10.800 m3/h
• Temperatuurrendement tot 85%
• Sectionele vorstbeveiliging
• Vorstbeveiligingsverwarmer leverbaar
voor echt lage wintertemperaturen
• Regelaar voor sectionele vorstbeveiliging
meegeleverd met platenwisselaar
• Deelbaar voor toegang tot smalle
gebouwopeningen
• Condensafvoerbak van roestvrij staal
Recuterm kruisstroom:
• Verkrijgbaar voor eQ Master en CAIRplus
• Luchtdebieten tot 25.200 m3/h
• Temperatuurrendement tot 75%
• Betrouwbaar en efficiënt ontdooisysteem
• Vorstbeveiligingsverwarmer leverbaar voor
echt lage wintertemperaturen
• Regelaar voor sectionele vorstbeveiliging
meegeleverd met platenwisselaar
• Condensafvoerbak van roestvrij staal

Productinformatie
Gebruik onze productselectietools voor de configuratie
of neem contact op met uw lokale FläktGroup-vertegenwoordiger
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Air Treatment

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

Energie-efficiënte luchtbehandeling
voor de hoogste eisen

warmtewisselaar. Dankzij deze methode worden de druppels gelijkmatig verdeeld
over de gehele doorsnede van de warmtewisselaar. Extra verdamping op de platen
van de warmtewisselaar verhoogt het totale rendement van het systeem.
Afblaaslucht 30°C

Verse lucht 32°C

• Hoge koelcapaciteiten dankzij extra
verdamping op het plaatoppervlak

AIR CONDITIONING & HEATING

De bevochtiging verloopt via sproeimonden in de aanzuigdoorsnede van de platen-

• Ideale oplossing voor projecten met BREEAM,
LEED-label omdat u een systeem met directe
expansie en vloeibaar koudemiddel dat de
opwarming van de aarde en de ozonlaag
beïnvloedt, vermijdt

• Bespaart ongeveer 65% van de toegevoerde
koelingsenergie
• Maakt het gebruik van kleinere
koelsystemen mogelijk
• Leidt niet tot extra drukval

Extractielucht 26°C

Pulsielucht 22°C

LUCHTSTROOM
ZOMERSITUATIE

• Hoge rendementen tot 75% in verhouding
tot de verzadigingstemperatuur
• Zonder recirculatie van het water, wat een
hygiënische werking garandeert

Afblaaslucht 3°C

Verse lucht - 10°C

Extractielucht 20°C

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Pulsielucht 22°C

LUCHTSTROOM
WINTERSITUATIE

• Er is geen pomp nodig, het systeem werkt bij
een waterdruk van 3 tot 5 bar
• Toepassingsvoorbeelden - kantoorgebouwen,
supermarkten, hotels en industriële voorzieningen

Productinformatie
Gebruik onze productselectietools om CAIRplus te configureren,
of neem contact op met uw lokale FläktGroup-vertegenwoordiger

Air Treatment
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AIR FILTRATION

uit de omgevingslucht absorberen en zo de temperatuur ervan verlagen.

CONTROLS

extractielucht tot aan het verzadigingspunt. Deze gekoelde lucht kan nu de warmte

• Adiabatische koeling met rechtstreeks
besproeide dubbele platenwarmtewisselaar

TOEPASSINGEN

De adiabatische methode wordt gebruikt voor het bevochtigen en koelen van de

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

CAIRplus met ECOTWIN cool

ECOTWIN

DUBBELE KRUISSTROOM-PLATENWARMTEWISSELAAR

Dit type warmteterugwinningssysteem bestaat uit een samenstelling
van metalen platen, gemonteerd in een robuust frame.

Kort samengevat

De koele verse lucht en de warme afvoerlucht gaan door de wisselaar heen
(kruisstroom, tegenstroom of dubbel). Het mengen van de twee luchtstromen en
de overdracht van verontreinigingen, geuren en bacteriën is daarom onmogelijk.

• Luchtdebieten: 2.500 m³/h
tot 25.000 m³/h
• Lage drukval
• Rendement: ca. 90% volgens EN308
• Integratie in: CAIRplus, COM4top,
CAIRpool, CAIRfricostar
• De bypasskleppen moeten uitgerust zijn
met een modulerende aandrijving
• De verse lucht kan worden overbrugd
(gratis koeling en vorstbescherming).
Bij ECOTWIN wordt de afvoerlucht ook
overbrugd (energiebesparing)
• Statische warmtewisselaar, geen bewegende
delen (behalve de bypasskleppen)
• Als er geen behoefte is aan warmteterugwinning en in de vrije-koelmodus,
daalt de druk aan de luchtzijde over de
warmteterugwinning en langs de toeen afvoerzijde naar bijna 0 (energiebesparing)
• Categorie I volgens EN308

Productinformatie
Gebruik onze productselectietools voor de configuratie of neem contact op met uw lokale FläktGroup-vertegenwoordiger
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Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

ECOFLOW & MULTIFLOW

• Rendement tot 68% volgens EN308; integratie
in CAIRplus, ATpicco en CAIRfricostar
• Het vermogen kan worden geregeld met
behulp van een mengventiel (indien geen
mengventiel: regeling door het in-/
uitschakelen van de pomp)
• 100% garantie op gescheiden luchtstromen
en daarom vooral geschikt als er geen
lekkages tussen de pulsie en de extractie
toegestaan zijn (geen risico van besmetting)
• Ecoflow-batterijen steeds in tegenstroom
aansluiten (waterinlaat t.o.v. luchtrichting)
• Meerdere afzuigunits kunnen worden
aangesloten op 1/meerdere toevoerunit(s)
• Door de tussenpositie van de platenwarmtewisselaars (water/water) kunnen deze
recuperatoren ook verwarmen en koelen.
• Categorie IIa volgens EN308

AIR FILTRATION

• Montage boven elkaar, naast elkaar,
gescheiden of in lijn mogelijk

Productinformatie
Gebruik onze productselectietools voor de configuratie of neem contact op met uw lokale FläktGroup-vertegenwoordiger

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht

Air Treatment

AIR DISTRIBUTION

• Max. luchtdebiet van 2.500 m³/h
tot 90.000 m³/h

AIR CONDITIONING & HEATING

De warmteoverdracht vindt plaats door middel van glycolwater dat met behulp van een
pomp continu door de afvoer- en toevoerlucht wordt geleid. Het medium absorbeert
de energie uit de afgevoerde lucht en brengt deze over naar de verse lucht.
Bij Multiflow worden meerdere batterijen per luchtstroom gecombineerd.
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CONTROLS

Kort samengevat

TOEPASSINGEN

Dit type warmteterugwinningssysteem bestaat uit 2 onderling verbonden
warmtewisselaars met een apart circuit.

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

ENERGIETERUGWINNINGSSYSTEMEN

ECONET PREMIUM

TWINCOIL-SYSTEEM (RUN AROUND COIL = RAC)

Met meer dan 4000 geïnstalleerde units wereldwijd is Econet een betrouwbaar en
efficiënt energieterugwinningssysteem uit onze eQ-familie.

Kort samengevat

De uitgebreide ervaring van FläktGroup in combinatie met onze unieke laboratoriumfaciliteiten maken van Econet het beste "Round Around Coil"-systeem in zijn klasse met
een terugwinningsrendement tot 80%. Onze geavanceerde vorstbeveiligingsfunctie is
het resultaat van uitgebreide laboratoriumtests. Het resultaat is dat de bedrijfsvoering in
koude winterse omstandigheden niet wordt onderbroken en dat de energieterugwinning
nog beter is.

• Geen risico op kruisbesmetting
- verhoogde veiligheid, omdat de toevoer
en de afvoer zich niet vermengen
• Integratie in eQ-master
• Geen behoefte aan extra verwarmings- en
koelbatterijen - kortere luchtbehandelingskast
- meer commerciële ruimte
• De toevoer- en afvoerluchteenheden kunnen
van elkaar worden gescheiden - onovertroffen
flexibiliteit en ruimtebesparing
• Uitzonderlijk lage temperatuurbehoefte voor
warmwater, maakt het gebruik van alternatieve
energiebronnen voor thermische energie
mogelijk - lage bedrijfskosten
• Koelterugwinning - hoge jaarlijkse
energie-efficiëntie
• Vorstbestendig systeem - hoge jaarlijkse
energie-efficiëntie

Productinformatie
Gebruik onze productselectietools voor de configuratie of neem contact op met uw lokale FläktGroup-vertegenwoordiger
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Air Treatment

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION
AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

Dankzij de gescheiden toeen afvoerluchtstromen kan de
luchtbehandelingskast vrijwel
overal in het gebouw worden
geplaatst in het gebouw,
waardoor de mogelijkheid wordt
geboden het vloeroppervlak te
verhuren, dat anders bezet zou
worden door een grote
technische ruimte.

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Maximaliseer zowel
de energiebesparing
als de commerciële
ruimte van uw
gebouw met een
Econet installatie

RESTAURANT

AIR FILTRATION

LABORATORIUM/
INDUSTRIE

CHEMICALIËN
TABAK

GARAGE

CONTROLS

GEBRUIK "GRATIS" WARMTEBRONNEN
De veelzijdige Econet kan op bijna alles worden aangesloten
voor het bereiken van besparingen. Zo kunt u bijvoorbeeld energie
terugwinnen uit restwarmte of andere lage temperatuurbronnen,
zoals koel- en vrieskasten in winkels en retourleidingen van
stadsverwarmingen. Econet kan ook water van een waterput
gebruiken voor zowel koeling als verwarming.

BESPAAR GELD
Als een technische ruimte van 30 m2 kan worden omgezet in
verhuurbare ruimte door de LBK op een alternatieve locatie te
plaatsen, vertaalt zich dit in een verhoogde huuropbrengst van
ongeveer € 200.000,- over 20 jaar (op basis van € 200/m2
per jaar). In vele gevallen kunnen extra besparingen worden
gerealiseerd door slechts één LBK te gebruiken in plaats van
meerdere om alle behoeften te dekken.

Dankzij de gescheiden luchtstromen van Econet kan energie worden
teruggewonnen uit bijna elke ruimte van het gebouw, zelfs de lucht
uit de garage.

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Air Treatment
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TOEPASSINGEN

MAAK MEER COMMERCIËLE VLOEROPPERVLAKTE VRIJ
Omdat de toevoer- en afvoerluchtstromen zijn geplaatst in twee
volledig gescheiden delen, is de plaatsingsflexibiliteit van de
unit ongeëvenaard. Naar wens kunt u de afvoerlucht in de
kelder plaatsen en de toevoerlucht op zolder, of naast elkaar,
of na elkaar - alles is mogelijk om het gebruik van de vloer te
optimaliseren in het gebouw. Verhuurbare vloeroppervlakte is
kostbaar en met Econet zult u merken dat de ROI-berekening
zeer gunstig is.

AIR CONDITIONING & HEATING

‹ DE VOORDELEN VAN EEN eQ-LBK MET ECONET-RECUPERATIESYSTEEM

Overzicht verwarmings- en koelbatterijen
Alle warmtewisselaars, verwarmers en koelers zijn leverbaar voor integratie in LBK's of voor autonome
montage in kanalen. Het type warmtewisselaar en het te gebruiken materiaal is afhankelijk van de
toepassing. De vinnen kunnen gemaakt zijn van koper, roestvrij staal of aluminium en kunnen naar
keuze worden beschermd met een alodyne- of een dipcoating. Bij stalen warmtewisselaars is een
thermisch verzinkte stalen uitvoering mogelijk.
Onze thermisch verzinkte warmtewisselaar met elliptische buizen realiseert een laag drukverlies
in combinatie met een hoog uitwisselingsoppervlak.
Voor koeling kunt u water, een mengsel van water en glycol en alle ozonveilige koudemiddelen
zoals CO2 en ammoniak als medium gebruiken.
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Roestvrij stalen warmtewisselaar

Koper/aluminium warmtewisselaar

Koperen warmtewisselaar

Voorgelakte warmtewisselaar

Air Treatment

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

IE3 of IE4-MOTOR

CENTRIFLOW 3D-MOTOR

KUNSTSTOF

METAAL*

KUNSTSTOF

METAAL*

METAAL*

•

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

EC-MOTOR

AIR TREATMENT

Selectiecriteria ventilatoren voor CAIRplus-luchtgroepen

•

•

•

–

–

•

•

–

Behoefte aan
frequentieomvormer**

–

–

•

•

•

•

•

–

–

•

–

–

•

•

•

•

–

–

•

•

–

–

–

Hoog rendement
met volledige
belasting

•

Gematigd
gewicht /
eenvoudige
bediening

•

Hoog rendement
met deellast

*Metalen wiel om te voldoen aan de brandvereisten in de ERP-richtlijn
**Mogelijkheid om de omvormer op het frame van de GMV (PM-motor) te monteren

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Air Treatment
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TOEPASSINGEN

Beperkte ruimte nodig

AIR DISTRIBUTION

•

•

•

Hoog luchtdebiet

AIR CONDITIONING & HEATING

•

•

–

AIR FILTRATION

•

•

–

CONTROLS

•

•

Hoge druk
mogelijk

Fan Wall

•

–

Direct aangedreven
ventilator

•

–

•

Op frame

AIR MOVEMENT

Type opstelling

Overzicht regelingssystemen en selectietools
LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

COMPACTE LBK’S

WOONRUIMTES

Climatix

ISYteq

ISYteq Touch 3.5

ISYteq Touch 3.5

eQ Master

CAIRplus

eCO Premium

RDAF

eQ Prime

COM4top

eCO TOP

COM4plus
eQ Top

eCO Side

COM4mini

ATpicco
SELECTIEPROGRAMMA’S

ACON
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Air Treatment

Lplus

ACON

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

SPROEIBEVOCHTIGER

STAND-ALONE STOOMBEVOCHTIGER

Met elektroden
Stand-alone

Hoge druk
• ingebouwd tussen de
secties van de luchtbehandelingsunit

Met weerstanden
Stand-alone

GAS-STOOMGENERATOR

AIR DISTRIBUTION

Ultrasoon
• ingebouwd tussen de
secties van de luchtbehandelingsunit

AIR MOVEMENT

Lage druk
• ingebouwd tussen de
secties van de luchtbehandelingsunit

AIR DIFFUSION

ISOTHERME LUCHTBEVOCHTIGERS

AIR MANAGEMENT & ATD’S

ADIABATISCHE LUCHTBEVOCHTIGERS

AIR TREATMENT

Bevochtigingssystemen overzicht

Stand-alone

AIR CONDITIONING & HEATING

VERDAMPINGSBEVOCHTIGER

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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TOEPASSINGEN

CONTROLS

AIR FILTRATION

Ingebouwd in lege
sectie in LBK

ReCOOLER HP
VAN FLÄKTGROUP

Geïntegreerde koeling/verwarming
in de eQ luchtbehandelingskast met
indrukwekkend installatiegemak
De innovatieve ReCooler-warmtepomp van FläktGroup, een geïntegreerd onderdeel van de eQ-serie
luchtbehandelingskasten, is een combinatie van een omkeerbare warmtepompunit en een energieterugwinningswiel in één apparaat - dat de werkelijke voordelen van het ontwerp in de praktijk brengt.
eQ met ReCooler warmtepomp is een complete plug-and-play luchtbehandelingskast voor ventilatie,
verwarming en koeling. Alles is inbegrepen en in de fabriek getest voor een eenvoudige en betrouwbare
installatie. Een traditionele installatie omvat een condensor of een koelmachine, beide oplossingen vereisen
vele uren voorbereidings- en bouwwerkzaamheden ter plaatse (leidingen, betonnen
platen, enz.). Vaak is een koelingspecialist nodig en met meerdere leveranciers
met verschillende verantwoordelijkheden kunnen er meer fouten optreden.
Met de ReCooler warmtepomp wordt dit vermeden!

GEMAKKELIJK TE
SELECTEREN EN
TE DIMENSIONEREN
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GEMAKKELIJK TE
PLAATSEN EN TE
INSTALLEREN

GEMAKKELIJK OM LAGE
ENERGIEKOSTEN TE
BEREIKEN

GEMAKKELIJK
TE BEHEREN
MILIEUREGELGEVING

GEMAKKELIJK TE
BEZITTEN EN TE
ONDERHOUDEN

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

ReCOOLER HP (WARMTEPOMP)

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

GEÏNTEGREERDE VERWARMING & KOELING

• 3 in 1
• Geen koeling nodig

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Energiebesparing

Kort samengevat

AIR MOVEMENT

ReCooler HP is eenvoudig te installeren. U hoeft geen leidingwerk of ketel te installeren
- u hoeft alleen maar de elektrische aansluitingen te maken en dit toestel is klaar voor gebruik.
ReCooler HP is een compacte en efficiënte installatie zonder buitencondensor die lawaai
maakt en energie verbruikt. De ReCooler HP biedt u een efficiënte ruimtebesparing en
compacte installatie en is eenvoudig te selecteren in ons selectieprogramma Acon.
Dit product bevat R410A met een GWP-factor van 2088. Hoeveelheid koudemiddel:
3,8–11,8 kg, wat overeenkomt met 7,9–24,6 ton CO2.

• Geïntegreerde terugwinning van
verwarming en koeling
• In de fabriek getest en Plug & Play
• Hoge EER-, COP-, SEER- en SCOP-waarden
• Geen condensor op het dak

LUCHTSTROOM
- ZOMERSITUATIE

24°C

AIR DISTRIBUTION

• VAV-compatibel
• Gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud
• Kleinere voedingsaansluiting
• Besparing op de installatiekosten
18°C

19°C

LUCHTSTROOM
- WINTERSITUATIE

21°C

-10°C

14°C

AIR CONDITIONING & HEATING

25°C

20°C

21°C

LUCHTDEBIETEN AFMETINGEN
m3/h
Breedte mm

Hoogte mm

Lengte mm

GEWICHT
kg (niet gesplitst)

8
11
18
23
32
41
50
72

2.880
3.960
6.480
8.280
11.520
14.760
18.000
25.920

1.302
1.502
1.702
2.002
2.202
2.302
2.602
2.902

1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.550
1.550
1.550

500
570
680
900
990
1.230
1.440
1.590

1.550
1.650
1.850
2.150
2.250
2.450
2.750
3.050

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

CONTROLS

BOUWGROOTTE

AIR FILTRATION

Productinformatie

= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht
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TOEPASSINGEN

32°C

Ontvochtigingsunits
voor elke situatie
- van hotel-spa
tot zwemparadijs
• Frisse, comfortabele en gezonde luchtkwaliteit
• 24/7 toevoer van verse lucht die schadelijke
stoffen verwijdert het gebouw beschermt
• Lage bedrijfskosten
• Hoge operationele betrouwbaarheid
• 45 jaar marktervaring en een
Europees servicenetwerk

Zwembadinrichtingen vormen een grote uitdaging door de veeleisende architectuur en de zware technische
eisen. Nieuwe recreatiecomplexen stellen ook nieuwe eisen aan welzijn en comfort. Als experts in luchtbehandeling, kunnen we aan deze uitdaging voldoen met een goede oplossing.
CAIRpool gebruikt zeer efficiënte multi-level recuperatoren met een hoog rendement en een optionele
invertergestuurde warmtepomp om een energiebesparing van meer dan 40% te realiseren in vergelijking met
conventionele marktoplossingen. Deze efficiëntie verdient zich snel terug - ook voor kleinere zwembadsystemen.

TOONAANGEVENDE
WARMTETERUGWINNING
IN ZIJN KLASSE
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Air Treatment

ENERGIE
GEOPTIMALISEERDE
LUCHTSTROMING

INNOVATIEVE
VENTILATORREGELING

COMMUNICATIE
EN REGELING

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

CAIRpool

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

MODULAIRE ZWEMBADONTVOCHTIGER

• Bescherming van het gebouw,
• Hoge ontvochtigingscapaciteiten

• 5 kg/u tot 228 kg/u ontvochtigingscapaciteit
• EUROVENT- en RLT-gecertificeerde
componenten en software-oplossingen
• Goedgekeurde behuizingsclassificatie
volgens DIN EN 1886: T2, TB2, L2 en D2
• Paneeldikte 60 mm
• 3 corrosiebeschermingsklassen volgens
DIN EN ISO 12944 voor drinkwater-, zouten warmwatertoepassingen (C3/C4/C5)
• Energieterugwinning water- en luchtzijdig

Serie PPI – technologie zoals PPX, plus:
• Warmteterugwinning in meerdere trappen
• Invertergestuurde warmtepomp voor verwarming
• Zwembadwaterverwarming

Gebruik ons selectieprogramma om CAIRpool te configureren
of neem contact op met uw lokale FläktGroup-vertegenwoordiger

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

AIR FILTRATION

Serie PPX – technologie zoals PPI, plus:
• Ontvochtigen - ventileren - verwarmen - koelen
• Invertergestuurde, omkeerbare warmtepomp voor verwarming en koeling

Productinformatie

AIR DISTRIBUTION

• 13 bouwgroottes voor een minimale interne
luchtsnelheid en lage interne drukverliezen

AIR CONDITIONING & HEATING

Serie PPX:
• Corrosiebeschermingsklasse 1, 2 of 3
• Ontvochtigen - ventileren - verwarmen
• Meertraps recuperator
• Energiebesparende EC-ventilatoren
• DDC-regeling

• Luchtdebieten van 800 m3/h
tot 36.000 m3/h

= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht

Air Treatment
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CONTROLS

Deze units zijn vooraf ontworpen in 3 eenvoudig te hanteren onderdelen (ventilatorgedeelte, warmteterugwinningsgedeelte, buitenluchtgedeelte). Het transport en de
installatie is dus snel voltooid. Bij het ontwerp van deze binnenunits is rekening gehouden
met de hygiënische eisen. Zo is er tussen de 2 platenwisselaars een inspectiezone
die een grondige reiniging toelaat. De professionele regeling met aanraakscherm is
gebaseerd op HMI-eisen en biedt de gebruiker een uitstekend overzicht, eenvoudige
bediening en onderhoud. 3 patenten zorgen voor een marktleiderspositie met betrekking
tot warmteterugwinning en ventilator. CAIRpool is verkrijgbaar in drie modellen:

Kort samengevat

TOEPASSINGEN

De CAIRpool is de beste zwembadontvochtigingsunit op de markt. De nieuwe 24-uurs
ontvochtigingsstrategie met buitenlucht is gebaseerd op de meest recente hygiënische
rapporten om gevaarlijke stoffen voor mensen te verminderen en gebouwen en
installatiematerialen te beschermen tegen corrosie.

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Product met lange levensduur

CAIRFRICOSTAR CAM

ONTVOCHTIGINGSUNIT MET LUCHTVERMENGING EN WARMTEPOMPFUNCTIE

• Modulaire configuraties
• Bescherming van het gebouw
• Energiebesparingen

De FläktGroup CAIRfricostar CAM is ontworpen voor private en grote openbare zwembaden.
Deze luchtontvochtiger werkt met buitenlucht en een warmtepomp. De serie kan
worden geleverd met luchtdebieten tussen 800 en 45.000 m³/h. De functie van deze
unit is het ontvochtigen en verwarmen van lucht in zwembaden volgens het mengluchtprincipe. Naast een koelunit (warmtepomp) is dit type unit bovendien uitgerust
met een efficiënt warmte- terugwinningssysteem. Dit toestel wordt geleverd met een
DDC-regeling die alle functies automatisch en efficiënt regelt.

Kort samengevat
• Luchtdebieten vanaf 750 m3/h tot 45.000 m3/h
• 16 bouwgroottes voor een minimale interne
luchtsnelheid en lage interne drukverliezen
• 5 kg/u tot 286 kg/u ontvochtigingsvermogen
(20–950 m² wateroppervlak)
• Eurovent en RLT gecertificeerde componenten
en software oplossingen
• Goedgekeurde behuizingsclassificatie
volgens DIN EN 1886: T2, TB2, L2, D2
• Paneeldikte 60 mm
• 3 corrosiebeschermingsklassen volgens
volgens DIN EN ISO 12944 voor drink-, zouten warm water toepassingen (C3/C4/C5)
• Energieterugwinning water- en luchtzijdig

Productinformatie
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BOUWGROOTTE

LUCHTDEBIETEN

AFMETINGEN (L x H x B)

015
025
030
037
045
055
083
100
110
130
150
170
200
230
250
320

750–1.843 m³/h
1.842–2.756 m³/h
2.755–3.355 m³/h
3.354–4.129 m³/h
4.128–5.032 m³/h
5.031–6.193 m³/h
6.192–9.290 m³/h
9.289–12.386 m³/h
12.385–15.483 m³/h
15.482–18.192 m³/h
18.191–20.644 m³/h
20.643–24.257 m³/h
24.256–28.385 m³/h
28.384–32.514 m³/h
32.513–35.482 m³/h
40.642–45.128 m³/h

3.000 x 1.1120 x 760 mm
3.200 x 1.360 x 760 mm
3.300 x 1.360 x 760 mm
3.300 x 1.600 x 760 mm
3.300 x 1.360 x 1.080 mm
3.400 x 1.600 x 1.080 mm
4.000 x 2.240 x 1.080 mm
4.000 x 2.240 x 1.400 mm
4.000 x 2.240 x 1.720 mm
4.000 x 2.320 x 2.000 mm
4.400 x 2.880 x 1.720 mm
4.600 x 2.960 x 2.000 mm
4.600 x 2.960 x 2.320 mm
4.800 x 2.960 x 2.640 mm
5.000 x 3.600 x 2.320 mm
5.300 x 3.600 x 2.920 mm

Air Treatment

= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

CAIRFRICOSTAR MICRO CWT

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

MET COMPRESSOR, ZONDER WARMTEPOMP

• Ruimtebesparing
• Eenvoudige inbedrijfstelling
en eenvoudig onderhoud

• 5 kg/u tot 41 kg/u ontvochtigingsvermogen
(20–135 m² wateroppervlak)
• Eurovent en RLT gecertificeerde
componenten en software oplossingen
• Goedgekeurde behuizingsclassificatie
volgens DIN EN 1886: T2, TB2, L2, D2
• Paneeldikte 60 mm
• 2 corrosiebeschermingsklassen volgens
DIN EN ISO 12944 voor drink- en zoutwatertoepassingen (C3 en C4)

AIR MOVEMENT

• 5 bouwgroottes voor een minimale interne
luchtsnelheid en lage interne drukverliezen

AIR DISTRIBUTION

• Luchtdebieten van 800 m3/h tot 6.500 m3/h

BOUWGROOTTE

LUCHTDEBIETEN

AFMETINGEN (L x H x B)/GEWICHT

CWT015
CWT025
CWT035
CWT050
CWT065

800–1.500 m3/h; 10 kg/h
1.500–2.500 m3/h; 16 kg/h
2.500–3.500 m3/h; 22 kg/h
3.500–5.000 m3/h; 32 kg/h
5.000–6.500 m3/h; 41 kg/h

1.640 x 1.800 x 760 mm/492 kg
2.280 x 1.800 x 760 mm/652 kg
2.760 x 2.080 x 760 mm/784 kg
2.760 x 2.080 x 1.080 mm/941 kg
2.760 x 2.080 x 1.400 mm/1.105 kg

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht

Air Treatment
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TOEPASSINGEN

Productinformatie

CONTROLS

AIR FILTRATION

• Hoogwaardige oplossing (tot 90%) met 2 of 3-traps warmteterugwinningssysteem
via dubbele platenwarmtewisselaar voor verwarming en ontvochtiging
• Webserver en GBS-verbinding
• VDI2089 regelstrategie
• Kanaalaansluiting van bovenaf met geïntegreerde schakelkast

Kort samengevat

AIR CONDITIONING & HEATING

De beste ontvochtiger in zijn formaat: krachtig, comfortabel en compact.
De CAIRfricostar Micro is het bekendste zwembadontvochtigingstoestel op de markt.
Het ontwerp van de units bestaat uit 1 of 2 gemakkelijk te hanteren onderdelen.
De aansluitingen aan de bovenzijde voor de kanalen zorgen voor een beperkte
plaatsinname. Het transport en de installatie is snel voltooid. Bij het ontwerp van
deze units voor binnenopstelling is rekening gehouden met hoge hygiënische eisen.
Alle onderdelen zijn gemakkelijk inspecteerbaar en langs alle kanten reinigbaar.
Deze unit is toegankelijk via 2 deuren waarlangs de gebruiker het onderhoud kan
voltooien. De professionele regeling met een touchscreen biedt de gebruiker een
goed overzicht en een eenvoudige bediening.

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Compacte oplossing met
geïntegreerde regeling

CAIRFRICOSTAR MICRO CAT

MET WARMTEPOMP EN COMPRESSOR

• Ruimtebesparing
• Eenvoudige inbedrijfstelling
en eenvoudig onderhoud
• Compacte oplossing met
geïntegreerde regeling

De beste ontvochtiger in zijn formaat: krachtig, comfortabel en compact.
De CAIRfricostar Micro is het bekendste zwembadontvochtigingstoestel op de markt.
Het ontwerp van de units bestaat uit 1 of 2 gemakkelijk te hanteren onderdelen.
De aansluitingen aan de bovenzijde voor de kanalen zorgen voor een beperkte
plaatsinname. Het transport en de installatie is snel voltooid. Bij het ontwerp van deze
units voor binnenopstelling is rekening gehouden met hoge hygiënische eisen.
Alle onderdelen zijn gemakkelijk inspecteerbaar en langs alle kanten reinigbaar.
Deze unit is toegankelijk via 2 deuren waarlangs de gebruiker het onderhoud kan
voltooien. De professionele regeling met een touchscreen biedt de gebruiker een
goed overzicht en een eenvoudige bediening.
• Hoogwaardige oplossing (tot 90%) met 2 of 3-traps warmteterugwinningssysteem via
dubbele platenwarmtewisselaar en warmtepomp voor verwarming en ontvochtiging
• Webserver en GBS-verbinding
• VDI2089 regelstrategie
• Kanaalaansluiting van bovenaf met geïntegreerde schakelkast

Kort samengevat
• Luchtdebieten van 800 m3/h tot 6.500 m3/h
• 5 bouwgroottes voor een minimale interne
luchtsnelheid en lage interne drukverliezen
• 5 kg/u tot 41 kg/u ontvochtigingsvermogen
(20–135 m² wateroppervlak)
• Eurovent en RLT gecertificeerde componenten
en software oplossingen
• Goedgekeurde behuizingsclassificatie
volgens DIN EN 1886: T2, TB2, L2, D2
• Paneeldikte 60 mm
• 2 corrosiebeschermingsklassen volgens
DIN EN ISO 12944 voor drink- en zoutwatertoepassingen (C3 en C4)

Productinformatie
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BOUWGROOTTE

LUCHTDEBIETEN

AFMETINGEN (L x H x B)/GEWICHT

CAT015
CAT025
CAT035
CAT050
CAT065

800–1.500 m /h; 10 kg/h
1.500–2.500 m3/h; 16 kg/h
2.500–3.500 m3/h; 22 kg/h
3.500–5.000 m3/h; 32 kg/h
5.000–6.500 m3/h; 41 kg/h

1.640 x 1.800 x 760 mm/563 kg
2.280 x 1.800 x 760 mm/725 kg
2.760 x 2.080 x 760 mm/866 kg
2.760 x 2.080 x 1.080 mm/1.027 kg
2.760 x 2.080 x 1.400 mm/1.210 kg

Air Treatment

3

= extractielucht
= pulsielucht
= afvoerlucht
= verse lucht

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

F800

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

DECENTRAAL ONTVOCHTIGINGSTOESTEL MET RECIRCULATIELUCHT

• Ideaal voor kleine baden
• Eenvoudige installatie

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Plug & Play

Energie-efficiëntie
Compact en ruimtebesparend
Flexibel
Zuinig

• Decentrale oplossing voor ontvochtiging
en verwarming van de recirculatielucht
• Installatie in het zwembad, in nissen of
aangrenzende ruimtes
• Dankzij warmteterugwinning tot 60%
energiebesparing in vergelijking met
conventionele ventilatie

AIR DISTRIBUTION

•
•
•
•

Kort samengevat

AIR MOVEMENT

Elegant design gecombineerd met moderne ontvochtigingstechniek.
De ontvochtigingsunit F800 is compact en eenvoudig te installeren: deze unit heeft
alleen een stroomaansluiting en een afvoer voor condenswater nodig. Dankzij de
spatwaterdichte bescherming van de behuizing is de installatie in de buurt van het
zwembad mogelijk. De Fricostar F800 is individueel configureerbaar en flexibel.
Dit maakt ook een optische integratie in het zwembadontwerp mogelijk.

• Alle units zijn geschikt voor max.
wateroppervlaktes van 50 m² en
ruimteluchttoestanden min. 20 °C/40% RV
tot max. 36 °C/60% RV.

AIR CONDITIONING & HEATING

• Constant 55% relatieve luchtvochtigheid
• 30 °C kamertemperatuur
• 800 m³/h luchtdebiet
• 4 basistypes zonder behuizing
• Naar keuze met lucht- of watercondensor
• Voor wandmontage met behuizing of
voor kanaalmontage zonder behuizing

AIR FILTRATION

• Leverbaar met extra verwarmingsbatterij

PRODUCTGEGEVENS

ONTVOCHTIGINGSEFFICIËNTIE

F800 F8SG

F800 F8SG met scrollcompressor

3.4 kg/h

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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TOEPASSINGEN

PRODUCTCODE

CONTROLS

Productinformatie
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MET ONZE
FANCOILSERIE NAAR
NIEUWE HOOGTES
FLEXIBILITEIT
SELECTIE TOERENTAL
INSTALLATIESNELHEID
ONDERHOUDSVRIENDELIJKHEID
PRESTATIES
HYGIËNENIVEAUS

Introductie van de
nieuwe HyFlex-Geko

HyFlex-Geko in
hoteluitvoering - voor een
optimaal gebruik van de
beschikbare ruimte

Met de nieuwe HyFlex-Geko, die deel uitmaakt van onze innovatieve familie van ventiloconvectoren, hebben
we een nieuw niveau van flexibiliteit en prestaties gecreëerd. HyFlex-Geko doet zijn naam absoluut eer aan:
hoge flexibiliteit, goede prestaties, selectie op hoge snelheden, snelle en eenvoudige installatie en eenvoudig
onderhoud zijn gebaseerd op een hoge klantgerichtheid.
De "plug and play" units zijn eenvoudig te installeren. Vraaggestuurde verwarming en koeling in combinatie met
een zeer laag geluidsvermogensniveau zorgen voor een optimale kamertemperatuur en comfort. De HyFlex-Geko
is eenvoudig te reinigen en te desinfecteren en wordt geleverd met uitgebreide documentatie en ontwerpdetails.

68

Air Diffusion
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ONDERNEMING
AIR TREATMENT

HyFlex-Geko - eenvoudig en flexibel
Tijdens de ontwikkeling van de HyFlex-Geko is elk technisch onderdeel geoptimaliseerd om de prestaties te maximaliseren.

AIR DIFFUSION

We hebben er ook zeer hard aan gewerkt om elke interactie met het product zo eenvoudig en intuïtief mogelijk te maken - van selectie
tot installatie en onderhoud. Wij geloven dat dit een belangrijk verschil zal maken tijdens de hele levenscyclus van de producten.

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

AIR MOVEMENT
AIR DISTRIBUTION

ACCESSOIRES
Flexibele keuze tussen
voorgemonteerde plenums met
mondstukken voor eenvoudige
installatie of met een voorgeperforeerde uitvoering.

GEMAKKELIJKE TOEGANG
Geen grote revisie-openingen
nodig door de plooibare filter met
een eenvoudige zijdelingse
filterwissel.

ACCESSOIRES
Geschikt voor elke toepassing
dankzij het grote assortiment en
de grote verscheidenheid aan
accessoires.

Air Diffusion

AIR CONDITIONING & HEATING

EENVOUDIGE MONTAGE
Boorsjabloon verkrijgbaar voor
eenvoudige en snelle montage.

AIR FILTRATION

CONNECTIVITEIT
State-of-the-art ISYteq-sturing
met een uitstekende connectiviteit
voor eenvoudige inbedrijfstelling,
onderhoud en bediening.

"PLUG AND PLAY"
Met de "plug-and-play"-optie van
de belangrijkste accessoires
zijn deze al bij de levering
voorgemonteerd.

CONTROLS

HOGE PRESTATIES
Drukonafhankelijk ventiel
voor energiebesparing als gevolg
van een automatisch
gebalanceerd systeem.

EFFICIËNTIE
Flexibele aansluitingen
voor efficiënt ruimtegebruik in
uw gebouw.

69

TOEPASSINGEN

VERMOGEN
Efficiënte en stille EC-ventilator
met XT "eXtended Technology";
onderhoudsvrije stille kogellagers &
speciale stille elektromotor. Toepasbaar tot 70 Pa extern drukverlies.

AIR MANAGEMENT & ATD’S

FLEXIBILITEIT 360°
NAAR LINKS/RECHTS
Mogelijkheid op de werf om de
unit te draaien om de
wateraansluitzijde te wijzigen.

VEILIGHEID
Een hygiënische oplossing die
bacteriegroei doet vermijden.
Gemakkelijke toegang voor
eenvoudig reinigen.

HyFLEX-GEKO

VENTILOCONVECTOREN

Onze nieuwe HyFlex-Geko maakt deel uit van onze innovatieve familie van ventiloconvectoren, waarvoor we een nieuw niveau van flexibiliteit en prestaties hebben gecreëerd.

Kort samengevat

Tijdens de ontwikkeling van de HyFlex-Geko is elk technisch onderdeel geoptimaliseerd
om de prestaties te maximaliseren. We hebben er ook zeer hard aan gewerkt om elke
interactie met het product zo eenvoudig en intuïtief mogelijk te maken - van selectie tot
installatie en onderhoud. Wij geloven dat het een belangrijk verschil zal maken tijdens
de hele levenscyclus van dit product.

• Van < 1 kW tot 8 kW
(verwarming en koeling, 4-pijpssysteem)

Onze HyFlex-Geko doet zijn naam zeker eer aan: hoge flexibiliteit, goede prestaties,
selectie op hoge snelheden, snelle en eenvoudige installatie en eenvoudig onderhoud
zijn gebaseerd op een hoge klantgerichtheid.
HyFlex-Geko is de ideale oplossing voor bedrijfsgebouwen zoals:
• Hotels
• Kantoren
• Ziekenhuizen
• Medische instellingen
• Showrooms en winkels
• Restaurants en cafés

• Van < 1 kW tot 11 kW
(verwarming of koeling, 2-pijpssysteem)
• Geoptimaliseerd geluidsvermogensniveau
dankzij individuele selectie
• Externe druk tot 70 Pa
• Drukonafhankelijke ventielen in
de fabriek gemonteerd (optioneel)
• Gemakkelijk te reinigen

Met ons ISYteq-regelingssysteem bieden wij
intelligente besturingen aan die reageren op
temperatuurveranderingen in de ruimte. De unit
kan via verschillende interfaces worden
geïntegreerd in het gebouwbeheersysteem.
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Air Diffusion
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ONDERNEMING

HyFLEX-GEKO
Plafondmontage

*1 condensbak (standaard
voor apparaten met
koelfunctie)

231

115

51

*2

AIR DIFFUSION

96

*3

*2 stalen elektrische
schakelkast; kleinere
bedieningskast is
68 mm vs 96 mm

472

b + 56

AIR MANAGEMENT & ATD’S

b

*3 condensaatpomp
(optioneel)
Tekening is voor batterijaansluiting aan de linkerzijde
; moet worden gespiegeld
voor batterij-aansluiting
aan de rechterzijde.

3

4

6

8

420

570

720

870

1.170

1.470

Afmetingen

AIR DISTRIBUTION

2

Wandmontage
b + 73

217

96

*1 voet voor vloermontage
(optioneel); bij wandmontage wordt een
afstand tot de vloer
aanbevolen van
minstens 128 mm

600

359

472

*3

*4
(128)

110
*1
51

*3 stalen elektrische
schakelkast; kleinere
bedieningskast is
68 mm vs 96 mm

Tekening is voor batterijaansluiting aan de linkerzijde
; moet worden gespiegeld
voor batterij-aansluiting
aan de rechterzijde.

115
b (mm)

*2 condensbak (standaard
voor apparaten met
koelfunctie)

*4 condensaatpomp
(optioneel)

b

*2
Unitgrootte

AIR CONDITIONING & HEATING

96

AIR FILTRATION

b (mm)

1

1

2

3

4

6

8

420

570

720

870

1.170

1.470
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CONTROLS

Unitgrootte

AIR MOVEMENT

*1
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Afmetingen

AIR TREATMENT

AFMETINGEN

HyFLEX-GEKO

OVERZICHT LUCHTRICHTINGEN
LUCHTRICHTING

HORIZONTAAL

VERTICAAL

I

P

I

P

L
LUCHTRICHTING
Verticale units
met voeten

AANZUIGPLENUM MET
RONDE AANSLUITINGEN DN200, NIET GEÏSOLEERD

UITBLAASPLENUM MET
RONDE AANSLUITINGEN DN200, GEÏSOLEERD

Bouwgrootte L (mm)

Bouwgrootte L (mm)

GEWICHT [kg]

ZGS.1A031.19

ZGS.1A031.00

1,9

584
734
884
1.184
1.484

ZGS.2A031.19
ZGS.3A031.19
ZGS.4A031.19
ZGS.6A031.19
ZGS.8A031.19

ZGS.2A031.00
ZGS.3A031.00
ZGS.4A031.00
ZGS.6A031.00
ZGS.8A031.00

2,6
3,1
3,8
5,1
6,3

ZGS.1A042.19

1,9

584
734
884
1.184
1.484

ZGS.2A042.00
ZGS.3A042.00
ZGS.4A042.00
ZGS.6A042.00
ZGS.8A042.00

ZGS.2A042.19
ZGS.3A042.19
ZGS.4A042.19
ZGS.6A042.19
ZGS.8A042.19

2,5
3,1
3,7
4,9
6,1

192

BG 1

,5
Ø5
216
144xL

BG 2, 3

BG 4

216

GEWICHT [kg]

ZGS.1A042.00

ZGS.#A042.00

BG 2, 3

BG 4

270

ZGS.#A042.19
Ø 200

190

ZGS.#031.00

CODE

434

BG 1

Ø2
00

15

ZGS.#A031.19

1
2
3
4
6
8

49

CODE

434

63

1
2
3
4
6
8

6
L+1
144
xL

BG 6
270 270

BG 6

,5
Ø5

BG 8

BG 8

270 270 270
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ONDERNEMING

FLEX-GEKO

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

VENTILOCONVECTOR

De optionele condenspomp is zeer stil en heeft een maximale opvoerhoogte van
8 meter. Green Tech EC-ventilatoren met een continu werkbereik zorgen voor het
hoogste rendement met energiebesparingen tot 85% in deellastbedrijf. Er is ook
een extern storingssignaal voor de statusregeling van de ventilator(en) leverbaar.
Het besturingssysteem is perfect afgestemd op de GreenTech-ventilatortechnologie
en biedt de beste werking van de ventiloconvector.

AIR MOVEMENT

• Koeling met gekoeld water, verwarming
met warm water of elektrisch
• 8 bouwgroottes
• Warmtewisselaar met 2, 3 of 4 rijen
• Luchtdebiet 145–1.820 m3/h

AIR DISTRIBUTION

Dit toestel is zo ontworpen dat veel modellen, uitvoeringen en accessoires mogelijk
zijn. Het uitgebreide assortiment bevat units voor wand-en plafondmontage,
voor inbouw of zichtbare montage.

Kort samengevat

• Koelvermogen 0,9–10,8 kW
• 4-pijpssysteem: 2 + 1 en 3 + 1 rijen
voor koeling en verwarming
• GreenTech EC-ventilatoren voor een
laag energieverbruik
• Vermogens gecertifieerd door EUROVENT
• Hygiënisch volgens VDI 6022, gecertificeerd
door het onafhankelijke instituut HY
(Gelsenkirchen, Duitsland)

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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CONTROLS

AIR FILTRATION

Met ons ISYteq-regelingssysteem
bieden wij intelligente besturingen
aan die reageren op temperatuurveranderingen in de ruimte.
De unit kan via verschillende
interfaces worden geïntegreerd
in het gebouwbeheersysteem.

AIR CONDITIONING & HEATING

De Flex-Geko ventiloconvectoren voldoen aan de hoge eisen die vandaag de dag
worden gesteld op het gebied van prestaties, akoestiek, laag energieverbruik,
eenvoudige installatie en onderhoud.

FLEX-GEKO

AFMETINGEN VAN UNITS ZONDER OMKASTING
Unit voor plafondmontage

Zijdelingse condensopvangbak voor plafondkoelunits

103 + 47*
386

127

* Benodigde ruimte voor leidingen af fabriek
**Alleen bij luchtaanzuiging vooraan
***Ev. 5 mm extra ruimte nodig (in de
hoogte) bij koelunits bij een schuine
aansluiting aan de condensafvoerzijde

b + 88
b
113
237

Afvoeraansluiting: 25 mm lang
Ø 20 mm

386

225 (228**)
b - 64

56
108

35

129

63,5

470
125

BOUWGROOTTE

1

2

3

4

5

6

7

8

b [mm]

410

560

710

860

1.010

1.160

1.310

1.460

max. gewicht [kg]

17

20

25

29

32

38

42

47

Unit voor wandmontage

Zijdelingse condensopvangbak voor wandkoelunits
* Benodigde ruimte voor leidingen af fabriek
**Alleen bij luchtaanzuiging vooraan
***Ev. 5 mm extra ruimte nodig (in de
hoogte) bij koelunits bij een schuine
aansluiting aan de condensafvoerzijde

Afvoeraansluiting : 25 mm lang
Ø 20 mm

118
208

56
59

BOUWGROOTTE

1

2

3

4

5

6

7

8

b [mm]

410

560

710

860

1.010

1.160

1.310

1.460

max. gewicht [kg]

17

20

25

29

32

38

42

47

Uitblaasplenum met ronde aansluitingen

Bouwgrootte 1

Bouwgrootte 2-3

74

108

Air Diffusion

Aanzuigplenum met ronde aansluitingen
BOUWGROOTTE

GEWICHT [KG]

BOUWGROOTTE GEWICHT [KG]

1
2
3
4
5
8

1,8/1,9
2,5/2,6
3,0/3,1
3,7/3,8
4,3/4,4
6,1/6,3

1
2
3
4
5
8

Afmetingen aansluitframe: b+24
x 144
Boorgat Ø 6,4

Bouwgrootte 1

Bouwgrootte 2-3

Bouwgrootte 4-5

Bouwgrootte 4-5

Bouwgrootte 8

Bouwgrootte 8

1,9
2,5
3,0
3,6
4,1
5,9

Afmetingen aansluitframe: b+24
x 144
Boorgat Ø 6,4
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ONDERNEMING

FLEX-GEKO

AIR TREATMENT

UNIT-OMKASTINGEN

Comfort-unitomkasting voor recirculatie-units met verstelbaar kunststof uitblaasrooster
Wand- en plafondmontage

120

92
504
X

1
2
3
4
5
6
7
8

6,5
7,5
8,6
9,6
10,6
11,6
12,6
13,6

AIR DIFFUSION

L

BOUWGROOTTE GEWICHT [KG]

Wand- en plafondmontage

AIR MANAGEMENT & ATD’S

240

Comfort-unitomkasting met voetomkasting voor recirculatie-units met verstelbaar kunststof uitblaasrooster

504
629
125

X

1
2
3
4
5
6
7
8

7,1
8,2
9,3
10,3
11,4
12,5
13,6
14,8

AIR DISTRIBUTION

120

BOUWGROOTTE GEWICHT [KG]

AIR CONDITIONING & HEATING

Comfort-unitomkasting met voetomkasting voor recirculatie-en mengluchtunits met verstelbaar kunststof uitblaasrooster
Wand- en plafondmontage

120

504

104

629
125

X

BOUWGROOTTE GEWICHT [KG]
1
2
3
4
5
6
7
8

8,1
9,2
10,3
11,3
12,4
13,5
14,6
15,8

AIR FILTRATION

240
L

1

2

3

4

5

6

7

8

L [mm]

840

990

1.140

1.290

1.440

1.590

1.740

1.890

X [mm]

450

600

750

900

1.050

1.200

1.350

1.500

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

CONTROLS

Afmeting van de units:
BOUWGROOTTE

Air Diffusion
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240
L

AIR MOVEMENT

Wand- en plafondmontage

CASSETTE-GEKO

CASSETTE-VENTILOCONVECTOR MET 4-WEG UITGANG

Cassette-Geko single

Cassette-Geko Big Single

De units worden geleverd in een prachtig tijdloos design in 3 bouwgroottes
(Single, Big Single, Double). Ze hebben een hoge regelflexibiliteit en een eenvoudig
onderhoud. De Cassette-Geko is het resultaat van een uitgebreide ontwerpontwikkeling.
Deze unit combineert hoge prestaties, een stille werking en hoogwaardige componenten.
Het design- paneel is verkrijgbaar in twee verschillende esthetische uitvoeringen,
een wit aanzuigrooster met lamellen in het wit (RAL 9003) of in het lichtgrijs (RAL 7035).
Elke unit kan worden geleverd met een koelbatterij, een verwarmingsbatterij op water of
een elektrische verwarmingsbatterij. De Cassette-Geko kan een primaire luchtinlaat hebben
en er kan ook een extern luchtrooster op de unit worden aangesloten. De geïntegreerde
condenspomp is zeer stil en heeft een maximale opvoerhoogte van 1,3 meter. GreenTech
EC-ventilatoren met een continu werkbereik zorgen voor het hoogste rendement met
energiebesparingen tot 85% in deellastbedrijf. Externe storingssignalen voor de statusregeling van de ventilator(en) zijn leverbaar. De besturing wordt aangedreven door GreenTechventilatortechnologie en zorgt voor een optimale werking van deze plafondcassettes.

Met ons ISYteq-regelingsysteem bieden wij
intelligente besturingen aan die reageren op
temperatuurveranderingen in de ruimte.
De unit kan via verschillende interfaces worden
geïntegreerd in het gebouwbeheersysteem.

Productinformatie
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PRODUCTCODE

PRODUCTGEGEVENS

AFMETING

GCS1.UW0.K05

Koelvermogen 4,2 kW met AC-motor

575 x 575 mm behuizing, 660 x 660 mm designpaneel

GCS1.UWC.K05

Koelvermogen 4,2 kW verwarmingsvermogen 7,6 kW met AC-motor

575 x 575 mm behuizing, 660 x 660 mm designpaneel

GCB1.UW0.K05

Koelvermogen 8,2 kW met AC-motor

822 x 822 mm behuizing, 905 x 905 mm designpaneel

GCB1.UWC.K05

Koelvermogen 8,2 kW verwarmingsvermogen 14,6 kW met AC-motor

822 x 822 mm behuizing, 905 x 905 mm designpaneel

GCS1.UW0.SE5

Koelvermogen 5,0 kW met EC-motor

575 x 575 mm behuizing, 660 x 660 mm designpaneel

GCS1.UWC.SE5

Koelvermogen 5,0 kW verwarmingsvermogen 9,2 kW met EC-motor

575 x 575 mm behuizing, 660 x 660 mm designpaneel

GCB1.UW0.SE5

Koelvermogen 9,8 kW met EC-motor

822 x 822 mm behuizing, 905 x 905 mm designpaneel

GCB1.UWC.SE5

Koelvermogen 9,8 kW verwarmingsvermogen 17,5 kW met EC-Motor

822 x 822 mm behuizing, 905 x 905 mm designpaneel

Air Diffusion
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ONDERNEMING
AIR TREATMENT

AIR DIFFUSION
AIR MANAGEMENT & ATD’S

Cassette-Geko Double

AIR MOVEMENT

Kort samengevat
• 3 unitgroottes
• Luchtdebieten 250-1.520 m3/h
• Koelvermogen van 1,5-10,5 kW en verwarmingsvermogen van 2,2-18,6 kW

AIR DISTRIBUTION

• 2-pijpssysteem: 2 of 3 rijen (koelen of verwarmen) voor Single cassette en
3 rijen voor de Big Single en Double versie (koeling of verwarming)
• 4-pijpssysteem: 2+1 rijen voor koeling en verwarming
• EC-ventilator voor laag energieverbruik
• Single model 575x575 mm en Double model 1.175x575 mm voor inbouw in
standaard plafondrooster
• Big Single model 822x822 mm biedt een optimale prijs/prestatieverhouding

AIR CONDITIONING & HEATING

• Prestaties gecertificeerd door EUROVENT
• Laag geluidsniveau
• Eenvoudige installatie en onderhoudsvriendelijk

AFMETING

GCD1UWO.K05

Koelvermogen 6,8 kW met AC-motor

1.175 x 1.175 mm behuizing, 1.200 x 1.200 mm designpaneel

GCD1UWC.K05

Koelvermogen 6,8 kW Verwarmingsvermogen 12,4 kW met AC-motor

1.175 x 1.175 mm behuizing, 1.200 x 1.200 mm designpaneel

GCD1UWO.SE5

Koelvermogen 8,8 kW met EC-motor

1.175 x 1.175 mm behuizing, 1.200 x 1.200 mm designpaneel

GCD1UWC.SE5

Koelvermogen 8,8 kW Verwarmingsvermogen 16,0 kW met EC-motor

1.175 x 1.175 mm behuizing, 1.200 x 1.200 mm designpaneel

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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PRODUCTCODE

AIR FILTRATION

Productinformatie

CASSETTE-GEKO

TECHNISCHE GEGEVENS
CASSETTE-GEKO SINGLE

CASSETTE-GEKO BIG SINGLE

CASSETTE-GEKO DOUBLE
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ONDERNEMING
AIR TREATMENT
AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

HyCassette-Geko

AIR DISTRIBUTION

Waar hygiëne beslist.
Speciale werkomgevingen
vereisen veelzijdige oplossingen.

Draught
risk bij 24,5 °C
Tochtrisico

Draught risk bij 27 °C
Tochtrisico
At 27° according to ISO 7730

3.3 m

3.3 m

1.7 m

1.7 m

1.7 m

1.7 m

1.1 m

1.1 m

1.1 m

1.1 m

0.1 m

0.1 m

0.1 m

0.1 m

9.9

10.0 10.1

10
A
DR = draught risk according to ISO 7730

B

DR (%) 0
Category

9.5

9.6

9.7

9.8

10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8
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20

C

30

DR (%)

DR (%) 0
Category

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

10
A
DR = draught risk according to ISO 7730

8,0

8,1

8,2

B

8,3

8,4

20

8,5

8,6

8,7

C

8,8

Visualisatie van het
tochtrisico volgens
DIN EN ISO 7730 bij
308 m³/h. De HyCassetteGeko met wervelrooster
levert duidelijk een zeer
laag risico op tocht dankzij
de hoge temperatuurhomogeniteit bij lage
luchtsnelheden.

AIR FILTRATION

3.3 m

CONTROLS

3.3 m

8,9

30

Air Diffusion
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At 24,5° according to ISO 7730

DR (%)

AIR CONDITIONING & HEATING

Voor een zuinige, hygiënische en toch comfortabele luchtbehandeling en airconditioning in de medischeen verpleegsector en in kantoorgebouwen kunnen ventiloconvectoren voor inbouwmontage in plafonds
- de zogenaamde cassette-units - worden toegepast. De HyCassette Geko van FläktGroup voldoet aan alle
eisen van een unit: naast de economische, energiezuinige en hygiënische werkwijze, is deze ook stil en
kan gemakkelijk worden ingebouwd in een verlaagd plafond. De SWIRL-techniek maakt ruimtetemperatuurregeling op een geheel nieuw niveau mogelijk.

VERNIEUWDE TECHNIEK
Lage bedrijfskosten en ideale
tochtvrije omstandigheden

GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN
"Plug and Play"-eenheden
eenvoudig te installeren

OPTIMAAL RUIMTETEMPERATUURREGELSYSTEEM
Vraaggestuurde
verwarming en koeling
- geavanceerde
connectiviteit

BETROUWBARE GEGEVENS
Uitgebreide documentatie
en ontwerpdetails

EXTERNE CERTIFICERING
Bevestigde deskundigheid
en conformiteit met
hygiënevoorschriften

HOGE KWALITEIT
Hoogwaardige
componenten
EENVOUDIGE BEDIENING
DOOR DE OPERATOR
Automatische modus
stelt de gewenste
temperatuur in

GEMAKKELIJK TE REINIGEN
EN TE ONTSMETTEN
Gladde oppervlakken,
afgeronde geometrieën,
goede toegankelijkheid,
geen metaboliseerbare
oppervlakken

EC-VENTILATOREN

In onze units worden continu variabele en betrouwbare EC-ventilatoren ingezet.
Met een tot 85 procent lager stroomverbruik in vergelijking met conventionele
AC-ventilatoren zijn de componenten bijzonder energiezuinig.
Dit energiebesparingspotentieel loont niet alleen bij een volledige belasting,
maar met name bij deellastbedrijf. Het toerental wordt dan aangepast op basis
van de vraag. GreenTech EC-motoren werken duidelijk efficiënter dan asynchrone
motoren met hetzelfde vermogen.
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ONDERNEMING

HyCASSETTE-GEKO

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

HOOG COMFORT PLAFONDCASSETTE MET SWIRL UITBLAASROOSTER

AIR MOVEMENT

SWIRL-uitblaasrooster
- De SWIRL zorgt voor een
wervelstroom met geregelde
worp en projectiehoek. Koude
luchtstromen kunnen zich
gelijkmatig verdelen in de
ruimte. De vlakke luchtuitblaas
van de motoraangedreven
SWIRL-uitblaas ondersteunt
et Coanda-effect.

Kort samengevat
• Enkel voor Single-uitvoering
• Tot 5 capaciteitsniveaus
• Luchtdebieten tot 830 m3/h
• Verwarmingsvermogen tot 11 kW
• Koelvermogen tot 5,6 kW
• Hygiënische naleving volgens VDI 6022
gecertificeerd door het onafhankelijke
instituut HY (Gelsenkirchen, Duitsland)
• Optimale regeling van de ruimtetemperatuur
• Homogene temperatuurverdeling

AIR DISTRIBUTION

Het nieuwste type HyCassette-Geko met SWIRL-technologie overtuigt met zijn
integrale concept: omdat deze voldoet aan de hoogste comfortnormen, een intelligent
besturingssysteem en een aantrekkelijk design heeft, is dit systeem het antwoord
op al uw comforteisen.

AIR FILTRATION

4-WEG UITBLAAS

PRODUCTCODE

PRODUCTGEGEVENS

AFMETING

GCC1.HW0.SE5

Koelvermogen 3,9 kW met EC-motor

585 x 585 mm behuizing, 660 x 660 mm designpaneel

GCC1.HWC.SE5

Koelvermogen 3,9 kW verwarmingsvermogen 7,6 kW met EC-Motor

585 x 585 mm behuizing, 660 x 660 mm designpaneel

GCC2.HW0.SE5

Koelvermogen 4,6 kW met EC-motor

585 x 585 mm behuizing, 660 x 660 mm designpaneel

GCC2.HWC.SE5

Koelvermogen 4,6 kW verwarmingsvermogen 8,6 kW met EC-motor

585 x 585 mm behuizing, 660 x 660 mm designpaneel

GCC2.HW0.K05

Koelvermogen 3,7 kW met AC-Motor

585 x 585 mm behuizing, 660 x 660 mm designpaneel

GCC2.HWC.K05

Koelvermogen 3,7 kW verwarmingsvermogen 6,9 kW met AC-motor

585 x 585 mm behuizing, 660 x 660 mm designpaneel

GCC4.HW0.K05

Koelvermogen 4,6 kW met AC-Motor

585 x 585 mm behuizing, 660 x 660 mm designpaneel

GCC4.HWC.K05

Koelvermogen 4,6 kW verwarmingsvermogen 8,6 kW met AC-motor

585 x 585 mm behuizing, 660 x 660 mm designpaneel

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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SWIRL®

AIR CONDITIONING & HEATING

• Gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren

HyPOWER-GEKO

HOGEDRUK VENTILOCONVECTOR MET EC-MOTOR

De compacte units worden discreet boven een verlaagd plafond geïnstalleerd
en kunnen zowel op het verwarmings- als koelwaternet worden aangesloten.
Ondanks het hoge vermogen is de HyPower vrij stil. De modulaire opbouw maakt een
flexibel ontwerp mogelijk. HyPower is er in drie versies: met of zonder ventilatorkamer,
maar ook met ventilatorkamer en interne akoestische isolatie. Onder de 2-pijp-systemen
zijn er drie capaciteitsniveaus met maximaal zes rijen buizen leverbaar.
Voor de 4-pijpssystemen zijn er twee selecteerbare capaciteitsniveaus.

Kort samengevat

De intelligente ISYteq-regeling zorgt voor een energiezuinige werking van de standaard
gemonteerde EC-ventilatoren. De nieuwe condensaatpomp Maxiblue staat ook garant
voor energie-efficiëntie.

• Drukbestendig tot 150 Pa

• 3 capaciteitsniveaus
• Krachtige 2-pijps- of 4-pijps-systemen
• Verwarmingsvermogen tot ca. 50 kW
• Koelvermogen tot ca. 25 kW
• Optimale toegankelijkheid voor
onderhoudswerkzaamheden
• Hygiëne uitvoering conform VDI 6022
gecertificeerd door het onafhankelijke
instituut HY (Gelsenkirchen, Duitsland)
• Prestaties gecertificeerd door
EUROVENT-certificatie

Productinformatie
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PRODUCTCODE

PRODUCTGEGEVENS

AFMETING (L x H x B)

GH12.HWC3.FE0C4

Koelvermogen 6,3 kW Verwarmingsvermogen 12,2 kW

1.095 x 705 x 340 mm

GH22.HWC3.FE0C4 Koelvermogen 11,0 kW Verwarmingsvermogen 21,6 kW

1.390 x 705 x 340 mm

GH32.HWC3.FE0C4 Koelvermogen 15,1 kW Verwarmingsvermogen 29,8 kW

1.695 x 705 x 340 mm

GH42.HWC3.FE0C4

2.115 x 705 x 340 mm

Air Diffusion

Koelvermogen 21,0 kW Verwarmingsvermogen 41,6 kW

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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AIR TREATMENT
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Lengte van de unit afhankelijk van de bouwgrootte

Toebehoren

5

4

3

2
AIR CONDITIONING & HEATING

6

Afmetingen van de flexibele connector
voor de luchtinlaatopening

CONTROLS

AIR FILTRATION

Lengte van de unit afhankelijk van de bouwgrootte

Afmetingen van de luchtaanzuigen luchtuitlaatgeluidsdemper
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Afmetingen van het aanzuigrooster
(met contactbeveiliging)

Afmetingen van het overgangsstuk

Air Diffusion
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AIR MOVEMENT
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AIR MANAGEMENT & ATD’S

b+548

ENERGIEREGELING MET
LUCHTDEBIETSCHIJF

Op het inblaasplenum is een lineaire
regelschuif gemonteerd die toelaat het
toevoerdebiet aan te passen met behoud
van de nozzle-snelheid en met behoud
van het coanda-effect.

HYGIËNE-VERSIE

Wega II is ook leverbaar in een hygiëne-uitvoering,
ideaal voor ziekenhuizen en andere kritische
toepassingen. De batterijen zijn gecoat voor een
zeer gladde afwerking, waardoor stofophoping wordt
voorkomen. De hygiëne-versie is tevens voorzien
van een intelligent snelspansysteem waarmee de
batterij aan beide zijden kan worden uitgenomen,
zodat deze gemakkelijk kan worden gereinigd.

FLÄKTGROUP-KOELBALKEN
INNOVATIEVE EIGENSCHAPPEN VOOR SUPERIEUR
COMFORT EN EENVOUDIGE INSTALLATIE
Alle koelbalken van FläktGroup zijn ontwikkeld met als doel een comfortabel en gezond binnenklimaat te creëren,
op een flexibele en efficiënte manier. Wega II, Nova II en Lyra II met de unieke Pi-functie zijn bijzonder geschikt om
de invoering van vraaggestuurde ventilatie (Demand Controlled Ventilation) te vereenvoudigen. Daarnaast kan er
beter worden ingespeeld op het herschikken van de burelen. Deze koelbalken koppelen energiebesparing aan
optimale luchtinblaas dankzij de drukonafhankelijke werking, waarbij het luchtdebiet wordt afgestemd op de vraag.
De eenvoudig te installeren Pi-regelaar kan ook achteraf worden geïnstalleerd om het systeem aan te passen aan
veranderingen of om geleidelijk over te stappen naar vraaggestuurde ventilatie.
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ONDERNEMING
AIR TREATMENT

EENVOUDIGE INSTALLATIE EN INBEDRIJFSTELLING

Pi
DEBIETSREGELING

AIR DIFFUSION

• Klikbeugels die een snelle, veilige en eenvoudige installatie
mogelijk maken. Installeer de stangen en beugels en klik de balk
vervolgens vast, wanneer de ruimte schoon is.
• Exacte locatie van het drukaansluitpunt voor configuratie
- geen gokwerk nodig.

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Pi-LUCHTDEBIETREGELING
- GESCHIKT VOOR ALLE
KANAALSYSTEMEN
Om nog meer energie te besparen, kan het
primaire luchtdebiet automatisch geregeld
worden in functie van de bezetting (CO2- of
aanwezigheidsvoeler) met behoud van het
coanda-effect. De Pi-regelaar stuurt tevens de
VAV-box op de extractielucht en zorgt zo voor
een uitgebalanceerde ventilatie in het lokaal.

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

De Pi-functie is optioneel verkrijgbaar en kan
ook achteraf bijgeplaatst worden.

AIR CONDITIONING & HEATING

FPC - FLOW PATTERN CONTROL
(OPTIONELE UITBLAASPATROONREGELING)
De verstelbare kunststof bladen in de uitblaasopening maken een
optimale luchtverdeling mogelijk. Deze kunststof bladen kunnen aan
weerszijden van de balk apart worden ingesteld om een optimaal
uitblaaspatroon te bekomen. De voordelen zijn:

AIR FILTRATION

• Manueel instelbare uitblaasrichting • Geen gereedschap nodig
• Toegankelijk vanuit de ruimte

BATTERIJ-UITVOERINGEN

Air Diffusion
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CONTROLS

Verkrijgbaar voor alleen koelen
(2-pijpsysteem) of koelen en verwarmen
(4-pijpsysteem) in 2 bouwgroottes:
• 8 buizen voor normale capaciteit
• 10 buizen voor grotere capaciteit

7,2–277,2 m3/h in een lengte van 2,4 m*
MET DE Pi-REGELING LEVEREN WE
ECHTE VRAAGGESTUURDE VENTILATIE
VOOR ALLE KANALENSTELSELS

*7,2 tot 277,2 m3/h in dezelfde koelbalk met een lengte van 240 cm.
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ONDERNEMING
AIR TREATMENT

AIR DIFFUSION

FläktGroup's innovatieve Pi-functie
is leverbaar op onze Wega II,
Nova II en Lyra II koelbalken

Pi

AIR MANAGEMENT & ATD’S

DEBIETREGELING

De voordelen van Pi
aan te passen aan een verandering in de indeling net zo belangrijk is als
het implementeren van de nieuwste energiebesparende oplossingen.
Het verbeterde ontwerp is voorzien van mondstukken met variabele
geometrie, zodat de breedste keuze aan debietsinstellingen wordt geboden.
De mondstukken kunnen worden gewisseld om de ventilatiehoeveelheden
automatisch aan te passen aan de bezettingsgraad ongeacht drukveranderingen in het kanalensysteem. Met de Pi-functie hoeft een variabel

in uw gebouw.
• Vraaggestuurde ventilatie voor
alle kanalensystemen

luchtdebiet met koelbalken niet langer beperkt te blijven tot grotere

• Consistent coanda-effect en goede
koeling, zelfs bij lage luchtsnelheden

kanalenstelsels. De energie-efficiëntie en het hoge comfortniveau van

• Groot luchtdebietbereik tot 277,2 m3/h

koelbalken die met vraagsturing werken, is nu leverbaar voor

AIR CONDITIONING & HEATING

• Gemakkelijke installatie en inbedrijfstelling in 3 eenvoudige stappen

Pi
Pi

AIR FILTRATION

Pi

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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CONTROLS

Ultieme flexibiliteit. Wijzig de
locatie van uw vergaderruimte,
koppel de Pi-regelaar eenvoudig
los en sluit deze aan op Wegaunits in een nieuwe locatie

• Zeer lage geluidsniveaus
• Optie voor montage achteraf

renovatieprojecten waar de ruimte vaak beperkt is.

RetroFIT Pi - BEWEEGT
MET DE RUIMTE MEE

AIR MOVEMENT

dynamische kantoor waar de mogelijkheid om het ruimtecomfortsysteem

Dankzij de intelligente Pi-regelaar zijn
Wega II, Nova II en Lyra II de enige koelbalken die u nodig heeft. De drukonafhankelijke functionaliteit betekent dat u
het comfort en de energiebesparende
voordelen van vraaggestuurde ventilatie
kunt krijgen, ongeacht het kanalenstelsel

AIR DISTRIBUTION

Wega II/Nova II/Lyra II zijn ontwikkeld voor de hoge eisen van het moderne

WEGA II

ACTIEVE KOELBALK VOOR INBOUW

De WEGA II-koelbalk is een actief koelbalksysteem voor ventilatie, koeling en verwarming.
Dit diffusiesysteem biedt comfort en flexibiliteit dankzij de Flow Pattern Control
(uitblaaspatroonregeling) in combinatie met verstelbare inductie. De geavanceerde
Pi-functie geeft de koelbalk nog meer flexibiliteit door een vraaggestuurde ventilatiefunctie toe te voegen aan het systeem. De luchtverdeling volgt de bezetting van het
gebouw en maakt het HVAC-systeem zeer efficiënt. WEGA II met Pi-functie is
drukonafhankelijk en maakt het systeem geschikt voor vele soorten kanalennetwerken.

Kort samengevat
• Lengte: 120 tot 300 cm
• Debieten: Q = 10,8–288 m3/h
• Vraaggestuurde ventilatie
(gemotoriseerde mondstukken)
• Instelbare inductie (energieregeling)
• Instelbare luchtverspreiding
(stromingspatroonregeling)
• Eenvoudige installatie (bevestigingsbeugels)

SELECT is het webgebaseerde selectieprogrammavan
FläktGroup voor het berekenen en documenteren van
koelbalken. De tool toont alle producten, functies en
eigenschappen visueel, waardoor het zeer eenvoudig
te gebruiken is.

• Koeling en/of verwarming
(2- of 4-pijps batterij)
• Flexibele constructie
• Vlakke inbouw in een verlaagd plafond
• Afwerking RAL 9003

Productinformatie
PRODUCTCODE

PRODUCTGEGEVENS

AFMETING

IQII-120-11-07-2-1
IQII-120-11-09-2-1
IQII-180-11-07-2-1
IQII-180-11-09-2-1
IQII-240-11-07-2-1
IQII-240-11-09-2-1
IQII-300-11-07-2-1
IQII-300-11-09-2-1

Koeling
Koeling/verwarming
Koeling
Koeling/verwarming
Koeling
Koeling/verwarming
Koeling
Koeling/verwarming

Lengte 1.200 mm
Lengte 1.200 mm
Lengte 1.800 mm
Lengte 1.800 mm
Lengte 2.400 mm
Lengte 2.400 mm
Lengte 3.000 mm
Lengte 3.000 mm

Toebehoren

88

PRODUCTCODE

PRODUCTGEGEVENS

IQAZ-35-01-1-1-1

Pi-servomotor

Air Diffusion
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ONDERNEMING

NOVA II

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

ZICHTBARE ACTIEVE KOELBALK

• Luchtdebieten: Q = 7,2–277,2 m3/h
• Vraaggestuurde ventilatie
(gemotoriseerde mondstukken)
• Instelbare inductie (energieregeling)

SELECT is het webgebaseerde selectieprogrammavan
FläktGroup voor het berekenen en documenteren van
koelbalken. De tool toont alle producten, functies en
eigenschappen visueel, waardoor het zeer eenvoudig
te gebruiken is.

• Instelbare luchtverspreiding
(stromingspatroonregeling)
• Eenvoudige installatie (bevestigingsbeugels)
• Koeling en/of verwarming
(2- of 4-pijps batterij)
• Flexibele constructie
• Vrijhangende koelbalk

PRODUCTGEGEVENS

AFMETING

IQFI-120-11-07-2
IQFI-120-11-09-2
IQFI-150-11-07-2
IQFI-150-11-09-2
IQFI-180-11-07-2
IQFI-180-11-09-2
IQFI-210-11-07-2
IQFI-210-11-09-2
IQFI-240-11-07-2
IQFI-240-11-09-2
IQFI-270-11-07-2
IQFI-270-11-09-2
IQFI-300-11-07-2
IQFI-300-11-09-2

Koeling
Koeling/verwarming
Koeling
Koeling/verwarming
Koeling
Koeling/verwarming
Koeling
Koeling/verwarming
Koeling
Koeling/verwarming
Koeling
Koeling/verwarming
Koeling
Koeling/verwarming

Lengte 1.200 mm
Lengte 1.200 mm
Lengte 1.500 mm
Lengte 1.500 mm
Lengte 1.800 mm
Lengte 1.800 mm
Lengte 2.100 mm
Lengte 2.100 mm
Lengte 2.400 mm
Lengte 2.400 mm
Lengte 2.700 mm
Lengte 2.700 mm
Lengte 3.000 mm
Lengte 3.000 mm

• Afwerking RAL 9003
• Geen bewegende delen (minder onderhoud)

AIR FILTRATION

PRODUCTCODE

CONTROLS

Productinformatie

Toebehoren
PRODUCTCODE

PRODUCTGEGEVENS

IQAZ-35-02-1-1-1

Pi-servomotor

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

AIR CONDITIONING & HEATING

• Lengte: 120 tot 330 cm

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

Kort samengevat

Air Diffusion
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De NOVA II koelbalk is een actieve koelbalk voor ventilatie, koeling en verwarming.
Dit diffusiesysteem biedt comfort en flexibiliteit dankzij de Flow Pattern Control in
combinatie met verstelbare inductie. De geavanceerde Pi-functie geeft de koelbalk
nog meer flexibiliteit door een vraaggestuurde ventilatiefunctie toe te voegen aan het
systeem. De luchtverdeling volgt de bezetting van het gebouw en maakt het HVACsysteem zeer efficiënt. NOVA II met Pi-functie is drukonafhankelijk en maakt het systeem
geschikt voor vele soorten kanaalsystemen.

LYRA II

ACTIEVE CASSETTE KOELBALK

De LYRA II-cassette is een koelbalk voor ventilatie, koeling en verwarming.
Dit diffusiesysteem biedt een hoge flexibiliteit dankzij de combinatie van Flow Pattern
Control, Coanda Safety Control & verstelbare inductie voor het beste comfort. Kan worden
gebruikt als een traditionele CAV-koelbalk of vormt uitgerust met Pi-regeling een zeer
flexibele VAV-koelbalk. Met de introductie van de geavanceerde Pi-functie geeft het de
LYRA II nog meer flexibiliteit, waardoor deze nog meer drukonafhankelijk is en een
vraaggestuurde ventilatiefunctie toevoegt. Dit heeft als resultaat dat de luchtverspreiding
de bezetting van het gebouw kan volgen en het HVAC-systeem zeer efficiënt is.

Kort samengevat
• Luchtdebieten: Q = 120–240 m3/h
• Een compacte koelbalk voor inbouw- of
opbouwmontage of vrijstaande installatie
• Verzekert comfort met een lage
temperatuurgradiënt en zonder tocht
• Met optionele functie voor vraaggestuurde
ventilatie, verkrijgbaar als retrofit en
drukonafhankelijk
• Inclusief bevestigingsbeugels voor
een snelle en eenvoudige installatie

SELECT is het webgebaseerde selectieprogrammavan
FläktGroup voor het berekenen en documenteren van
koelbalken. De tool toont alle producten, functies en
eigenschappen visueel, waardoor het zeer eenvoudig
te gebruiken is.

• Verkrijgbaar in twee maten: 600 × 600 mm
en 600 × 1.200 mm (inbouwversie)
• Verkrijgbaar in twee maten: 725 × 725 mm
en 725 × 1.325 mm (zichtbaar)
• Geïntegreerde regeling voor
plug-and-play-installatie
• Koeling en/of verwarming
(2- of 4-pijpsbatterij)

Productinformatie
PRODUCTCODE

PRODUCTGEGEVENS

AFMETING

IQCC-060-16-1-02-0
IQCC-060-16-2-02-0
IQCC-120-16-1-02-0
IQCC-120-16-2-02-0

Koeling
Koelen/verwarmen
Koeling
Koelen/verwarmen

Lengte 600 x 600 mm
Lengte 600 x 600 mm
Lengte 1.200 x 600 mm
Lengte 1.200 x 600 mm

Toebehoren
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PRODUCTCODE

PRODUCTGEGEVENS

IQAZ-35-03-1-1-1

Pi-servomotor

Air Diffusion

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING
AIR TREATMENT

MultiMAXX
luchtverhitters

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

®

AIR CONDITIONING & HEATING

Flexibele, krachtige
en gediversifieerde
luchtverhitters voor de
detailhandel en industrie

AIR FILTRATION

Met een compleet programma voor elk toepassingsgebied voldoet
het MultiMAXX-systeem aan de eisen die gebruikers in de handel, industrie
en handel stellen aan decentrale luchtbehandeling. Het assortiment voorziet in de meeste
behoeften, ongeacht of u de voorkeur geeft aan een wand- of plafondinstallatie en als uw
wensen verwarming of zowel verwarmen als koelen omvatten, hebben wij een oplossing
besturingsmogelijkheden aanbieden om de units aan te passen aan uw specifieke behoeften.

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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CONTROLS

die bij uw behoeften aansluit. We kunnen ook een aantal functionele accessoires en

GAMMA LUCHTVERHITTERS VOOR
COMMERCIËLE EN INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

MultiMAXX ® HN
- de universele oplossing

MultiMAXX ® HS
- de hygiënische oplossing

MultiMAXX ® HE
- de elektrische luchtverhitter

Voor toepassing in handel en industrie, met de
functies verwarming - koeling - ventilatie

Voor gebruik in toepassingen met strenge
hygiënische eisen, met de functies
verwarmen - koelen

Voor toepassing in gebieden zonder
warmwatervoorziening, met de functies
verwarming - ventilatie

• 4 modelgroottes (1–4)
• IP 54 motoren - 3-fasig, 400 V; met 2 toerentallen
• Ventilatoren - breedvleugel
• Warmtewisselaars: koper-aluminium,
koper-koper, staalverzinkt, inox
• Behuizing - industriële versie (roestvrij staal)

• 3 modelgroottes (1, 2 en 4)
• IP 54 motoren - 3-fase, 400 V; 3-fase, 500 V*);
2 en 3 toerentallen*)
• Ventilatoren - breedvleugel en sikkelvleugel*)
• Warmtewisselaars - elektrische verwarming
• Behuizing - industriële versie (gecoat)

• 5 modelgroottes (1-5)
• IP 54 motoren: - monofasig, 230 V; 3-fase, 400 V;
3-fase, 500 V; met 1, 2 en 3 toerentallen,
traploos regelbaar in EC
• Ventilatoren: breedvleugel en sikkelvleugel
• Warmtewisselaars: koper-aluminium,
koper-koper, staalverzinkt
• Behuizing - design- of industriële versies
(verzinkt of gecoat)

MultiMAXX ® HD
- de hogedrukoplossing

MultiMAXX ® HX
- de uiterst veilige oplossing

Voor toepassingen met hoge weerstanden
aan de luchtzijde en met optionele
F7-luchtfiltratie volgens VDI 6022, met
de functies verwarmen - ventileren

Voor toepassingen in explosiegevaarlijke gebieden,
met de functies verwarming - ventilatie - koeling

• 4 modelgroottes (1–4)
• IP 54 motoren - 3-fase, 400 V;
continu variabel EC
• Ventilatoren - diagonale schoepen
• Warmtewisselaars: : koper-aluminium,
koper-koper, staalverzinkt
• Behuizing – design- of industriële versies
(verzinkt of gecoat)
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*)  3-fasig, 500 V alleen met sikkelschoepen;
3 toerentallen voor modelgrootte 2

Air Diffusion

• 4 modelgroottes (1–4)
• EEx motoren - 3-fase, 400 V; 3-fase, 500 V;
met 1 en 2 toerentallen; verbeterde veiligheidseigenschappen; met drukbestendige behuizing
• Ventilatoren - breedvleugel
• Warmtewisselaars: koper-aluminium,
koper-koper, staalverzinkt, inox
• Behuizing - industriële uitvoering
(verzinkt, gecoat of roestvrij staal)
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ONDERNEMING

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

Maximaal rendement met behulp
van een secundaire inductieklep
Hoge thermische stratificatie zonder toevoegen van secundaire lucht
Temperatuur ter hoogte van het plafond = 23 °C; hoogte van de hal = 12 m

0,6 m

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Worplengte begrensd

1,75 m

AIR MOVEMENT

Opwarmtijd tot een
omgevingstemperatuur
van +/- 17 °C

Luchtsnelheid
0,3 m/s

AIR DISTRIBUTION

Comfortzone
Luchtstromen ter hoogte van de luchtuitblaas bij toepassing van een standaard luchtuitblaasprofiel

Geoptimaliseerde thermische stratificatie met toevoegen van secundaire lucht

AIR CONDITIONING & HEATING

Temperatuur ter hoogte van het plafond 19°C, hoogte hal 12m

0,2 m
Worplengte variabel
Luchtsnelheid:
variabel van 4 - 10 m/s

AIR FILTRATION

Bijkomende
secundaire
luchtjaloezie

Luchtsnelheid
0,2 m/s

CONTROLS

1,75 m

Opwarmtijd tot een
omgevingstemperatuur
van +/- 17 °C

Comfortzone

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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Luchtstromen ter hoogte van de luchtuitblaas bij toepassing van een secundaire luchtjaloezie

ACCESSOIRES OM AAN ALLE EISEN TE VOLDOEN
VOOR PLAFOND- OF WANDMONTAGE
UITBLAASROOSTERS VOOR WANDINSTALLATIE

Type B
Basis luchtuitblaasrooster

Type P
Profiel luchtuitblaasrooster

Type U
Secundaire luchtjaloezie

Type P
Profiel luchtuitblaasrooster

Type C
Secundaire luchtjaloezie

Type V
Vierzijdige luchtuitlaat

Type A
Luchtuitblaasmondstuk,
vierkant

PLAFONDLUCHTUITLATEN

Type Z
Basis luchtuitblaasrooster

PLAFONDLUCHTUITLATEN

Type L
Uitstroomconus

Type T
Luchtuitblaasmondstuk,
rechthoekig

LAAG GELUIDSDRUKNIVEAU (BIJVOORBEELD MET MULTIMAXX HN)
Afmetingen voor designbehuizingen

Bouwgrootte

Wandinstallatie

Max.
breedte

Maximale
hoogte

Maximale
diepte

Maximaal
gewicht

Geluidsvermogenniveau

Geluidsdrukniveau

mm

mm

mm

kg

dB(A)

dB(A)

HN 1

642

642

571

34…38

72

58

HN 2

738

738

586

41…47

75

60

HN 3

866

866

587

58…68

73

59

HN 4

1.026

1.026

667

82…98

78

64

HN 5

1.154

1.154

649

108…129

80

66

Meetparameters voor het geluidsdrukniveau (Lp): interval = 5 m; ruimtevolume = 1.500 m³/h; nagalmtijd = 2 s; richtingsfactor = 2

1)
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ONDERNEMING

MULTIMAXX

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

LUCHTVERHITTER VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

• 5 modelgroottes met 2 vermogenstrappen
• Verwarmingsvermogen tot 73 kW
• Luchtdebieten tot 8.000 m3/h
• Flexibele op maat gemaakte componenten
(diverse uitvoeringen voor ventilatoren,
batterijen en uitblaasjaloezieën)
• Montage: plafond- of wandmontage
• Snelle levering
• Er zijn verschillende modellen leverbaar:

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

Kort samengevat

MultiMAXX luchtverhitters zijn ontworpen voor de verwarming van industriële en
commerciële ruimtes.
Toepassingsspecifieke materiaaleigenschappen en vraaggeoptimaliseerde componenten
bieden de garantie voor de meest efficiënte en kosten- effectieve oplossing. U kunt
uw doel alleen bereiken door componenten te gebruiken die precies op uw behoeften
zijn afgestemd.

• Standaard (HN)
AIR CONDITIONING & HEATING

• INOX (HS)
• ATEX (HX)
• Elektrisch (HE)
• Hoge druk (HD)

AIR FILTRATION

• Gas (HG)

B

Aansluiting warmtewisselaar

Uitlaatversie

.

A

K

A

CONTROLS

A

Uitvoering omkasting

R

Elektrische uitrusting

A

Motor/toerentallen

W

Batterijaansluiting (vooraanzicht)

.

Uitvoering van de warmtewisselaar

U

Mediumtechnische functie

1

Air Diffusion
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N

Bouwgrootte (1 tot 5)

MultiMAXX HN

Unitcode

H

Luchttechnische functie

Productinformatie

MULTI FLAIR

LUCHTVERHITTER IN COMFORTUITVOERING

Multi Flair combineert hoge prestaties, stille werking en hoogwaardige componenten.
De multifunctionele unit verwarmt, koelt en ventileert - geheel naar wens. GreenTech
EC-ventilatoren met een continu werkbereik zorgen voor het hoogste rendement met
energiebesparingen tot 85% in deellastbedrijf.

Kort samengevat

Multi Flair luchtverhitters worden bij voorkeur gebruikt voor commerciële toepassingen
zoals showrooms, supermarkten, magazijnen of werkplaatsen. Multi Flair is met zijn
compacte ontwerp de ideale oplossing voor alle ruimtes met een plafondhoogte tot
ongeveer 4 meter. Kan flexibel worden aangepast aan alle temperatuursituaties en
architectonische omstandigheden. Als optie leverbaar in een RAL-kleur naar keuze,
waardoor dit toestel perfect en onopvallend kan worden geïntegreerd in alle soorten ruimtes.

• Verwarmingsvermogen tot 30 kW

• 3 bouwgroottes met maximaal
4 vermogensniveaus
• Koelvermogen tot 15 kW
• Luchtdebiet tot 3.800 m³/h
• Stijlvol ontwerp voor hoge eisen
• EC-fan voor een laag
energieverbruik als optie
• Vierzijdige energiebesparende
secundaire luchtklep

In onze units worden continu variabele en
betrouwbare EC-ventilatoren van Ziehl-Abegg
gebruikt. Met een tot 75 procent lager
stroomverbruik in vergelijking met conventionele
AC-ventilatoren zijn de componenten bijzonder
energiezuinig.

• Ophanging aan plafond als optie
• Buitenluchttoevoer door primaire
luchtaansluiting van bovenaf,
zelfs in krappe ruimtes
• Voedingsspanning 230V~ en 400V~
voor eenvoudige installatie

Productinformatie
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PRODUCTCODE

PRODUCTGEGEVENS

M112.UWCAG.B05

Verwarmingsvermogen 5,6/6,2 kW; koelvermogen 2,1/2,4 kW, (3x400V)

M114.UWCAG.B05

Verwarmingsvermogen 8,6/9,8 kW; koelvermogen 3/3,7 kW, (3x400V)

M132.UWCAG.B05

Verwarmingsvermogen 11,7/13,3 kW; koelvermogen 5,5/6,1 kW, (3x400V)

M134.UWCAG.B05

Verwarmingsvermogen 18,4/21,9 kW; koelvermogen 9,1/10,6 kW, (3x400V)

M112.UWCAG.F05

Verwarmingsvermogen 6,1 kW; koelvermogen 2,4 kW, (1x230V)

M114.UWCAG.F05

Verwarmingsvermogen 9,7 kW; koelvermogen 3,7 kW, (1x230V)

M132.UWCAG.F05

Verwarmingsvermogen 14 kW; koelvermogen 6,4 kW, (1x230V)

M134.UWCAG.F05

Verwarmingsvermogen 23,1 kW; koelvermogen 9,8 kW, (1x230V)

Air Diffusion

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

MULTIMAXX-VENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

DESTRATIFICATOREN

AIR MOVEMENT

Kort samengevat

MultiMAXX VENT destratificatoren zijn axiaalventilatoren met een behuizing voor eenvoudige
afzuiging van gebouwen en ruimtes voor commerciële en industriële doeleinden.
Deze units zijn analoog aan het HN, HS en HX gamma van MultiMAXX toestellen, maar
dan zonder warmtewisselaars. MultiMAXX VENT-units zijn geschikt voor recirculatie- of
mengluchtbedrijf en kunnen optimaal in combinatie met de MultiMAXX HN, MultiMAXX HS of
MultiMAXX HX worden gebruikt. Het toestel kan ook worden gebruikt als ventilator voor
het circuleren van lucht in industriële installaties of voor luchtomwalsingen. Deze unit past
perfect in het productprogramma en is een aanvulling op de luchtverhitters van de
MultiMAXX-serie en rookafzuigventilatoren van de RoofJETT-serie.

• 5 bouwgroottes
• Luchtdebieten tot 13.300 m³/h
• Montage: wand, plafond

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

• Luchtfuncties: verse lucht, primaire lucht,
recirculatielucht

A

VN

VS

VX

VX

Air Diffusion

CONTROLS

K

II 2G c IIB + H2 T3/T4

A

II 2G c IIB T3/T4

.

Roestvrij staal

Z

Standaard

O

Behuizing

K

Elektrische uitrusting

1

Ventilator/motor

1

Luchtuitblaas

U

Thermostaat

.

Contactbeveiliging

Bouwgrootte

K

Bedrijfsmodus

1
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N
Serie

V = Maxx Vent

V
Type

Productinformatie

Een uitgebreid
gamma
luchtgordijnen

Beheer van de
onzichtbare deur
Winkels, opslagplaatsen, winkelcentra, hotels en industriële
gebouwen zijn typische voorbeelden van plaatsen waar
het continu openen van deuren een uitwisseling genereert
tussen de binnen- en buitenlucht die plotselinge temperatuurveranderingen veroorzaakt. FläktGroup luchtgordijnen vormen
een uitstekende oplossing voor dit soort problemen.
Zij verminderen de thermische energieverspilling, waarbij
ongewenste warmte-uitwisselingen worden vermeden
tussen de binnen- en buitenruimtes om het comfort te
maximaliseren.
De expertise van FläktGroup beperkt zich niet enkel tot de
productie en levering van deze producten. Ook voor het
leveren van wisselstukken en voor het assistentie verlenen
bij de montage en inbedrijfstelling kunt u gedurende de
gehele levenscyclus bij ons terecht.
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6

ASPECTEN WAARMEE REKENING
MOET WORDEN GEHOUDEN BIJ DE
KEUZE VAN LUCHTGORDIJNEN

1 Afmeting: de volledige breedte/hoogte van de deur
moet worden afgedekt
2 Luchtsnelheid: een luchtsnelheid tot aan de vloer
van ten minste 2 m/s moet gegarandeerd zijn
3 Omgeving: er moet rekening worden gehouden met
de overspanningsbestendigheid als gevolg van
wind-, temperatuur- en drukverschillen tussen
binnen en buiten en met de doorvoerfrequentie
4 Stromingsrichting: de luchtgordijnen moeten worden
geïnstalleerd met een licht naar buiten gerichte
luchtstroom, om een goede ontkoppeling van
de ruimten te waarborgen
5 Stroomvoorziening: ter plaatse aan de deur/poort te
voorzien in het geval van een elektrische batterij
6 Onderhoud: er moet worden gezorgd voor een
goede toegang voor onderhoud

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING
AIR TREATMENT

INTELLIGENTE WERKING

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

Elektronische printplaat specifiek bedoeld om de hele werking en
alle accessoires van het luchtgordijn te controleren, evenals het
deurcontact, de thermostaat en het GBS. Dankzij het bedieningspaneel is het mogelijk om de elektrische verwarmingstrappen, het
OPEN/DICHT-ventiel voor de warmwaterverwarming en de luchtsnelheid te regelen. Zowel bij een luchtgordijn met recirculatielucht
zonder batterij als bij een unit met warmwaterbatterij is het mogelijk
om ofwel het uitschakelen van de ventilatoren uit te stellen, ofwel
het minimumtoerental na het sluiten van de deur te verlagen en bij
het heropenen van de deur een volgende keer met het maximumtoerental in te schakelen. Met deze eigenschappen kan de efficiëntie
worden verhoogd en wordt het beste comfort gegarandeerd.

VERSTELBARE UITBLAASSCHOEPEN

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

De luchtuitblaas wordt geregeld via verstelbare
aërodynamische uitblaasschoepen waarmee de worp
kan worden gericht in functie van de drukval. ; op deze
manier wordt een optimale efficiëntie behaald op het
vlak van afscherming van de buitenlucht in functie van
de uitgeblazen luchtsnelheid en van het afgeregelde
luchtdebiet.

ONDERHOUDSVRIJ

AIR CONDITIONING & HEATING

Uit onderzoek van oplossingen die zijn gericht op het
elimineren van het onderhoud aan luchtgordijnen blijkt dat
het mogelijk is om stofafzettingen te vermijden dankzij
een grotere afstand tussen de schoepen. Hiervoor is een
afstand van minimum 4mm tussen de lamelles van de
verwarmingsbatterij aan de aanzuig nodig. Resultaat:
vermindering van de operationele kosten en verhoging
van de levensduur van het product.

STROMINGSGELIJKRICHTER

AIR FILTRATION

FläktGroup luchtgordijnen zijn uitgerust met een geluidsabsorberende stromingsgelijkrichter die het mogelijk maakt
om het drukverlies van het systeem en het uitbraakgeluid van
de behuizing te verminderen. De uitgaande luchtstroomsnelheid
is 35% hoger dan de inkomende luchtstroomsnelheid, waardoor
een meer afschermend effect en minder inductieve effecten
op de geklimatiseerde binnenlucht ontstaat.

PLUG & PLAY-AANSLUITINGEN

Air Diffusion
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CONTROLS

De Plug & Play-aansluitingen met
bekabelde regeling garanderen een
eenvoudige en snelle installatie en
ingebruikname van het systeem, waardoor
fouten tijdens de werking van de elektrische
aansluiting worden voorkomen.

Luchtgordijnregelaars
R510 - 5-SNELHEDEN MANUELE REGELING

meegeleverd voor de variant voor recirculatielucht en voor de uitvoering met
warmwaterbatterij ; aansluiting van max. 10 luchtgordijnen tegelijk.
• manuele regeling van het luchtdebiet : 5 snelheden
• 1 AAN/UIT primair potentiaalvrij contact (ingang) voor de weergave van de status
van de luchtgordijnen (bijv. GBS-systeem)
• 1 AAN/UIT secundair potentiaalvrij contact (ingang) voor het melden van de bedrijfs- 		
toestand (b.v. deurcontact, thermostaat) met programmeerbare uitschakeltimer
• Zomer-/winterkeuzeschakelaar om het ventiel voor de temperatuurregeling te bedienen
• Potentiaalvrij contact (uitgang) voor het melden van de bedrijfstoestand
(bijv. bewakingssysteemsignaal)

R515 - 5-SNELHEDEN AUTOMATISCHE REGELING

optioneel voor de variant voor recirculatielucht en voor de uitvoering met
warmwaterbatterij ; aansluiting van max. 10 luchtgordijnen tegelijk.
• manuele regeling van het luchtdebiet : 5 snelheden
• 1 AAN/UIT primair potentiaalvrij contact (ingang) voor de weergave van de status
van de luchtgordijnen (bijv. GBS-systeem)
• 2 AAN/UIT secundaire potentiaalvrije contacten (ingangen) , gecombineerde actie voor
het beheer van de luchtgordijnen. Bijvoorbeeld:
• open deur - maximumsnelheid (deurcontactsignaal)
• gesloten deur - minimumsnelheid (deurcontactsignaal) en AAN/UIT-ruimtethermostaat
• Zomer-/winterkeuzeschakelaar om het ventiel voor de temperatuurregeling te bedienen
• Potentiaalvrij contact voor het melden van de bedrijfstoestand (bijv. bewakingssysteemsignaal)
• Potentiaalvrij contact (uitgang) voor bewaking GBS-systeemstoringsmelding (optioneel)

R310E - 3-SNELHEDEN MANUELE REGELING

meegeleverd bij de elektrische verwarmingsversie, aansluiting van
max. 10 luchtgordijnen tegelijk
• manuele regeling van het luchtdebiet: 3 snelheden en 3-traps elektrische verwarmingsregeling
• 1 AAN/UIT primair potentiaalvrij contact (ingang) voor de weergave van de status van 		
de luchtgordijnen (bijv. GBS-systeem)
• 1 AAN/UIT secundair potentiaalvrij contact (ingang) voor het in- of uitschakelen van 		
elektrische weerstanden (bijv. ruimtethermostaatsignaal)
• Potentiaalvrij contact voor het melden van de bedrijfstoestand (bijv. bewakingssysteemsignaal)

TERM THERMOSTAAT

De kamerthermostaat kan worden gebruikt voor:
• AAN/UIT-luchtgordijn
• OPEN/DICHT 3-wegventiel voor de temperatuurregeling van de warmwaterbatterij
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AIR TREATMENT

ONDERNEMING
AC Elite Round

AC Elite Oval

AC Elite Alas

AC Axiplus

13,5

10

13,5

10

10

9,7

8

5

8

5

5

6,5

5,5

3,8

5,5

3,8

3,8

4,7

4,5

2,6 m/s

4,5

2,6 m/s

2,6 m/s

3,7

MultiMAXX HT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AC Comfort Flat

4m

3,6

3,6

3,1 m/s

3,1 m/s

5m

AIR DISTRIBUTION
AIR CONDITIONING & HEATING

3m

3,0

AIR FILTRATION

2m

CONTROLS

2,7 m/s

6m

* Luchtsnelheidswaarden zijn bedoeld voor modellen die geschikt zijn voor installatie op maximale hoogte
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6,5 m/s
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1m

AIR MOVEMENT

Afstand tot de luchttoevoer

AC
AC Comfort

AIR DIFFUSION

Luchtsnelheden op verschillende hoogtes

AC

LUCHTGORDIJN VOOR COMMERCIËLE GEBOUWEN

De AC is ontworpen voor eenvoudig onderhoud en voorkomt duur filteronderhoud voor de
eindgebruiker. Een ophanghoogte tussen 3 en 5,5 m is vereist. Een ideaa luchtgordijn voor
alle mogelijke commerciële gebouwen zoals winkels, kantoorgebouwen, shoppingcentra,
hotels etc. Dit luchtgordijn is uitgerust met een onderhoudsvrije verwarmingsbatterij of
een elektrische batterij of kan geleverd worden zonder batterij voor recirculatielucht.
De AC heeft weinig onderhoud nodig dankzij het microgeperforeerd uitblaasrooster
(zeshoekige openingen van 1,8 mm en 64% vrije doorlaat). Op deze manier is er weinig
stofafzetting mogelijk. Het rooster kan simpelweg met een stofzuiger of met een
vochtige doek gereinigd worden.

Kort samengevat
• Beschikbare lengtes :
1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m en 3 m
• Luchtdebieten: van 1.280 tot 16.900 m3/h
• Verkrijgbaar met: elektrische batterij,
warmwaterbatterij of zonder batterij
(recirculatie-uitvoering)
• Verwarmingsvermogen
(elektrische uitvoering): van 9 tot 36 kW
• Verwarmingsvermogen
(wateruitvoering): van 7,1 tot 7,7 kW

Productinformatie - Elektrische uitvoering met EC-motoren 230 V
Luchtdebieten
(m3/h)

Geluidsniveau
(dB(A))**

Verwarmingsvermogen (kW)

Productcode
Model Elektr.
EC-motor

Lengte
(mm)

Maximaal
aanbevolen
installatiehoogte
(m)*

min

max

min

max

Elektrische verwarmingsvermogen
(3x400V) (kW)

ACLM10E-EC-I
ACLM15E-EC-I
ACLM20E-EC-I
ACLM25E-EC-I
ACLM30E-EC-I
ACLG10E-EC-I
ACLG15E-EC-I
ACLG20E-EC-I
ACLG25E-EC-I
ACLG30E-EC-I
ACLB10E-EC-I
ACLB15E-EC-I
ACLB20E-EC-I
ACLB25E-EC-I
ACLB30E-EC-I
ACLBB10E-EC-I
ACLBB15E-EC-I
ACLBB20E-EC-I
ACLBB25E-EC-I
ACLBB30E-EC-I

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

376
564
752
940
1.128
564
752
1.128
1.316
1.504
915
1.220
1.830
2.440
3.050
1.220
1.830
2.440
3.050
3.660

1.880
2.820
3.760
4.700
5.640
2.820
3.760
5.640
6.580
7.520
4.575
6.100
9.150
12.200
15.250
6.100
9.150
12.200
15.250
18.300

40
41
43
44
45
43
44
45
46
47
46
47
49
51
52
50
51
53
54
55

55
56
57
58
59
56
57
58
59
60
59
60
62
64
65
60
62
63
64
66

3/6/9
4/8/12
6/12/18
6/12/18
8/16/24
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36

Model
waterbatterij
EC-motor
ACLM10W-EC-I
ACLM15W-EC-I
ACLM20W-EC-I
ACLM25W-EC-I
ACLM30W-EC-I
ACLG10W-EC-I
ACLG15W-EC-I
ACLG20W-EC-I
ACLG25W-EC-I
ACLG30W-EC-I
ACLB10W-EC-I
ACLB15W-EC-I
ACLB20W-EC-I
ACLB25W-EC-I
ACLB30W-EC-I
ACLBB10W-EC-I
ACLBB15W-EC-I
ACLBB20W-EC-I
ACLBB25W-EC-I
ACLBB30W-EC-I

Watertemperatuur 80/60 °C
VerwarLuchtuitmingsverlaattemp
mogen (kW)
13,98
22,12
30,25
38,35
46,17
17,59
26,13
38,23
46,63
54,64
22,6
35,8
53,31
70,77
87,74
26,1
44,14
61,84
79,53
96,52

40
41,2
41,8
42,1
42,2
36,4
38,5
38
39
39,5
32,7
35,5
35,3
35,2
35,1
30,7
32,3
33,1
33,5
33,7

delta P
(kPa)

Waterdebiet
(l/s)

14,2
21
23,4
27,9
20
21,7
28,5
35,8
39,9
27,2
11,7
18,9
24,9
32,9
25
15,2
27,7
32,7
40,8
29,8

0,6
1
1,3
1,7
2
0,8
1,1
1,7
2,1
2,4
1
1,6
2,3
3,1
3,9
1,1
1,9
2,7
3,5
4,2

* De installatiehoogte is slechts indicatief en heeft betrekking op installaties in niet-winderige omgevingen zonder negatieve drukverschillen.
** Geluidsdrukniveau in het vrije veld gemeten op 3 meter bij maximum- en minimumtoerental.
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ONDERNEMING

AC COMFORT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

LUCHTGORDIJN VOOR COMMERCIËLE RUIMTES

AIR MOVEMENT

Kort samengevat
• Beschikbare lengtes:
1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m en 3 m
• Luchtdebieten: van 1.280 tot 16.900 m3/h

• Verwarmingsvermogen
(elektrische uitvoering): van 9 tot 36 kW
• Verwarmingsvermogen
(warmwateruitvoering): van 7,1 tot 70,7 kW
Productinformatie - Elektrische uitvoering met EC-motoren 230 V
Verwarmingsvermogen (kW)

Maximaal
aanbevolen
installatiehoogte
(m)*

min

max

min

max

Elektrische verwarmingsvermogen
(3x400V) (kW)

ACCM10E-EC-I
ACCM15E-EC-I
ACCM20E-EC-I
ACCM25E-EC-I
ACCM30E-EC-I
ACCG10E-EC-I
ACCG15E-EC-I
ACCG20E-EC-I
ACCG25E-EC-I
ACCG30E-EC-I
ACCB10E-EC-I
ACCB15E-EC-I
ACCB20E-EC-I
ACCB25E-EC-I
ACCB30E-EC-I
ACCBB10E-EC-I
ACCBB15E-EC-I
ACCBB20E-EC-I
ACCBBB25E-EC-I
ACCBB30E-EC-I

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

376
564
752
940
1.128
564
752
1.128
1.316
1.504
915
1.220
1.830
2.440
3.050
1.220
1.830
2.440
3.050
3.660

1.880
2.820
3.760
4.700
5.640
2.820
3.760
5.640
6.580
7.520
4.575
6.100
9.150
12.200
15.250
6.100
9.150
12.200
15.250
18.300

40
41
43
44
45
43
44
45
46
47
46
47
49
51
52
50
51
53
54
55

55
56
57
58
59
56
57
58
59
60
59
60
62
64
65
60
62
63
64
66

3/6/9
4/8/12
6/12/18
6/12/18
8/16/24
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36

Model
waterbatterij
EC-motor
ACCM10W-EC-I
ACCM15W-EC-I
ACCM20W-EC-I
ACCM25W-EC-I
ACCM30W-EC-I
ACCG10W-EC-I
ACCG15W-EC-I
ACCG20W-EC-I
ACCG25W-EC-I
ACCG30W-EC-I
ACCB10W-EC-I
ACCB15W-EC-I
ACCB20W-EC-I
ACCB25W-EC-I
ACCB30W-EC-I
ACCBB10W-EC-I
ACCBB15W-EC-I
ACCBB20W-EC-I
ACCBB25W-EC-I
ACCBB30W-EC-I

Watertemperatuur 80/60 °C
LuchtuitVerwarmingsver- laattemp
mogen (kW)
(°C)
13,98
22,12
30,25
38,35
46,17
17,59
26,13
38,23
46,63
54,64
22,6
35,8
53,31
70,77
87,74
26,1
44,14
61,84
79,53
96,52

40
41,2
41,8
42,1
42,2
36,4
38,5
38
39
39,5
32,7
35,5
35,3
35,2
35,1
30,7
32,3
33,1
33,5
33,7

delta P
(kPa)

Waterdebiet
(l/s)

14,2
21
23,4
27,9
20
21,7
28,5
35,8
39,9
27,2
11,7
18,9
24,9
32,9
25
15,2
27,7
32,7
40,8
29,8

0,6
1
1,3
1,7
2
0,8
1,1
1,7
2,1
2,4
1
1,6
2,3
3,1
3,9
1,1
1,9
2,7
3,5
4,2

AIR FILTRATION

Geluidsniveau
(dB(A))**

Lengte
(mm)

CONTROLS

Luchtdebieten
(m3/h)

Productcode
Model Elektr.
EC-motor

* De installatiehoogte is slechts indicatief en heeft betrekking op installaties in niet-winderige omgevingen zonder negatieve drukverschillen.
** Geluidsdrukniveau in het vrije veld gemeten op 3 meter bij maximum- en minimumtoerental.
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Air Diffusion

AIR CONDITIONING & HEATING

• Verkrijgbaar met: elektrische batterij, waterbatterij en zonder batterij (recirculatie-unit)

AIR DISTRIBUTION

• Voor een hoogte tot 4,5 m

103

TOEPASSINGEN

Het AC Comfort-luchtgordijn is beschikbaar in horizontale uitvoering en bestemd voor
montage boven deuren en andere openingen om de warme geklimatiseerde lucht af te
scheiden van de buitenlucht. Aanbevolen ophanghoogte van 3 tot 5,5 meter.
Dit luchtgordijn kan geleverd worden in 3 uitvoeringen: met elektrische batterij, met
warmwaterbatterij en zonder batterij voor recirculatietoepassingen. Dit toestel werd
ontworpen voor het vereenvoudigen van het onderhoud van de eindgebruiker.
Luchtgordijnen AC Comfort kunnen gebruikt worden zonder luchtfilter en zijn dus
onderhoudsvriendelijk. Het speciale aanzuigrooster is afgestemd op de afstand
tussen de vinnen van de batterij (4mm).

AC COMFORT FLAT

LUCHTGORDIJN VOOR COMMERCIËLE RUIMTES

Kort samengevat

De AC Comfort Flat biedt een zeer efficiënte afscherming bij een installatiehoogte
van 2,9 m met slechts 220 mm unithoogteprofiel.
Deze unit past in de smalste plafondopening. Door de productindeling van de
AC Comfort Flat is dit het voorbestemde luchtgordijn voor zeer effectieve
"reverse flow" installaties.

• Beschikbare lengtes
1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m en 3 m
• Luchtdebieten: van 1.280 tot 7.000 m3/h
• Voor een hoogte tot 3,5 m
• Verkrijgbaar met: elektrische batterij, waterbatterij of zonder batterij (in recirculatie-uitvoering)
• Verwarmingsvermogen
(elektrische uitvoering): van 9 tot 36 kW
• Verwarmingsvermogen (plafondmontage
in warmwateruitvoering): van 7,1 tot 40,9 kW

Productinformatie - Elektrische uitvoering met EC-motoren 230 V
Luchtbieten
(m3/h)

Geluidsniveau
(dB(A))**

Verwarmingsvermogen (kW)

Productcode
Model Elektr.
EC-motor

Lengte
(mm)

Maximaal
aanbevolen
installatiehoogte
(m)*

min

max

min

max

Elektrische verwarmingscapaciteit
(3x400V) (kW)

ACFM10E-EC-I
ACFM15E-EC-I
ACFM20E-EC-I
ACFM25E-EC-I
ACFM30E-EC-I
ACFG10E-EC-I
ACFGG15E-EC-I
ACFG20E-EC-I
ACFG25E-EC-I
ACFG30E-EC-I

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

376
564
752
940
1.128
564
752
1.128
1.316
1.504

1.880
2.820
3.760
4.700
5.640
2.820
3.760
5.640
6.580
7.520

40
41
43
44
45
43
44
45
46
47

55
56
57
58
59
56
57
58
59
60

3/6/9
4/8/12
6/12/18
6/12/18
8/16/24
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36

Model
waterbatterij
EC-motor
ACFM10W-EC-I
ACFM15W-EC-I
ACFM20W-EC-I
ACFM25W-EC-I
ACFM30W-EC-I
ACFGG10W-EC-I
ACFGG15W-EC-I
ACFG20W-EC-I
ACFGG25W-EC-I
ACFGG30W-EC-I

Watertemperatuur 80/60 °C
LuchtuitVerwarmingsver- laattemp
mogen (kW)
(°C)
13,98
22,12
30,25
38,35
46,17
17,59
26,13
38,23
46,63
54,64

40
41,2
41,8
42,1
42,2
36,4
38,5
38
39
39,5

delta P
(kPa)

Waterdebiet
(l/s)

14,2
21
23,4
27,9
20
21,7
28,5
35,8
39,9
27,2

0,6
1
1,3
1,7
2
0,8
1,1
1,7
2,1
2,4

* De installatiehoogte is slechts indicatief en heeft betrekking op installaties in niet-winderige omgevingen zonder negatieve drukverschillen.
** Geluidsdrukniveau in het vrije veld gemeten op 3 meter bij maximum- en minimumtoerental.
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ONDERNEMING

AFMETINGEN

AIR TREATMENT

AC/AC COMFORT/AC COMFORT FLAT

C

Afmetingen (mm) - horizontale installatie
270
420
440

E

480
700
700

D

A

SCHROEVEN VOOR PLAFONDMONTAGE*

SERVICELUIK

AIR MANAGEMENT & ATD’S

1.000–3.000
1.000–2.500
3.000

AANZUIG

C

UITBLAAS

B

AC-L M - AC-L G
AC-L B - AC-L B - AC-L BB BB
AC-L B - AC-L B - AC-L BB BB

B

A/2
S

AIR MOVEMENT

N

O

P

M

S

AC COMFORT
Afmetingen (mm)

AANZUIG

Model
AC-C M - AC-C G
AC-C-C B - AC-C-C BB
AC-C-C B - AC-C-C BB

A

B

C

1.000–3.000
1.000–2.500
3.000

270
420
440

570
790
790

C

AANZUIG
E
D

A

AANZUIG

SERVICELUIK
B

UITBLAAS

SCHROEVEN VOOR PLAFONDMONTAGE*

AIR CONDITIONING & HEATING

A/2

S

N

O

P

M

S

C

Afmetingen (mm)
A

B

C

1.000–3.000

220

550

SERVICELUIK
D

A

AANZUIG

CONTROLS

AC-FM - AC-FG-FG

AIR FILTRATION

AC COMFORT FLAT

Model

B

O

P

UITBLAAS

E

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

AIR DISTRIBUTION

A

E

Air Diffusion
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Model

AIR DIFFUSION

AC

AC ELITE

LUCHTGORDIJN VOOR BEDRIJFSGEBOUWEN

AC Elite Round

AC Elite Oval

AC Elite Alas

De AC Elite biedt luchtgordijnoplossingen die voor de klant op maat worden gemaakt.
Verkrijgbaar in drie basisuitvoeringen, rond, ovaal en vleugelvormig. Verschillende
kleuren (blinkend, metallic, enz.) en materialen (roestvrij staal, messing, aluminium)
en afmetingen zijn mogelijk.

Kort samengevat

Verkrijgbaar voor hoogtes tussen 2,5 en 3,5 meter, en geschikt voor alle commerciële
toepassingen met hoge esthetische eisen: kledingwinkels, banken, hotels, enz. Keuze
uit elektrische en warmwater batterij of een uitvoering zonder batterij voor recirculatie.
Maak ten volle gebruik van deze flexibele en stabiele oplossing - ongeacht de huidige eisen.

• Luchtdebieten: van 1.470 tot 16.900 m3/h

• Beschikbare lengtes:
1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 2,5 m en 3 m
• Voor een hoogte tot 5 m
• Verkrijgbaar met elektrische batterij en
warmwaterbatterij en voor recirculatie
zonder batterij
• Verwarmingsvermogen
(elektrische uitvoering): van 9 tot 36 kW
• Verwarmingsvermogen
(warmwateruitvoering): van 7,1 tot 70,7 kW
• Modellen op maat
• Plug & Play
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ONDERNEMING
AIR TREATMENT
Verwarmingsvermogen (kW)

Maximaal
aanbevolen
installatiehoogte (m)*

min

max

min

max

Elektrische verwarmingsvermogens
(3x400V) (kW)

ACERM10E-EC-I
ACERM15E-EC-I
ACERM20E-EC-I
ACERM25E-EC-I
ACERM30E-EC-I
ACERG10E-EC-I
ACERG15E-EC-I
ACERG20E-EC-I
ACERG25E-EC-I
ACERG30E-EC-I
ACERB10E-EC-I
ACERB15E-EC-I
ACERB20E-EC-I
ACERB25E-EC-I
ACERB30E-EC-I
ACERBB10E-EC-I
ACERBB15E-EC-I
ACERBB20E-EC-I
ACERBB25E-EC-I
ACERBB30E-EC-I

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

376
564
752
940
1.128
564
752
1.128
1.316
1.504
915
1.220
1.830
2.440
3.050
1.220
1.830
2.440
3.050
3.660

1.880
2.820
3.760
4.700
5.640
2.820
3.760
5.640
6.580
7.520
4.575
6.100
9.150
12.200
15.250
6.100
9.150
12.200
15.250
18.300

40
41
43
44
45
43
44
45
46
47
46
47
49
51
52
50
51
53
54
55

55
56
57
58
59
56
57
58
59
60
59
60
62
64
65
60
62
63
64
66

3/6/9
4/8/12
6/12/18
6/12/18
8/16/24
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36

Model
waterbatterij
met EC-motor
ACERM10W-EC-I
ACERM15W-EC-I
ACERM20W-EC-I
ACERM25W-EC-I
ACERM30W-EC-I
ACERG10W-EC-I
ACERG15W-EC-I
ACERG20W-EC-I
ACERG25W-EC-I
ACERG30W-EC-I
ACERB10W-EC-I
ACERB15W-EC-I
ACERB20W-EC-I
ACERB25W-EC-I
ACERB30W-EC-I
ACERBB10W-EC-I
ACERBB15W-EC-I
ACERBB20W-EC-I
ACERBB25W-EC-I
ACERBB30W-EC-I

Watertemperatuur 80/60 °C
Verwarmingsvermogen (kW)

Luchtuitlaattemp

delta P
(kPa)

Waterdebiet
(l/s)

13,98
22,12
30,25
38,35
46,17
17,59
26,13
38,23
46,63
54,64
22,6
35,8
53,31
70,77
87,74
26,1
44,14
61,84
79,53
96,52

40
41,2
41,8
42,1
42,2
36,4
38,5
38
39
39,5
32,7
35,5
35,3
35,2
35,1
30,7
32,3
33,1
33,5
33,7

14,2
21
23,4
27,9
20
21,7
28,5
35,8
39,9
27,2
11,7
18,9
24,9
32,9
25
15,2
27,7
32,7
40,8
29,8

0,6
1
1,3
1,7
2
0,8
1,1
1,7
2,1
2,4
1
1,6
2,3
3,1
3,9
1,1
1,9
2,7
3,5
4,2

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Geluidsniveau
(dB(A))**

Lengte
(mm)

AIR MOVEMENT

Luchtdebiet
(m3/h)

Productcode
Model Elektr.
EC-motor

AIR DIFFUSION

Productinformatie - AC ELITE Round - Elektrische uitvoering met EC-motoren 230 V

min

max

min

max

Elektrische verwarmingsvermogens
(3x400V) (kW)

ACEOM10E-EC-I
ACEOM15E-EC-I
ACEOM20E-EC-I
ACEOM25E-EC-I
ACEOM30E-EC-I
ACEOG10E-EC-I
ACEOG15E-EC-I
ACEOG20E-EC-I
ACEOG25E-EC-I
ACEOG30E-EC-I

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

376
564
752
940
1.128
564
752
1.128
1.316
1.504

1.880
2,820
3.760
4.700
5.640
2,820
3.760
5.640
6.580
7,520

40
41
43
44
45
43
44
45
46
47

55
56
57
58
59
56
57
58
59
60

3/6/9
4/8/12
6/12/18
6/12/18
8/16/24
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36

Model
waterbatterij
met EC-motor
ACEOM10W-EC-I
ACEOM15W-EC-I
ACEOM20W-EC-I
ACEOM25W-EC-I
ACEOM30W-EC-I
ACEOG10W-EC-I
ACEOG15W-EC-I
ACEOG20W-EC-I
ACEOG25W-EC-I
ACEOG30W-EC-I

Watertemperatuur 80/60 °C
Verwarmingsvermogen (kW)

Luchtuitlaattemp

delta P
(kPa)

Waterdebiet
(l/s)

13,98
22,12
30,25
38,35
46,17
17,59
26,13
38,23
46,63
54,64

40
41,2
41,8
42,1
42,2
36,4
38,5
38
39
39,5

14,2
21
23,4
27,9
20
21,7
28,5
35,8
39,9
27,2

0,6
1
1,3
1,7
2
0,8
1,1
1,7
2,1
2,4

AIR CONDITIONING & HEATING

Verwarmingsvermogen (kW)

Maximaal
aanbevolen
installatiehoogte
(m)*

Productinformatie - AC ELITE Alas - Elektrische uitvoering met EC-motoren 230 V
Geluidsniveau
(dB(A))

Verwarmingsvermogen (kW)

Lengte
(mm)

Maximaal
aanbevolen
installatiehoogte
(m)

min

max

min

max

Elektrische verwarmingsvermogens
(3x400V) (kW)

ACEAM10E-EC-I
ACEAM15E-EC-I
ACEAM20E-EC-I
ACEAM25E-EC-I
ACEAM30E-EC-I
ACEAG10E-EC-I
ACEAG15E-EC-I
ACEAG20E-EC-I
ACEAG25E-EC-I
ACEAG30E-EC-I

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

376
564
752
940
1.128
564
752
1.128
1.316
1.504

1.880
2.820
3.760
4.700
5.640
2,820
3.760
5.640
6.580
7.520

40
41
43
44
45
43
44
45
46
47

55
56
57
58
59
56
57
58
59
60

3/6/9
4/8/12
6/12/18
6/12/18
8/16/24
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36

Model
waterbatterij
met EC-motor
ACEAM10W-EC-I
ACEAM15W-EC-I
ACEAM20W-EC-I
ACEAM25W-EC-I
ACEAM30W-EC-I
ACEAG10W-EC-I
ACEAG15W-EC-I
ACEAG20W-EC-I
ACEAG25W-EC-I
ACEAG30W-EC-I

Watertemperatuur 80/60 °C
VerwarLuchtuitmingsverlaattemp
mogen (kW)
13,98
22,12
30,25
38,35
46,17
17,59
26,13
38,23
46,63
54,64

40
41,2
41,8
42,1
42,2
36,4
38,5
38
39
39,5

delta P
(kPa)

Waterdebiet
(l/s)

14,2
21
23,4
27,9
20
21,7
28,5
35,8
39,9
27,2

0,6
1
1,3
1,7
2
0,8
1,1
1,7
2,1
2,4

CONTROLS

Luchtdebiet
(m3/h)

Productcode
Model Elektr.
EC-motor

* De installatiehoogte is slechts indicatief en heeft betrekking op installaties in niet-winderige omgevingen zonder negatieve drukverschillen.
** Geluidsdrukniveau in het vrije veld gemeten op 3 meter bij maximum- en minimumtoerental.

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Air Diffusion

AIR FILTRATION

Geluidsniveau
(dB(A))**

Lengte
(mm)
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TOEPASSINGEN

Luchtdebiet
(m3/h)

Productcode
Model Elektr.
EC-motor

AIR DISTRIBUTION

Productinformatie - AC ELITE Oval - Elektrische uitvoering met EC-motoren 230V

AC AXIPLUS

LUCHTGORDIJN VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

De AC Axiplus serie is het standaard luchtgordijnsysteem voor industriële deuren met
een hoogte en breedte tot 5 meter. Het speciale ontwerp van het mondstuk is gericht
op de deur en de buitenzijde om de werking en prestaties te verbeteren. Geschikt voor
alle industriële toepassingen waar hoge vermogens vereist zijn.

Kort samengevat

• Verkrijgbaar met: elektrische batterij en waterbatterij en voor
recirculatie zonder batterij

• Voor een hoogte tot 5,0 m

• Beschikbare lengtes: 1,2 m, 1,8 m, 2,4 m en 3 m
• Luchtdebieten: van 5.000 tot 14.700 m3/h
• Horizontale en verticale installatie

• Verwarmingsvermogen: van 9 tot 36 kW (elektrische uitvoering)
• Verwarmingsvermogen: van 23 tot 70,7 kW (met warmwaterbatterij)

Productinformatie - Elektrische uitvoering met EC-motoren 400 V
Productcode
Model Elektr.
EC-motor
ACAXI120E-I...
ACAXI180E-I
ACAXI240E-I
ACAXI300E-I

Lengte
(mm)

Maximaal
aanbevolen
installatiehoogte
(m)*

Luchtdebieten
(m3/h)

Geluidsniveau
(dB(A))**

1.200
1.800
2.400
3.000

6
6
6
6

9.800
14.700
19.600
24.500

68
70
72
74

Verwarmingsvermogen (kW)
Elektrische verwarmingsvermogens
(3x400V) (kW)
15
22,5
30
36

Productcode
Model warm
water-batterij
EC-motor
ACAXI120W-I
ACAXI180W-I..
ACAXI240W-I
ACAXI300W-I

Watertemperatuur 80/60 °C
Verwarmingsvermogen (kW)

Luchtuitlaattemp

delta P
(kPa)

Waterdebiet
(l/s)

34,26
58,26
80,13
103,78

30
31,5
32
32,5

5,4
18,4
14,2
26,6

1,5
2,6
3,5
4,6

* De installatiehoogte is slechts indicatief en heeft betrekking op installaties in niet-winderige omgevingen zonder negatieve drukverschillen.
** Geluidsdrukniveau in het vrije veld gemeten op 3 meter bij maximum- en minimumtoerental.
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ONDERNEMING

MULTIMAXX HT

• Twee versies met verschillende aantallen
ventilatoren (tot vier)
• Horizontale en verticale montage mogelijk
• 2 soorten uitblaastypes leverbaar
• Uitvoering zonder warmtewisselaar
optioneel leverbaar

Productinformatie

HT82
HT83
HT84
HT93
HT94

P
C
P
C
P
C
P
C
P
C

Breedte
(A)

1,6
2,3
3,1
2,8
3,7

Luchtdebieten
(m3/h)

Verwarmingsvermogen*
(kW)

Geluidvermogen/
geluidsdruk dB(A)**

Gewicht en
waterinhoud van de
warmtewisselaar****

Toerental 3

Toerental 2

Toerental 1

Toerental 3

Toerental 2

Toerental 1

Toerental 3

Toerental 2

Toerental 1

Gewicht
(kg)

5

10.140

8.080

5.260

33,5

30,9

22,6

76/62

71/57

61/47

133

5,5

10.350

8.260

5.380

33,8

29,9

22,9

76/62

71/57

61/47

129
180

Hoogte
(B/D)

Breedte
(A)

5

4,5

5,5

5,5

5

4,5

5,5

5,5

5,5

5

6

6

5,5

5

5

6

Breedte
(B/D)

2,2
2,9
2,7
3,5

15.230

12.120

7.890

60,1

41,9

41,9

78/64

73/59

63/49

15.530

12.380

8.070

60,7

42,5

42,5

78/64

73/59

63/49

174

20.270

16.170

10.520

86,5

59,6

59,6

79/65

74/60

64/50

237

20.700

16.510

10.750

87,4

60,4

60,4

79/65

74/60

64/50

229

23.010

18.700

11.660

95,8

65,1

65,1

83/69

78/64

69/55

281

23.540

19.180

11.900

96,9

66

66

83/69

77/63

69/54

275

30.680

24.930

15.550

134,5

92,1

92,1

84/70

79/65

70/56

398

31.380

25.580

15.860

136,1

93,3

93,3

84/70

79/65

70/56

390

Waterinhoud (l)

5,3
8,6
12

CONTROLS

Bouwgrootte

Verticale
ophanging

Horizontale
ophanging

13,4
18,8

Neem contact met ons op voor unitafmetingen
* Met warm waterbatterij 70/50 °C en een luchtinlaattemperatuur van 20 °C
** Technische gegevens op 5 m afstand, volume van 1.500 m², bolvorminge uitstraling 2; richtingscoëfficiënt 2
*** Warmtewisselaar Cu/Al

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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TOEPASSINGEN

C = uitblaasmondstuk ; P = profieluitblaas

AIR DISTRIBUTION

• Industrieel luchtgordijn dat gebruik maakt van
de voordelen van de luchtverhitter MultiMAXX

AIR CONDITIONING & HEATING

Kort samengevat

Het MultiMAXX HT luchtgordijn verhindert met zijn extreem krachtige radiaalventilator
op een efficiënte manier dat er grote hoeveelheden warmte of koude door grote
gebouwingangen kunnen binnendringen, zelfs wanneer deze continu worden geopend.

AIR FILTRATION

Hoog
verwarmingsvermogen

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

LUCHTGORDIJN VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

AFMETINGEN

AC ELITE/AC AXIPLUS/MULTIMAXX HT

AC ELITE ROUND
Afmetingen (mm)
Model

A

B

C

M

N

O

P

S

AC-EO M - AC-EO G

1.000–3.000

350

600

190

410

401

430

40

AANZUIG
SERVICE-LUIK

UITBLAAS

Installatie-en muurophangsystemen
kunnen gepersonaliseerd worden afhankelijk van de montage-eisen.
Contacteer hiervoor uw FläktGroup verantwoordelijke.

UITBLAAS

AC ELITE OVAL
Afmetingen (mm)
Model

A

AC-ER M - AC-ER G - AC-ER B - AC-ER BB - AC-ER BB

1.000 – 1.500 – 2.000 – 2.500 – 3.000

AANZUIG

SERVICELUIK
UITBLAAS

SCHROEVEN VOOR PLAFONDMONTAGE*
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ONDERNEMING
AIR TREATMENT

AC ELITE ALAS

Model

A

B

C

D

E

AC-EA M - AC-EA G

1.000–3.000

385

650

570

300

AIR DIFFUSION

Afmetingen (mm)

AIR MANAGEMENT & ATD’S

SCHROEVEN VOOR PLAFONDMONTAGE*

AANZUIG

SERVICELUIK
UITBLAAS

AIR MOVEMENT

AC AXIPLUS

AIR DISTRIBUTION

AANZUIG

AIR CONDITIONING & HEATING

UITBLAAS

Wateraansluitingen zijdelings 1) standaard; 2) op aanvraag
Wateraansluitingen afmetingen: 1”

MULTIMAXX HT

HT82

HT83

HT84

HT93

HT94

A
B
C

1.600
5.000
5.500

2.300
5.000
5.500

3.100
5.000
5.500

2.800
5.500
6.000

3.700
5.500
6.000

Horizontale installatie met profieluitgang

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Horizontale installatie met uitblaasmondstuk

Air Diffusion
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TOEPASSINGEN

CONTROLS

Model

AIR FILTRATION

Afmetingen (mm)
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AIR MANAGEMENT & ATD’S
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OPTIVENT ULTRA
®

Baanbrekende VAV met
UltraSound-technologie
FläktGroup OPTIVENT® is een vertrouwde productiereeks van VAV-luchtdebietregelkleppen die geoptimaliseerd
zijn met de nieuwste geavanceerde innovatie. Met een geavanceerde luchtstroomanalyse gebaseerd op UltraSound
technologie presenteren we nu een nieuwe doorbraak voor vraaggestuurde ventilatie. Een mijlpaal van innovatie die
traditionele uitdagingen voor VAV-luchtdebietregelkleppen oplost: geluid, turbulentie en drukverliezen in de luchtstroom.
Stofophoping wat de meetnauwkeurigheid beïnvloedt en bevuilde lucht die een verhoogd onderhoud vereisen.
OPTIVENT® ULTRA biedt ook in meerdere opzichten unieke voordelen voor
bouwbedrijven, eigenaars en installatiebedrijven. Het vermijdt traditionele
risico's en nadelen in VAV-systemen en leidt tot een vereenvoudigd
ontwerp, vereenvoudigde installatie en inbedrijfstelling, waardoor de
werkingskosten van de levenscyclus dalen en het luchtcomfort een
ongekend niveau bereikt.

UltraSound
Technologie
by FläktGroup

LAAG
GELUIDSNIVEAU
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Air Management & ATD's

GOEDE BINNENLUCHTKWALITEIT

FLEXIBILITEIT

NAUWKEURIG
& VEELZIJDIG

ENERGIEEFFICIËNT

ONDERHOUDSVRIJ

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING
AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION

UltraSound technologie staat garant
voor een veel eenvoudigere installatie:
er is geen extra veiligheidsafstand
rondom de regelklep noodzakelijk.

De intelligente regeling detecteert en
analyseert de gemiddelde luchtsnelheid
met zorgvuldig ontwikkelde UltraSound
algoritmes wat zorgt voor zeer correcte
gegevens met hoge betrouwbaarheid.

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Air Management & ATD’s
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TOEPASSINGEN

CONTROLS

Componenten van de UltraSound technologie
zorgen voor het uitzenden en het opvangen
van het ultrasound geluid. De volledige
luchtstroom wordt geanalyseerd met een
hoge graad van nauwkeurigheid bij zowel
lage als hoge luchtsnelheden.

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Geen voeler aanwezig in de luchtstroom die kan
zorgen voor stofophoping, voor invloed op het
geluidsniveau of die een vlotte doorstroming
van de luchtstroom kan belemmeren.

OPTIVENT ULTRA PRODUCTENGAMMA

RONDE VAV-LUCHTDEBIETREGELAARS TYPE ULSA EN ULDA

De OPTIVENT® ULTRA biedt alle voordelen van de OPTIVENT®-serie VAV luchtdebietregelkleppen maar met de toegevoegde ultrasoontechniek voor het meten van het luchtdebiet.
Door de hoge nauwkeurigheidsgraad bij het opmeten over het ganse luchtdebietsbereik
en de uitstekende bestendigheid tegen stof, kan de OPTIVENT® ULTRA gebruikt worden
in elk type ruimte, ook bij meer gecompliceerde toepassingen, zoals labo’s, klaslokalen
en patiëntenkamers in ziekenhuizen.
Geen drukverliezen bij de luchtdebietsmeting en een zeer breed regelbaar luchtdebietsbereik
zorgen voor een hoog comfort in het complete gebouw en in iedere situatie. Dit goed
uitgebalanceerd systeem heeft geen fysieke sonde die voor turbulentie, drukverlies of
geluidshinder kan zorgen, wat bijdraagt tot een geluidsarme en onderhoudsvrije werking.

Kort samengevat
• Werkbereik 85–7.850 m3/h
• Luchtdebietmeting is gebaseerd
op de UltraSound technologie
• Geen extra veiligheidsafstand
rondom de regelklep noodzakelijk.
• Luchttemperatuurmeting
• Zowel voor constant als voor
variabel luchtdebiet
• Beschikbaar in 9 bouwgroottes voor
kanaaldiameters van 100–630 mm
• Gegalvaniseerd staal

ULSA (niet geïsoleerde behuizing)
GROOTTE ØD (mm)

a (mm)

L (mm)

Gewicht (kg)

100
125
160
200
250
315
400
500
630

35
35
35
35
40
40
60
60
60

461
489
524
585
650
813
950
1.000
1.150

1,5
1,8
2,3
3,0
4,2
5,8
12,7
16,6
24,0

• Standaardaansluiting via Modbus
• Keuze uit uitvoering met akoestische
geïsoleerde behuizing (ULDA) of
ongeïsoleerde behuizing (ULSA)

ULSA (NIET-GEÏSOLEERD)

ØD

70

99
124
159
199
249
314
399
499
629

• Alle kanaalaansluitingen zijn voorzien
van ingeklemde EPDM-dichtingen

116

a (mm)

L (mm)

100
125
160
200
250
315
400
500
630

200
225
260
300
350
415
500
600
730

35
35
35
35
40
40
60
60
60

461
489
524
585
650
813
950
1.000
1.150

99
124
159
199
249
314
399
499
629

Air Management & ATD’s

a

Gewicht (kg)
3,1
3,7
4,7
6,2
8,1
12,2
22,0
28,5
41,3

a
L

ULDA (GEÏSOLEERD)
70

ØDY (mm)

ØDy

GROOTTE ØD (mm)

ØD

ULDA (met geïsoleerde behuizing)

a

L

a

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

ERVA

Kort samengevat

ERVA is een rechthoekige luchtdebietsregelaar voor OPTIVENT systemen.
Bestemd voor het regelen en beheersen van zowel de luchttoevoer als luchtafvoer.
Kan voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om de
temperatuur en luchtkwaliteit in een ruimte te regelen.

• Bestemd voor de regeling van het luchtdebiet
• Tijdsbesparend bij installatie/inbedrijfstelling
• Breed luchtdebietbereik

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

RECHTHOEKIGE VAV-LUCHTDEBIETREGELKLEP

• Keuze uit uitvoering met akoestische geïsoleerde
behuizing of ongeïsoleerde behuizing
• Beschikbaar in volgende bouwgroottes:
Breedte: 020–120 cm / Hoogte: 020–100 cm

*Andere instellingen van Vnom-waarde op aanvraag.
Vmax komt overeen met een luchtsnelheid doorheen de VAV luchtregelklep van 10 m/s
Vmin komt overeen met een luchtsnelheid doorheen de VAV luchtregelklep van 1,5 m/s
Wanneer de luchtsnelheid lager is dan 1,5 m/s, kan de meetnauwkeurigheid niet worden gegarandeerd.

AIR CONDITIONING & HEATING

• Eenvoudig te verbinden met het
GBS-systeem via Modbus

BREEDTE (cm)

HOOGTE (cm)

025

030

035

040

045

050

055

020
025
030
040
050
060
070
080
100

216–1.440
270–1.800
–
–
–
–
–
–
–

270–1.800
338–2.250
–
–
–
–
–
–
–

324–2.160
405–2.700
486–3.240
–
–
–
–
–
–

378–2.520
473–3.150
567–3.780
–
–
–
–
–
–

432–2.880
540–3.600
648–4.320
864–5.760
–
–
–
–
–

540–3.600
675–4.500
729–4.860
972–6.480
–
–
–
–
–

540–3.600
675–4.500
810–5.400
1.080–7.200
1.350–9.000
–
–
–
–

					

BREEDTE (cm)

HOOGTE (cm)

060

070		

080

100

120

140

160

020
025
030
040
050
060
070
080
100

648–4.320
810–5.400
972–6.480
1.296–8.640
1.620–10.800
1.944–12.960
–
–
–

756–5.040
945–6.300
1.134–7.560
1.512–10.080
1.890–12.600
2.268–15.120
2.646–17.640
–
–

864–5.760
1.080–7.200
1.296–8.640
1.728–11.520
2.160–14.400
2.592–17.280
3.024–21.160
3.456–23.040
–

1.080–7.200
1.350–9.000
1.620–10.800
2.160–14.400
2.700–18.000
3.240–21.600
3.780–25.200
4.320–28.800
5.400–36.000

–
–
–
2.592–17.280
3.240–21.600
3.888–25.920
4.536–30.240
5.184–34.560
6.480–43.200

–
–
–
3.024–20.160
3.780–25.200
4.536–30.240
5.292–35.280
6.048–40.320
7.560–50.400

–
–
–
3.456–23.040
4.320–28.800
5.184–34.560
6.048–40.320
6.912–46.080
8.640–57.600
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CONTROLS

					

AIR FILTRATION

Werkbereik (m3/h) van bepaalde regelaargroottes
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TOEPASSINGEN

De volgende tabel toont de aanbevolen minimum Vmin [m /h] en maximum
Vnom [m3/h] voor-ingestelde luchtdebieten*, die door de fabrikant wordt vastgesteld.
3

AIR DISTRIBUTION

• Hoge nauwkeurigheid

ECSS & ECSD - CAV-LUCHTDEBIETREGELKLEPPEN

MANUEEL INSTELBARE CAV-LUCHTDEBIETREGELKLEPPEN

ESCC en ECSD zijn manueel instelbare luchtdebietregelkleppen. Geschikt voor
verticale en horizontale montage in zowel luchttoevoer- als luchtafvoerkanalen voor
toepassingen waar een constant luchtdebiet vereist is. Eenvoudig instelbaar.

Kort samengevat
• Beschikbare diameters 80–400 mm
• Geschikt voor luchtdebieten gaande van:
Vmin = 45 tot Vmax. 5.200 m3/h
• Geschikt voor drukverliezen gaande van:
50 tot 1.000 Pa
• Beide kanaalaansluitingen zijn voorzien
van ingeklemde EPDM-dichtingen
• Luchtdichtheidsklasse B
overeenkomstig EN 1751
• Materiaal: gegalvaniseerd staal
• Optie: geschilderd RAL 9010
• Optie: gemotoriseerde uitvoering
• Keuze uit uitvoering met akoestische
geïsoleerde behuizing (ECSD) of
ongeïsoleerde behuizing (ECSS)

Product informatie
GROOTTE ØD (mm)

L1 (mm)

L (mm)

Gewicht ECSS (kg)

Gewicht ECSD (kg)

80
100
125
160
200
250
315
400

38
38
38
38
38
47
47
60

320
320
320
320
350
410
460
460

1,3
1,6
1,8
2,0
2,6
3,3
4,0
5,0

2,0
2,5
2,8
3,3
4,3
5,0
6,5
7,5

78
98
123
158
198
248
313
398

Akoestische
isolatie (40(40
mm)
voorzien
1 Acoustic insulation
mm)
van
eensheet
metalen
omhulsel
with
metal
jacket(ECSD)
(ECSD)
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ONDERNEMING

IRIS-LUCHTDEBIETREGELKLEP

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

MANUEEL INSTELBARE LUCHTKLEP MET DRUKMEETPUNTEN - TYPE DIAFRAGMAKLEP

AIR MOVEMENT

Kort samengevat
• Beschikbare diameters: Ø 80–800 mm
• Laag geluidsniveau
• Samengesteld uit diafragmaklep,
regelmoer en selectiediagram.

AIR DISTRIBUTION

• Werking en luchtstroom
onafhankelijke plaatsing
• Luchtdichtheidsklasse B
overeenkomstig EN 1751
• Optie: zuurbestendige uitvoering

AIR CONDITIONING & HEATING

• Beide kanaalaansluitingen zijn voorzien
van ingeklemde EPDM-dichtingen
• Volledig te openen voor het reinigen
van kanalen

ØD (mm)

L (mm)

A (mm)

B (mm)

Gewicht (kg)

80
100
125
150
160
200
250
315
400
500
630
800

125
165
188
230
230
285
335
410
525
655
815
1.015

120
110
110
110
110
110
132
132
150
150
150
285

35
30
30
30
30
30
40
40
50
50
50
100

22
32
32
40
35
42
42
47
62
77
92
107

0,5
0,5
0,7
0,9
0,9
1,4
2,1
3,5
6,4
9,6
15,6
25,0

79
99
124
149
159
199
249
314
398
498
628
798

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Bouwgrootte 100–800

CONTROLS

GROOTTE Ød (mm)

AIR FILTRATION

Bouwgrootte 80

Product informatie

Air Management & ATD’s
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TOEPASSINGEN

Ideale oplossing voor exact en snel meten en in-regelen van de luchtstroom.
Samengesteld uit diafragmaklep, regelmoer of handgreep en selectiediagram.
De diafragmaklep zorgt voor een perfecte overeenstemming tussen diameteraanduiding
op de regelmoer en de opening van de klep. Afstelling dient te gebeuren via meegeleverde
instelgrafiek (meegeleverd bij elke IRIS). De, als optie, zuurbestendige uitvoering type
IRIs-aaa-H is uiterst geschikt voor toepassingen waar zuurbestendige kanalen
gebruikt worden.

EMPA & EMPD

RONDE LUCHTDRUKREGELAARS

EMPA en EMPD zijn compacte luchtdrukregelaars bestemd voor gebruik
in een OPTIVENT-systeem.
Deze ronde regelaars zijn ontworpen voor gebruik in een kanalennetwerk
waar een constante druk is vereist.

Kort samengevat
• Eenvoudig te verbinden met
het GBS-systeem via Modbus
• Beschikbare diameters 100–630 mm
• Drukinstelling (max, min) zonder
speciaal gereedschap
• Keuze uit uitvoering met akoestische
geïsoleerde behuizing (EMPD) of
ongeïsoleerde behuizing (EMPA)

EMPA

EMPA (niet geïsoleerd)
GROOTTE ØD (mm)

a (mm)

L (mm)

Gewicht (kg)

100
125
160
200
250
315
400
500
630

35
35
35
35
40
40
60
60
60

400
400
400
400
580
580
650
850
850

1,4
1,7
2,2
2,7
4,1
5,4
9,3
14,2
19,5

GROOTTE a (mm)

ØD (mm)

ØDY (mm)

L (mm)

100
125
160
200
250
315
400
500
630

99
124
159
199
249
314
399
499
629

200
225
260
300
350
415
500
600
730

400
400
400
400
580
580
650
850
850

99
124
159
199
249
314
399
499
629

EMPD (geïsoleerd)

120

35
35
35
35
40
40
60
60
60

Air Management & ATD’s

Gewicht (kg)

EMPD

2,8
4,0
3,3
4,1
5,8
10,2
17,5
27,4
35,7

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

ERPA

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

RECHTHOEKIGE LUCHTDRUKREGELAAR

AIR MOVEMENT

Kort samengevat
• Bestemd voor kanalensystemen waar
een constante druk vereist is of wanneer
asymmetrische leidingen moeten
worden uitgebalanceerd

AIR DISTRIBUTION

• Tijdbesparend bij installatie en
inbedrijfstelling

FLENSVERBINDING

• Breed luchtdebietbereik
• Hoge nauwkeurigheid
• Beschikbaar in volgende bouwgroottes:
Breedte: 020–160 cm Hoogte: 20–100 cm

Afmetingen opgegeven in mm

AIR CONDITIONING & HEATING

• Eenvoudig te verbinden met
het GBS-systeem via Modbus
PG-KADER
VERBINDING

AIR FILTRATION

Productinformatie
HOOGTE (cm)

020

025

030

040

050

060

070

080

100

120

140

160

020
025
030
040
050
060
070
080
100

3,9
4,3
–
–
–
–
–
–
–

4,3
4,5
–
–
–
–
–
–
–

4,5
5,0
5,5
–
–
–
–
–
–

5,5
5,7
6,2
7,2
–
–
–
–
–

6,3
7,1
7,7
8,7
9,7
–
–
–
–

7,3
8,1
8,9
9,9
10,9
11,9
–
–
–

8,3
9,1
9,9
10,9
11,9
12,8
13,8
–
–

9,3
10,1
10,9
11,9
12,8
13,8
14,8
15,8
–

10,9
12,3
13,7
15,2
16,8
18,4
20,0
21,6
24,4

–
–
–
16,8
18,4
20,0
21,6
23,2
26,0

–
–
–
18,4
20,0
21,6
23,2
24,8
27,6

–
–
–
20,0
21,6
23,2
24,8
26,4
29,2

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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CONTROLS

						 BREEDTE (cm)
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TOEPASSINGEN

ERPA is een compacte luchtdrukregelaar bestemd voor gebruik in een OPTIVENT-systeem.
Deze rechthoekige regelaar is ontworpen voor gebruik in een kanalennetwerk waar
een constante druk is vereist.

EMSF

ROND LUCHTDEBIET MEETTOESTEL

EMSF is een meettoestel bestemd voor gebruik in een OPTIVENT-systeem.
Dit meettoestel genereert een elektrische spanning die recht evenredig is met het
actuele luchtdebiet. EMSF is ontworpen voor gebruik in een VAV-systeem om een
evenwicht te creëren tussen toe- en afvoerlucht in een bepaalde ruimte.

qnom (m3/h)

k

100
125
160
200
250
315
400
500
630

227
353
580
904
1.415
2.243
3.636
5.652
8.964

4,0
6,2
10
16
25
39
64
99
157

• Beschikbare diameters 100–630 mm
• Gegalvaniseerd staal

Nominale luchtdebieten en bijbehorende k-factoren
GROOTTE

Kort samengevat

• Beide kanaalaansluitingen zijn voorzien
van ingeklemde EPDM-dichtingen
• Geïntegreerd ‘orifice’-meetorgaan
bestemd voor luchtmeting
• Optioneel: pneumatische drukmeting
• Luchtdichtheidsklasse B
overeenkomstig EN 1751

Veiligheidsafstanden
Nauwkeurigheid van de meting

Mogelijke obstructies van de luchtstroom
Bocht
(aanbevolen
door Fläktgroup)

±15%

≥ 2D

≥ 0D

≥ 4D

≥ 0D

≥ 2D

≥ 0D

≥ 1D

≥ 0D

≥ 0D

-

D

L

L

L

D

Bocht
(andere
manieren)

±12%

L

D

T-stuk
D

L

L

L

*)

D

Geluiddemper

D

Versmalling (1:3)

*) BDER-30/40/44/60
Bij andere installaties waar de luchtsnelheid lager dan 1 m/s is,
kunnen de nauwkeurigheden van de metingen uit bovenstaande tabel niet gegarandeerd worden.
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ONDERNEMING

ERMA

Kort samengevat

ERMA is een meettoestel bestemd voor gebruik in een OPTIVENT-systeem.
Dit meettoestel genereert een elektrische spanning die recht evenredig is met het
actuele luchtdebiet. EMSF is ontworpen voor gebruik in een VAV-systeem om een
evenwicht te creëren tussen toe- en afvoerlucht in een bepaalde ruimte.

• Bestemd voor de meting van het luchtdebiet
• Tijdsbesparend bij installatie/inbedrijfstelling
• Breed luchtdebietbereik

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

RECHTHOEKIG LUCHTDEBIET MEETTOESTEL

• Beschikbaar in volgende bouwgroottes:
Breedte: 020–160 cm. Hoogte: 010–100 cm
• Eenvoudig te verbinden met
het GBS-systeem via Modbus

*Andere instellingen van Vnom-waarde op aanvraag.
Vmax komt overeen met een luchtsnelheid doorheen de VAV luchtregelklep van 10 m/s.
Vmin komt overeen met een luchtsnelheid doorheen de VAV luchtregelklep van 1,0 m/s.
Wanneer de luchtsnelheid lager is dan 1,0 m/s, kan de meetnauwkeurigheid niet worden gegarandeerd.

020

025		030

040

050

060

010
020
025
030
040
050
060

72–720
144–1.440
180–1.800
–
–
–
–

90–900
180–1.800
225–2.250
–
–
–
–

144–1.440
288–2.880
360–3.600
432–4.320
576–5.760
–
–

180–1.800
360–3.600
450–4.500
540–5.400
720–7.200
900–9.000
–

216–2.160
432–4.320
540–5.400
648–6.480
894–8.640
1.080–10.800
1.296–12.960

108–1.080
2.016–2.160
270–2.700
324–3.240
–
–
–

					

BREEDTE (cm)

HOOGTE (cm)

070

080

100

120

140

160

010
020
025
030
040
050
060
070
080
100

–
504–5.040
630–6.300
756–7.560
1.008–10.080
1.260–12.600
1.512–15.120
1.764–17.640
–
–

–
576–5.760
720–7.200
864–8.640
1.152–11.520
1.440–14.400
1.728–17.280
2.016–20.160
2.304–23.040
–

–
720–7.200
900–9.000
1.080–10.800
1.440–14.400
1.800–18.000
2.160–21.600
2.520–25.200
2.880–28.800
3.600–36.000

–
–
–
–
1.728–17.280
2.160–21.600
2.592–25.920
3.024–30.240
3.456–34.560
4.320–43.200

–
–
–
–
2.016–20.160
2.520–25.200
3.024–30.240
3.528–35.280
4.032–40.320
5.040–50.400

–
–
–
–
2.304–23.040
2.880–28.800
3.456–34.560
4.032–40.320
4.608–46.080
5.460–57.600

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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AIR FILTRATION

BREEDTE (cm)

HOOGTE (cm)

CONTROLS

					

AIR CONDITIONING & HEATING

Werkbereik (m3/h)
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TOEPASSINGEN

De volgende tabel toont de aanbevolen minimum Vmin [m3/h] en maximum Vnom [m3/h]
voor-ingestelde luchtdebieten.

AIR DISTRIBUTION

• Hoge nauwkeurigheid

BDEP-LUCHTKLEP

MANUEEL INSTELBARE REGEL- EN AFSLUITKLEP

Kort samengevat

Ontworpen voor het afsluiten en afstellen van de luchtstroom in ronde kanalen.
De klep bestaat uit een cilindrische behuizing en een klepblad met rubber
afdichtingsrand. Standaard wordt de klep handmatig bediend maar optioneel zijn
gemotoriseerde uitvoeringen ook beschikbaar.

• Beschikbare diameters: Ø 80-630 mm
• Luchtdichtheidsklasse C
overeenkomstig EN1751
• Klep-afsluit dichtheidsklasse 4
• Beide kanaalaansluitingen zijn voorzien
van ingeklemde EPDM-dichtingen
• Optie: gemotoriseerde uitvoeringen

Productinformatie

A

GROOTTE (bbb) L (mm)

A (mm)

B (mm)

Gewicht (kg)

008
010
012
016
020
025
031
040
050
063

80
90
100
120
140
165
195
270
320
385

40
50
65
100
120
145
175
220
270
335

0,30
0,34
0,42
0,46
0,82
1,2
1,5
2,7
3,9
5,2

135
135
135
135
135
125
125
160
160
160

bbb

B

Li

L

70

A

bbb

B

Li

124
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L
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ONDERNEMING

ETPR BRANDKLEP

• Brandklasse EI 60 S volgens EN 13501-3
• Voor binnentoepassingen en geschikt voor
wand- en vloermontage
• Getest volgens testnorm EN 1366-2
• Beschikbare diameters 100 mm tot 630 mm
• De behuizing voldoet aan luchtdichtheidsklasse C overeenkomstig EN 1751
• In gesloten toestand voldoet de brandklep aan
luchtdichtheidsklasse 3 overeenkomstig EN 1751

AIR CONDITIONING & HEATING

• Alle kanaalaansluitingen zijn voorzien van
ingeklemde EPDM-dichtingen
• Onderhoudsvrij
Productinformatie

100
(125)*
125
150
160
200
250
300
315
400
500
630

465*

125

40

210

300

35

95

95

3,6

3,1

350
350
350
350
350
350
350
350
405
405

70
70
70
70
70
70
70
70
65
65

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

210
235
245
285
335
385
400
505
605
735

240
240
240
240
240
240
240
240
300
300

35
35
35
35
40
40
40
60
60
60

95
95
95
95
95
95
95
95
82
85

95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

3,3
3,8
3,9
4,5
5,8
7,0
7,3
10,3
14,8
21,0

2,8
3,1
3,3
3,9
5,2
6,3
6,7
9,7
14,0
20,1

* D125 met 2 x verloopstukken BDED-1-012-010.

Brandclassificatie
GROOTTE ØD
100–630

Gewicht (kg)
manueel

AIR FILTRATION

GROOTTE ØD1 A (mm)
B (mm)
C (mm)
D2 (mm)
E (mm)
L (mm)
Gmax (mm)
H (mm)
Gewicht (kg)
									gemotoriseerd

Flexibele wand

INSTALLATIEMETHODE
Vaste wand
Vaste vloer

Op afst. van wand/vloer

Brandweerstand

Onderdruk tijdens brandtest (Pa)

X
–

X
–

X
–

EI 60 (ve • ho i<>o) S
EI 90 (ho i<>o) S

300

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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CONTROLS

BRANDKLEP MET SMELTLOOD

TOEPASSINGEN

GEMOTORISEERDE BRANDKLEP

• CE-markering volgens EN 15650

AIR DISTRIBUTION

Kort samengevat

ETPR brandkleppen zijn zowel in gemotoriseerde als handmatige uitvoering verkrijgbaar.
De brandklepbehuizing is vervaardigd uit thermisch verzinkt plaatstaal en het klepblad
is van brandisolerend calciumsilicaatmateriaal. De manuele uitvoering van de brandklep
met smeltlood mechanisme (70°C) is steeds voorzien van twee micro-schakelaars
(open/dicht). Bij de gemotoriseerde uitvoering heeft men de keuze tussen een 24V of 230V
aandrijfmotor. ETPR-brandkleppen zijn ontwikkeld voor zowel wand- als vloermontage.

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

RONDE BRANDKLEP BRANDKLASSE EI 60 S

ETCE BRANDKLEP

RONDE BRANDKLEP - BRANDKLASSE EI 60 S / EI 90 S / EI 120 S

De ETCE brandkleppen zijn zowel in gemotoriseerde als handmatige uitvoering verkrijgbaar en zijn
ontworpen voor installatie in een muur of vloer (tussen twee verdiepen) voor ronde kanaalaansluiting.
De brandklepbehuizing is vervaardigd uit thermisch verzinkt plaatstaal en het klepblad is van
brandisolerend calciumsilicaatmateriaal. De manuele uitvoering van deze brandklep met smeltlood
mechanisme (70°C) is steeds voorzien van twee micro-schakelaars (open/dicht). Bij de
gemotoriseerde uitvoering heeft men de keuze tussen een 24V of 230V aandrijfmotor. ETCEbrandkleppen zijn ontwikkeld voor zowel wand- als vloermontage. ETCE- gemotoriseerde brandklep
uitvoeringen hebben een duurzaamheidstest van 10.000 cycli (open/sluiten) doorstaan en kunnen
ook voor dagelijkse ventilatiedoeleinden worden gebruikt. Dankzij het gebruik van een
gemotoriseerde klep is een automatische functiecontrole mogelijk (bijv. door ons besturings-en
bewakingssysteem FICO) en kan een rookdetectiesysteem op basis van een rookmelder worden
toegepast. De motor is uitgerust met ingebouwde microschakelaars voor zowel open als gesloten stand.

100–800

1.000

126

• Beschikbare diameters voor manuele
uitvoering zijn 100-630 mm en voor de
gemotoriseerde uitvoering 100-1000mm

B (mm)
L (mm)
Cmax (mm) Gewicht (kg)
± 10			gemotoriseerd

Gewicht (kg)
manueel

• In gesloten toestand voldoet de brandklep aan
luchtdichtheidsklasse 2 overeenkomstig EN 1751

416*

195

35

100

3,2

2,7

416
416
416
416
416
416
416
416
570
570
570
570

195
195
195
195
195
195
195
195
310
310
310
310

35
35
35
35
40
40
40
60
60
60
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2,8
3,1
3,3
4,1
4,9
6,1
6,3
9,3
15,3
21,3
26,0
43,0

2,3
2,6
2,8
3,4
4,4
5,4
5,4
7,9
14
20
–
–

• Voor binnentoepassingen en geschikt voor
horizontale en verticale montage
• Alle kanaalaansluitingen zijn voorzien van
ingeklemde EPDM-dichtingen
GEMOTORISEERDE
BRANDKLEP

A
B1)
L

L

ØD

Cmax

* D125 met 2 x verloopstukken BDED1-012-010, totale lengte 556 mm.

INSTALLATIEMETHODE

Flexibele wand

Massieve wand

Plafond

X
–
–
X
–
–
X
–
–

X
–
–
X
–
–
X
–
–

X
X
X
X
X
X
X
X
X

gipskarton

100–630

• Getest volgens de testnorm EN-1366-2

A (mm)
± 10

Brandclassificatie
DIAM. ØD

• Brandklasse: EI 60 S/EI 90 S/EI 120 S
volgens EN 13501-3

Air Management & ATD’s

Brand
weerstand
EI 60 (ve • ho i<>o) S
EI 90 (ve • ho i<>o) S
EI 120 (ve • ho i<>o) S
EI 60 (ve • ho i<>o) S
EI 90 (ve • ho i<>o) S
EI 120 (ve • ho i<>o) S
EI 60 (ve • ho i<>o) S
EI 90 (ve • ho i<>o) S
EI 120 (ve • ho i<>o) S

Druk tijdens
brandtest (Pa)

1) Afstand tot de muur

BRANDKLEP MET
SMELTLOOD

A
B1)
L

500

300

L

Cmax

ØD

100
(125)*
125
150
160
200
250
300
315
400
500
630
800
1.000

• CE-markering volgens EN 15650:2010

• De behuizing voldoet aan luchtdichtheidsklasse
C overeenkomstig EN 1751

Productinformatie
GROOTTE
ØD

Kort samengevat

300

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

ETPS-E BRANDKLEP

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

RECHTHOEKIGE BRANDKLEP - BRANDKLASSE E 60 S / E 120 S

AIR MOVEMENT

Kort samengevat
• Getest volgens de testnorm EN-1366-2
• Brandklasse E 60 C /E 120 / E 120 S
(max. 800x800 mm) volgens EN 13501-3
• Duurzaamheidstest van 10.000 cycli
(open/dicht)
• Beschikbare afmetingen gaande van
200x200 mm tot 1200x1200 mm
• De behuizing voldoet aan luchtdichtheidsklasse B overeenkomstig EN 1751

ETPS kan worden
gebruikt in combinatie
met het ISYteq FICO
brandveiligheid
regelsysteem.

AIR CONDITIONING & HEATING

• In gesloten toestand voldoet de brandklep aan
luchtdichtheidsklasse 2 overeenkomstig EN 1751

AIR DISTRIBUTION

ETPS-E is en gemotoriseerde, rechthoekige brandklep voorzien van een CE-markering
volgens EN 15650-2010. De klep voldoet aan de eisen van brandklasse E 60/E 90/E 120.
De klep wordt horizontaal of verticaal geïnstalleerd in het ventilatiekanaal tussen de
brandcompartimenten om de verspreiding van rookgassen tegen te gaan. Keuze uit een
24V of 230V aandrijfmotor. Wanneer een rookdetector rook detecteert, wordt de stroom
naar de aandrijfmotor onderbroken en sluit de brandklep automatisch. Deze brandkleppen
kunnen gebruikt worden in massieve wanden en vloeren maar zijn tevens getest voor
gebruik in flexibele wanden (gipskarton) in een max. uitvoering van 800x800 mm.
ETPS-E gemotoriseerde brandkleppen hebben een duurzaamheidstest van 10.000 cycli
(open/sluiten) doorstaan.

• Uitgerust met PG- of flensverbinding

Brandklep ETPS-E met als optie een ronde
aansluitmogelijkheid voorzien van een

A (mm)

AANSLUITMOGELIJKHEID

200
250
315
400
500
630
800
1.000
1.250

200
250
350
400
500
650
800
1.000
1.200

200
250
350
400
500
650
800
1.000
1.200

35
45
45
85
70
80
140
140
140

PG-verbinding
PG-verbinding
PG-verbinding
PG-verbinding
PG-verbinding
PG-verbinding
PG-verbinding
PG-verbinding
Flens-verbinding

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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CONTROLS

H (mm)

A

127

TOEPASSINGEN

W (mm)

Ød

Ød

220

H+4

A

Productinformatie

AIR FILTRATION

ingeklemde EPDM-dichting.

LUMO & LUMI DESIGN LUCHTVENTIELEN

Ontworpen om op te
gaan in elke ruimte
– een techniek die wel opvalt
Het ontwerp van de nieuwe luchtventielen LUMI en LUMO is gebaseerd op onze jarenlange
ervaring als marktleider en heeft hierdoor een breed scala aan toepassingen. De wensen
en eisen van installateurs, adviseurs, architecten en eindgebruikers zijn grondig onderzocht
en volledig meegenomen.
Het resultaat is een ventielserie waarbij naast geraffineerde verbeteringen ook nog eens
innovatieve features op de markt worden gezet. LUMI en LUMO zijn qua design gericht op
een fraaie uitstraling in alle interieurs. Ze kunnen zelfs als een soort kameleon opgaan in de
omgeving met behulp van de optie voor personalisatie. Een laag geluidsniveau mag dan
wel niet zichtbaar zijn, het wordt wel erg gewaardeerd.
De installatie is eenvoudig en de inbedrijfstelling gaat sneller; meting, afstelling en vergrendeling
kunnen plaatsvinden zonder het ventiel uit de montagering te halen. De meetresultaten zijn
nauwkeurig en consistent, niet alleen tussen verschillende metingen maar ook onafhankelijk
de persoon die de meting uitvoert. Door de vuilafstotende CleanVent® behandeling blijven
de ventielen langer stofvrij en zijn heel gemakkelijk te reinigen.

AANPASBAAR
UITERLIJK
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LAGE
GELUIDSNIVEAUS

COMPACTE
AFMETINGEN

VUILAFSTOTEND
CLEANVENT
®

PERSONALISATIE
GEMAKKELIJK GEMAAKT
Dankzij de ventielen met onze slimme
decoratieve omkadering kunnen
gebruikers behangpapier, textiel of
hun favoriete foto op de voorplaat
plaatsen. Er is geen lijm of gereedschap
nodig, waardoor het gemakkelijk is
om de voorkant te verwisselen bij het
herinrichten. Het decoratieframe wordt
standaard geleverd met kleppen van
100 en 125 mm.

INTERNE
METING

SNELLE INREGELING
EN VERGRENDELING

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

LUMO (afvoer) EN LUMI (toevoer) LUCHTVENTIELEN

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

MODERNE DESIGN LUCHTVENTIELEN MET PERSONALISATIE MOGELIJKHEDEN

AIR MANAGEMENT & ATD’S

RECHTHOEKIGE
VOORPLAAT MET
DECORATIEFRAME

RONDE
VOORPLAAT MET
DECORATIEFRAME

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

uitstraling in alle interieurs en kunnen zelfs als een soort kameleon
opgaan in de omgeving met behulp van de opties voor personalisatie.
Het slimme afwerkings- kader maakt het de gebruikers mogelijk het
frontpaneel te personaliseren met behang, textiel of een favoriete
afbeelding. Beide ventielen zijn verkrijgbaar met een ronde (-R) of
een vierkante (-S) decoratieve voorplaat en zijn standaard voorzien
van onze gepatenteerde, vuilafstotende ‘CleanVent coating’

Productinformatie
AANSLUITDIAMETERS

LUMO luchtventiel
LUMO-R-100-C
LUMO-R-125-C
LUMO-R-160-C
LUMO-R-200-C

Metaal, CleanVent, ronde voorplaat, decoratieframe
Metaal, CleanVent, ronde voorplaat, decoratieframe
Metaal, CleanVent, ronde voorplaat
Metaal, CleanVent, ronde voorplaat

100 mm
125 mm
160 mm
200 mm

LUMO-S-100-C
LUMO-S-125-C
LUMO-S-160-C
LUMO-S-200-C

Metaal, CleanVent, vierkante voorplaat, decoratieframe
Metaal, CleanVent, vierkante voorplaat, decoratieframe
Metaal, CleanVent, vierkante voorplaat
Metaal, CleanVent, vierkante voorplaat

100 mm
125 mm
160 mm
200 mm

LUMI-luchtventiel
LUMI-R-100-C
LUMI-R-125-C
LUMI-R-160-C
LUMI-R-200-C

Metaal, CleanVent, ronde voorplaat, decoratieframe
Metaal, CleanVent, ronde voorplaat, decoratieframe
Metaal, CleanVent, ronde voorplaat
Metaal, CleanVent, ronde voorplaat

100 mm
125 mm
160 mm
200 mm

LUMI-S-100-C
LUMI-S-125-C
LUMI-S-160-C
LUMI-S-200-C

Metaal, CleanVent, vierkante voorplaat, decoratieframe
Metaal, CleanVent, vierkante voorplaat, decoratieframe
Metaal, CleanVent, vierkante voorplaat
Metaal, CleanVent, vierkante voorplaat

100 mm
125 mm
160 mm
200 mm

KORT SAMENGEVAT
• Laag geluidsniveau
• Eenvoudig te installeren, zowel in
nieuwe installaties als bij renovaties
• Eenvoudige luchtdebietmeting, inregeling
en vergrendeling zonder het ventiel
zelf uit de montagering te halen
• Directe luchtdebietmeting vanaf de
midden spindel zorgt voor nauwkeurige
meetwaarden
• Eenvoudig te regelen luchtuitblaasrichting
• Beschikbare aansluitdiameters;
100, 125, 160 en 200 mm
• Plaatstaal uitvoering
• Standaard kleur RAL 9010, andere
kleuren verkrijgbaar op aanvraag
• De maten 100 en 125 mm worden
standaard geleverd met een
decoratieframe voor personalisatie
• Verkrijgbaar met ronde of vierkante
voorplaat
• Standaard met gepatenteerde,
vuilafstotende ‘CleanVent’ coating

AIR CONDITIONING & HEATING

PRODUCTGEGEVENS

AIR FILTRATION

PRODUCTCODE

CONTROLS

Snelle en eenvoudige montage en inregeling
Luchtdebietmeting, aanpassing en vergrendeling kunnen rechtstreeks vanaf de voorkant van het ventiel
plaatsvinden zonder het ventiel uit het frame te halen. Voor betrouwbare en consistente metingen wordt
de meetslang bevestigd op het uiteinde van de spindel. Door de middenspindel met schroefdraad en
vleugelmoer kan er heel nauwkeurig worden afgesteld en kan de vergrendeling heel veilig plaatsvinden.

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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De LUMI (luchttoevoer) en LUMO (luchtafvoer) ventielen zijn bestemd
voor gebruik in mechanische ventilatiesystemen. Geschikt voor zowel
wand- als plafondmontage. Beide ventielen hebben een laag geluidsniveau, eenvoudige luchtdebietsmeting, inregeling en vergrendeling
zonder de ventielen zelf uit de montagering te halen. Directe luchtdebietmetingen vanaf de midden spindel staan garant voor nauwkeurige
uitlezingen. De LUMI en LUMO zijn qua design ontworpen voor een fraaie

CLEANVENT

®

Gepatenteerde vuilafstotende coating
voor verbetering van zowel esthetiek
als hygiëne op luchtventielen

CLEANVENT
BELANGRIJKSTE
VOORDELEN

Onze unieke, innovatieve CleanVent® technologie houdt uw luchtventielen schoon.

• Blijvend esthetisch uiterlijk

Vermindert de noodzaak van onderhoud, verzekert de goede prestaties en
behoudt de esthetiek. Vuile toe- en afvoerluchtventielen zijn een normaal en lelijk
verschijnsel geworden in veel gebouwen. Het resultaat is een onaantrekkelijk
uiterlijk, een afname van de binnenluchtkwaliteit en een verhoogd energieverbruik.
Met de unieke Avalon®-coating – waardoor de oppervlakken van luchtroosters
vuilafstotend zijn – zijn deze factoren sterk verbeterd. FläktGroup is het enige
bedrijf ter wereld dat deze coating op haar luchtventielen aanbiedt.

• Vermindert onderhoud/reiniging

®

• Verhoogde kwaliteit van de
binnenlucht
• Energievriendelijk
• Constante technische prestaties
• Lange levensduur
• Veilige en milieuvriendelijke
oplossing
• Geschikt voor alle gebouwen

Traditionele
luchtventiel

CleanVent®
ventiel
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AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION

AIR MANAGEMENT & ATD’S
AIR MOVEMENT

DE OPPERVLAKTETOPOGRAFIE

Door de grote contacthoek en de geringe oppervlakte-energie houden water- en vetdruppels hun
vorm en verspreiden zich niet over het ventieloppervlak en laten geen sporen na bij het wegrollen.

De coating voorkomt dat het vuil aan de oppervlakteoneffenheden van een traditionele lakafwerking
blijft kleven, door de vorming van een gelijkmatige
poriënvullende film die het ventiel beschermt.

®

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Het CleanVent®-oppervlak is elektrisch inert,
wat betekent dat het geen elektrische lading
bevat die vuil aan het oppervlak kan
aantrekken en binden.

CleanVent® gecoate luchtroosters zijn een goede keuze waar een proper esthetisch uiterlijk
met al of niet een hygiënische functie en betrouwbare prestaties worden gewaardeerd.
Een goede keuze dus in woningen, kantoren of scholen, of bijna overal. Maar des te meer
als hygiëne noodzakelijk is, zoals in ziekenhuizen, laboratoria of kritische sectoren.

CONTROLS

CLEANVENT
DE JUISTE KEUZE
VOOR ALLE
AANVRAGEN

NIET ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN

AIR FILTRATION

LAGE OPPERVLAKTE-ENERGIE

-

GETEST EN BEWEZEN
Het gepatenteerde CleanVent®-concept is getest door VTT (Fins technisch onderzoekscentrum).
Volgens de testresultaten blijven met CleanVent® gecoate luchtroosters zichtbaar properder,
wat de prestaties en energievriendelijkheid ten goede komen.

Air Management & ATD’s
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+

AIR DISTRIBUTION

®

AIR CONDITIONING & HEATING

Dit is wat CleanVent maakt... luchtroosters blijvend proper:

Overzicht luchtroosters en luchtventielen
PLAFONDROOSTERS
TOEPASSINGSGEBIEDEN

• Hotels
• Restaurants
• Kantoren
DCU-4
200–5.000 m3/h

• Klaslokalen
• Bedrijfsgebouwen

DCI
100–900 m3/h

WERVELROOSTERS
TOEPASSINGSGEBIEDEN

NWPA
30–2.000 m3/h

• Hotels
• Restaurants
• Kantoren
• Klaslokalen

DFR
200–800 m3/h

• Bedrijfsgebouwen
• Bioscopen
• Theaters/concertzalen
• Transport

WANDROOSTERS
TOEPASSINGSGEBIEDEN

IVH
100–4.000 m3/h

• Hotels
• Restaurants
• Kantoren
• Klaslokalen
• Bedrijfsgebouwen

USR
100–2.300 m3/h

• Ziekenhuizen
• Bioscopen
• Theaters/concertzalen
• Transport
• Zwembaden

lIJNROOSTERS
TOEPASSINGSGEBIEDEN

• Hotels
• Restaurants
DLM
60–500 m3/h

• Kantoren
• Klaslokalen

DLR
50–500 m3/h

JET UITBLAASROOSTERS
TOEPASSINGSGEBIEDEN

• Sporthallen
• Industriële toepassingen

TEI
300–1.400 m3/h
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BMT
150–2.500 m3/h

• Transport/Logistiek
• Galerijen

DDAA/DDBA
98–800 m3/h

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING
AIR TREATMENT

VERDRINGINGSROOSTERS

• Transport/logistiek
• Industriële toepassingen

• Galerijen
• Sporthallen

PNAA
80–1.500 m3/h

AIR MANAGEMENT & ATD’S

DVHA
80–4.100 m3/h

AIR DIFFUSION

TOEPASSINGSGEBIEDEN

LUCHTVERDEELKANALEN MET NOZZLE UITBLAAS
TOEPASSINGSGEBIEDEN

UNO
8–180 m3/h

AIR MOVEMENT

ACTIVENT® ACTA
20–400 m3/h

• Industriële toepassingen
• Winkels
• Transport/logistiek
• Klaslokalen

DESIGN LUCHTVENTIELEN

• Hotels
• Woonruimten
LUMO-S
10–450 m3/h

LUMI-R
15–300 m3/h

AIR DISTRIBUTION

TOEPASSINGSGEBIEDEN

• Meerdere woningen
• Kantoren

KSO
20–400 m3/h

AIR CONDITIONING & HEATING

BUITENMUURROOSTERS
TOEPASSINGSGEBIEDEN

RISD
100–18.000 m3/h

• Ziekenhuizen
• Bioscopen
• Theaters/concertzalen
• Transport
• Zwembaden

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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CONTROLS

AIR FILTRATION

TAE
1.000–40.000 m3/h

• Hotels
• Restaurants
• Kantoren
• Klaslokalen
• Bedrijfsgebouwen

ACTIVENT

LUCHTVERDEELKANALEN MET NOZZLE UITBLAAS

Activent is een ventilatiesysteem voor het tochtvrij toevoeren en verdelen van lucht.
Het systeem heeft zijn efficiënt functioneren bewezen in zowel kleine als grote ruimtes.
Dit luchtverdeelsysteem kan in alle soorten van gebouwen zoals kantoren, scholen,
warenhuizen en industriële faciliteiten zijn toepassing vinden. In functie van de
oppervlakte, hoogte en toepassing wordt een bepaalde nozzle-sectie gekozen
voor een optimale luchtverdeling in de ruimte.

Kort samengevat
• Gemakkelijk te installeren
• Laag geluidsniveau
• Beschikbare kanaaldiameters 200–500 mm
• Keuze uit 10 nozzle-sectoren
• Gemaakt van thermisch verzinkt staal
• Verkrijgbaar in RAL 9010 en andere
kleuren op aanvraag

Productinformatie
ACTIVENT-SYSTEEM

ACTA-aaa-b-ccc-d-e

Afmeting (aaa)
Aansluitdiameter in cm
020, 025, 031, 040, 050
Nozzle factor (b)
0 = 0 x graad (verlengkanaal)
1 = 1 x graad (180, 240, 270, 300, 360)
Nozzle optie (ccc)
000, 060, 090, 120, 180, 240, 270, 300, 360
Nozzle optie in graden 090 en 270 alleen voor de maten 315-500 mm
Lengte (d)
2 = 2.000 mm
3 = 3.000 mm
9 = speciale lengte, tot 3.000 mm (op aanvraag)
Materiaal (e)
1 = thermisch verzinkt staal
2 = thermisch gegalvaniseerd staal in wit RAL9010
3 = thermisch gegalvaniseerd staal in wit RAL9003
9 = thermisch gegalvaniseerd staal gelakt in een speciale kleur
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ESAS

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

RECHTHOEKIGE ROOKKLEP

• Brandklasse E 120 volgens EN 13501-4
• Beschikbare afmetingen gaande van
200x200 mm tot 1200x1200 mm
• Twee veiligheidsposities – open en gesloten
• Kan automatisch via rookdetectie of
handmatig via een brandweerschakelaar
naar de veiligheidspositie worden gezet
• De luchtdoorstroomrichting heeft geen
invloed op de functie van de klep
• De behuizing voldoet aan luchtdichtheidsklasse B overeenkomstig EN 1751
• In gesloten toestand voldoet de rookklep
aan luchtdichtheidsklasse 2
overeenkomstig EN 1751

Flensaansluiting
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n x 200
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AIR FILTRATION

x

Productinformatie
200
200
134
134
120
0
1

250
250

145
0
1*
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300
300
284
84
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0
2

350
350

195
0
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400
400
334
134
120
1
2

450
450

145
1
2*

500
500
484
84
170
1
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600
600
534
134
120
2
3

700
700
484
284
170
2
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800
800
534
334
120
3
4

900
900
484
484
170
3
5

1.000
1.000
534
534
120
4
5

1.100
1.100
684
484
170
4
6
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CONTROLS
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n (afstand)
Aantal bladen
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H+4

H+4

355

14

220

x

≤185

W

32

220
9,5

20

PG-aansluiting

AIR CONDITIONING & HEATING

• Getest volgens de norm EN-1366-10

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

Kort samengevat

ESAS is een rechthoekige rookklep speciaal ontworpen voor gebruik in één
brandcompartimenttoepassing als gesloten of geopende klep voor rook afvoer.
Dit product is conform de Europese productnorm EN-12101-8 en heeft een CE-Certificatie.
De ESAS rookklep is steeds geleverd met een in productie voorgemonteerde elektrische
aandrijfmotor (24V of 230V) die ingebouwd is in een calciumsilicaat elektrische aansluitdoos.
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> OVERZICHT VENTILATORENGAMMA
AXIAALVENTILATOREN

JMv Aerofoil

JM Aerofoil

DAKVENTILATOREN

STEC-dakventilator met EC-motor

RoofJett dakventilator

JTv Slim-Line

JTv Low profile

VENTILATOREN VOOR
PARKEERGARAGES

VENTILATOREN VOOR
WERKING BIJ HOGE TEMPERATUREN

JM HT axiaalventilatoren

GT-3 centrifugaalventilatoren

PLUG VENTILATOREN

CentriFlow 3D plug ventilator
met EC-motor

138

Air Movement

CentriFlow 3D plug ventilator
met PM-motor

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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AIR TREATMENT

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

JMv Aerofoil

AIR CONDITIONING & HEATING

VORTEX

CREATION
CONTROL
by FLÄKTGROUP

Air Movement

CONTROLS

AIR FILTRATION

Dankzij de innovatieve VCCtechnologie is JMv een ventilator
met een zeer hoog rendement.
Natuurlijk, als klanten nog hogere
energiebesparingen willen
realiseren, kunnen we ventilatoren
met IE4-motoren of op elkaar
afgestemde inverters aanbieden,
die kunnen worden gebruikt om
de bedrijfsefficiëntie en het
stroomverbruik te optimaliseren.
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Voor de JMv-serie hebben we ons laten inspireren door een technologie uit de luchtvaart
waarbij aërodynamische efficiëntie een belangrijke factor is bij het streven naar
lagere brandstofkosten en vermindering van de uitstoot. Het resultaat is ons meest
aërodynamisch geavanceerde ventilatorontwerp tot nu toe, dat gebruik maakt van
FläktGroup's gepatenteerde Vortex Creation Control-techniek. Met behulp van onze
technische uitmuntendheid en de geavanceerde CFD-ontwerpsoftware hebben we
het ontwerp van schoepen, naven en statische componenten geoptimaliseerd voor
het leveren van uitstekende aërodynamische prestaties die een aanzienlijke verlaging
van het energieverbruik en de bedrijfskosten realiseren. De lage werkingskosten van
deze JMv-serie worden ondersteund door de sterke punten van onze JM-serie waarbij
de toonaangevende niveaus van betrouwbaarheid en kwaliteit alsmede snelle en
kosteneffectieve montage.

AIR DISTRIBUTION

Meer aërodynamische
voordelen met JMv
– voor ultieme efficiëntie

JMv AEROFOIL

AXIAAL VENTILATOREN MET VCC-TECHNOLOGIE

Kort samengevat

Voor onze JMv-serie van axiaalventilatoren hebben wij ons laten inspireren door de luchtvaarttechniek, waarbij de aerodynamische efficiëntie de sleutelfactor is. Door innovatie
en de ‘Vortex Creation Control’ (VCC) technologie tilt FläktGroup deze serie naar een
hoger niveau wat resulteert in een besparing op werkingskosten tot max. 24 %.
Elke waaier is vervaardigd uit onder hoge druk gegoten aluminium, dat met behulp van
realtime radiografie (volgens ASTM E-155) wordt geïnspecteerd om de integriteit en
kwaliteit van het product te waarborgen. De schoepen zijn zeer nauwkeurig gebalanceerd
om de trillingsniveaus te minimaliseren en een soepele werking te garanderen.
De waaierschoepen zijn gemonteerd in een samenstelling van naaf en klemplaat,
waardoor de schoephellingshoek met de hand kan worden aangepast, waardoor de
prestaties flexibel kunnen worden ingesteld.

C

• Statische opvoerhoogte tot 1755 Pa
• Een ventilator met een efficiëntie van 84%
zorgt voor lage bedrijfskosten en verbeterde
SFP-waarden
• Ventilatoren zijn getest volgens ISO5801,
BS848 en EN12101-3 (hoge temperatuur)
• Standaard werkingstemperatuur -40°C tot
+ 50°C. Optioneel 200°C tot 400°C
• Volledig in overeenstemming met ErP-verordening
327/2011. Overschrijdt ook de doelstellingen
van de derde fase (verwacht in 2020)

D

DIAMETER A BINNENZIJDE

• Dankzij volledig ommanteld ontwerp een snelle,
eenvoudige en kosteneffectieve installatie
DIAMETER K
GATEN
ONDERAAN

• Een- en tweetoerenmotoren zijn verkrijgbaar in
varianten 50 Hz en 60 Hz. Motorbeveiliging IP55

L

B-vorm
(uitsluitend)

DIAMETER B OVER DE FLENS

Luchtstroom

• Luchtdebieten tot 100.000 m3/h

MAX. AANTAL GATEN N
DIAMETER GELIJKMATIG
VERSPREID OVER DE
DIAMETER VAN DE
CIRKEL (IEDER UITEINDE)

A
E

• Beschikbare diameters, 315 tot 1.000 mm

• Motortypes : IE1, IE2 en IE3

CRS G
A
CRS H
J

Productinformatie
Productcode

Motor-frame

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

Gewicht
(kg)

315

BT5

315

395

375

229,5

3

355

285

265

315

10

200

8

10

21

355

BT4

355

435

375

249,5

3

395

285

305

355

10

225

8

10

22

400

BT9

400

480

375

272

3

450

285

350

400

10

250

8

10

25

450

BT9

450

530

375

297

3

500

275

400

450

10

280

8

12

26

500

CT5

500

594

520

322

3

560

420

450

500

10

315

12

12

46

560

CT9

560

654

520

352

3

620

420

510

560

10

355

12

12

54

630

CT9

630

724

520

387

3

690

400

580

630

16

400

12

12

73

(Alle afmetingen in mm)
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JM AEROFOIL

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

AXIAALVENTILATOREN

AIR MOVEMENT

Kort samengevat

Onze JM-serie van hoog rendement axiaalventilatoren is leverbaar met lange of korte
behuizing. Elke waaier is vervaardigd van onder hoge druk gegoten aluminium,
dat met behulp van realtime radiografie (volgens ASTM E-155) wordt geïnspecteerd
om de integriteit en kwaliteit van het product te waarborgen. De schoepen zijn precies
gebalanceerd om de trillingsniveaus te minimaliseren en een soepele werking te
garanderen. De waaierschoepen zijn gemonteerd in een samenstelling van naaf en
klemplaat, waardoor de schoephellingshoek met de hand kan worden aangepast
en waardoor de prestaties flexibel kunnen worden ingesteld.

• Beschikbare diameters 315–1.600 mm
• Luchtdebieten tot 234.000 m3/h
• Statische opvoerhoogte tot 2.000 Pa

AIR DISTRIBUTION

• Ventilatoren getest volgens
ISO5801 en BS848
• Hoog rendement
• Lage geluidsniveaus

Productinformatie
Schoepinstelling (°)
Min
Max

Toerental
omw/min

Motor

Beoordeling

Stroom volle
belasting (A)

Aanloopstroom (A)

Elektrisch
schema

Snelheidsregelaar
Elektronische transformator

31JM/16/4/5/34

EJ321460

28

34

1420

BT5

0,075

0,5

1,45

CD3038

ME1.1

TEID 1

35JM/16/4/5/22

EJ261460

18

22

1420

BT5

0,075

0,5

1,45

CD3038

ME1.1

TEID 2

40JM/16/4/5/40

EJ411452

34

40

1420

BT9

0,25

1.6

3,45

CD3038

ME1.3

TEID 2.2

45JM/16/4/5/30

EJ461466

24

30

1420

BT9

0,32

2,2

5

CD3038

ME1.3

TEID 2.2

50JM/20/4/6/20

DX511455

16

20

1420

BT9

0,32

2,2

5

CD3038

ME1.3

TEID 2.2

CONTROLS

Productnummer

50JM/20/4/6/32

EJ511466

32

32

1420

CT9

0,68

4,8

11

CD3038

ME1.6

TEID 5

56JM/20/4/6/30

DX571459

26

30

1420

CT9

0,97

6,9

13,5

CD3037

ME1.6

TEID 7,5A

63JM/20/4/6/16

DX641453

14

16

1420

CT9

0,97

6,9

13,5

CD3038

ME1.6

TEID 7,5A

Voor de ErP-efficiëntiebeoordeling en -klassen verwijzen wij u naar onze ventilatorselector voor meer informatie.

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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TOEPASSINGEN

Productcode

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

• Motorbeveiliging IP55

ROOFMASTER STEC

DAKVENTILATOR MET VERTICALE UITBLAAS

GEÏSOLEERD

NIET-GEÏSOLEERD

De STEC-dakventilatoren voor nieuwbouw en renovatie zijn de beste oplossing wanneer
energie-efficiëntie, een laag geluidsniveau en vraaggestuurde ventilatie vereist zijn.
STEC-dakventilatoren voldoen aan de huidige ErP norm.
• Hoogefficiënte EC-motoren met geïntegreerde toerentalregeling en
een verscheidenheid aan regelmogelijkheden
• Laag geluidsniveau
• Eenvoudige installatie en onderhoud: montageframe bij de levering inbegrepen
• Waterbestendigheidsklasse: IPX4
• Elektrische voeding:
Grootte 1-4: 1-230 VAC 50 Hz
Grootte 5-7: 3-400 VAC 50 Hz

Kort samengevat
• 7 bouwgroottes met geïsoleerde/
niet-geïsoleerde behuizing
• Luchtdebieten van
180 tot 15.480 m³/h
• EC-motoren met hoog rendement
• Geïntegreerde toerentalregeling
• Standaard met montageframe en
debietsmeting
• Bescherming tegen wateren sneeuwinval bij ventilator in werking
• Behuizing van zwart voorgelakt
gegalvaniseerd plaatstaal of aluminium
en verzinkte staalplaat

Productinformatie
PRODUCTCODE

PRODUCTGEGEVENS

STEC-1-102-1-0-1

Kunststof waaier, geïsoleerd, gelakt gegalvaniseerd staal, zwart,
uitvoering met gemonteerde werkschakelaar en EC-regelaar
Kunststof waaier, geïsoleerd, gelakt gegalvaniseerd staal, zwart,
uitvoering met gemonteerde werkschakelaar en EC-regelaar
Kunststof waaier, geïsoleerd, gelakt gegalvaniseerd staal, zwart,
uitvoering met gemonteerde werkschakelaar en EC-regelaar
Centriflow 3D aluminium waaier, geïsoleerd, gelakt, gegalvaniseerd staal,
zwart, uitvoering met gemonteerde werkschakelaar en EC-regelaar
Centriflow 3D aluminium waaier, geïsoleerd, gelakt, gegalvaniseerd staal,
zwart, uitvoering met gemonteerde werkschakelaar en EC-regelaar
Centriflow 3D aluminium waaier, geïsoleerd, gelakt, gegalvaniseerd staal,
zwart, uitvoering met gemonteerde werkschakelaar en EC-regelaar
Centriflow 3D aluminium waaier, geïsoleerd, gelakt, gegalvaniseerd staal,
zwart, uitvoering met gemonteerde werkschakelaar en EC-regelaar

STEC-2-102-1-0-1
STEC-3-102-1-0-1
STEC-4-102-1-0-1
STEC-5-302-1-0-1
STEC-6-302-1-0-1
STEC-7-302-1-0-1
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ONDERNEMING

ROOFJETT

Kort samengevat

In industriebouw, op de productiewerkvloer, of in soortgelijke installaties: de vervuilde
lucht moet effectief en betrouwbaar worden afgezogen, klassieke voorbeelden van de
taken die RoofJETT dakafzuigventilatoren voor u kunnen uitvoeren.

• 12 bouwgroottes, Ø 200 tot 630 mm
• Vijf verschillende toepassingsgebieden
• Standaardmotoren voor
uitlaatluchttemperaturen tot 105 °C

AIR DISTRIBUTION

Met 12 bouwgroottes voor kanaalaansluitingen met een diameter van 200 tot 630 mm
en met een keuze uit verschillende motoren biedt RoofJETT u de optimale oplossing
voor het beheer van de afvoerlucht op maat. U hebt ook de keuze uit een selectie van
luchtdebieten tot 18.690 m³/h.

• Luchtdebieten: 940–18.690 m³/h

• ATEX-gecertificeerd met II 2 G c IIB T3
en II 2 G c IIB + H2 T4.

AIR CONDITIONING & HEATING

De afgezogen lucht wordt naar boven en ver voorbij het dak afgevoerd via twee
uitgangen, die zich aan weerszijden van de unit bevinden, met automatisch werkende
aluminium afdekkleppen.

Bouwgrootte

2025

2528

2531

3135

3140

mm

max

max

max

max

max

max

Breedte

mm

588

588

588

820

820

820

Hoogte

mm

364

364

364

480

480

480

Diepte

mm

400

400

400

560

560

560

kg

max

max

max

max

max

max

kg

20

22

23

43

35

39

6380

Gewicht

Bouwgrootte

4045

4050

5056

5063

6371

Afmetingen

mm

max

max

max

max

max

max

Breedte

mm

1.168

1.168

1.168

1.630

1.630

1.630

Hoogte

mm

632

632

632

865

865

865

Diepte

mm

800

800

800

1.120

1.120

1.120

kg

max

max

max

max

max

max

kg

78

79

88

157

182

187

Gewicht

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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2022

Afmetingen

AIR FILTRATION

Productinformatie - RoofJett | zonder platte dakdoorvoer

143

TOEPASSINGEN

Weg met afvoerlucht – dat klinkt een stuk makkelijker dan het eigenlijk is.
RoofJETT dakafzuigventilatoren zorgen ervoor dat de afgezogen lucht uw ruimte op een
efficiënte manier verlaat. Zuigt effectief afvoerlucht, gassen en dampen uit gebouwen af.

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

DAKAFZUIGVENTILATOR

JTv SLIM-LINE

JET-PARKEERGARAGEVENTILATOR

Onze Slim-Line-uitvoering is voorzien van een esthetische buitenmantel, waardoor het
product uiterst geschikt is voor het merendeel van projecten en eisen van klanten.

Kort samengevat

Dit type is samengesteld uit een axiaal ventilator met aan weerszijden een geluidsdemper
in één behuizing. Beide luchtopeningen kunnen voorzien worden van veiligheidstralies
en eventueel luchtglijschoepen ter optimalisatie van de luchtstroom.

• Moderne, gestroomlijnde uitvoering, hoge
prestaties, voor gebruik in zonesystemen

Het standaardproduct (basisvariant) is ontworpen voor een eenmalige noodrookafzuiging
(voor een maximale duur van 2 uur) bij 200 °C, maar er zijn nog twee andere opties
leverbaar voor een temperatuur van 400 °C.

• 3 afmetingen: 315 mm, 355 mm en 400 mm.
Geïntegreerde montagebeugel inbegrepen
• 50 Hz unidirectionele JTv prestaties:
33-77 N (max. stuwkracht 91 N)
• 60 Hz unidirectionele JTv prestaties:
40-71 N (max. stuwkracht 88 N)

Luchtrichting

Luchtrichting

1-richting

Volledig omkeerbaar

• 2 snelheden- of invertergestuurde motoren
• Keuze uit een werkschakelaar of elektrische
klemmenkast bestemd voor hoge temperaturen
• Optioneel: beschermtralies en
luchtrichtingsroosters.

E

Klemmenkast
(standaard)

• Gegalvaniseerde afwerking is standaard,
elke standaard RAL-kleur kan als optie
worden geleverd

isolator (optioneel)
200°C / 2 uur
400°C / 2 uurt

Productinformatie
Ventilator
Ø (J)

Opstelling

A

B’

C’

D

E

F

1700

180

310

435

420

130

Temp. klasse

Eén luchtrichting
315

Omkeerbare luchtrichting
Omkeerbare luchtrichting
Eén luchtrichting

355

Omkeerbare luchtrichting

1700

200

310

468

455

130

Omkeerbare luchtrichting
Eén luchtrichting
400

Omkeerbare luchtrichting

1800

220

Omkeerbare luchtrichting

370

513

500

130

200°C/2 uur
of
400°C/2 uur

Inlaat

Uitlaat

Gewicht
(kg)

BM en rooster*

Rooster

86

Rooster

Rooster

87

BM en rooster*

BM en rooster*

84

BM en rooster*

Rooster

90

Rooster

Rooster

91

BM en rooster*

BM en rooster*

88

BM en rooster*

Rooster

111

Rooster

Rooster

112

BM en rooster*

BM en rooster*

109

(Alle afmetingen in mm)
* BM en rooster = Beschermtralies en luchtrichtingsroosters
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ONDERNEMING

JTv LOW-PROFILE

Dit type is samengesteld uit een axiaalventilator met aan weerszijden een geluidsdemper
in één behuizing. Beide luchtopeningen kunnen voorzien worden van veiligheidstralies
en eventueel luchtglijschoepen ter optimalisatie van de luchtstroom.

• Laag ontwerp voor een maximaal
gebruik van de ruimte

Het standaardproduct (basisvariant) is ontworpen voor een eenmalige noodrookafzuiging
(voor een maximale duur van 2 uur) bij 200 °C, maar er zijn nog twee andere opties
leverbaar voor een temperatuur van 400 °C.

• 3 maten; 315 mm, 355 mm en 400 mm.
Geïntegreerde montagebeugel inbegrepen
• 50 Hz unidirectionele JTv prestaties:
29-68 N (max. stuwkracht 89 N)
• 60 Hz unidirectionele JTv prestaties:
34-66 N (max. stuwkracht 85 N)
• 2 toeren- of invertergestuurde motoren

8 bevestigingsgaten
ø 12 mm

E

• Keuze uit een werkschakelaar of elektrische
klemmenkast bestemd voor hoge temperaturen

AIR CONDITIONING & HEATING

F

• Optioneel: beschermtralies en
luchtrichtingsroosters.
• Gegalvaniseerde afwerking is standaard,
elke standaard RAL-kleur kan als optie
worden geleverd

Verwijderbaar afdekpaneel voor
toegang tot de elektrische installatie
Isolator (optioneel)
200°C / 2 uur
400°C / 2 uur

Productinformatie
A

A’

B

B’

C

C’

D

E

F

Inlaat

Uitlaat

Gewicht
(kg)

2175

BM en rooster*

Rooster

90

Omkeerbare luchtrichting

2235

Rooster

Rooster

90

Eén luchtrichting

835 200 265 620 530 580 335

90

150

2055

BM en rooster*

Rooster

90

2115

BM en rooster*

BM en rooster*

90

Eén luchtrichting

2190

Omkeerbare luchtrichting

2235

Eén luchtrichting

835 200 265 620 570 620 375 105 150

Omkeerbare luchtrichting

400

Temp. klasse

Eén luchtrichting

Omkeerbare luchtrichting

355

Tot. lengte

2070
2145

200°C/2 uur
of
400°C/2 uur

BM en rooster*

Rooster

95

Rooster

Rooster

95

BM en rooster*

Rooster

95

BM en rooster*

BM en rooster*

95

Eén luchtrichting

2198

BM en rooster*

Rooster

106

Omkeerbare luchtrichting

2235

Rooster

Rooster

106

Eén luchtrichting

835 200 265 620 620 670 420 113

Omkeerbare luchtrichting

150

2078

BM en rooster*

Rooster

106

2161

BM en rooster*

BM en rooster*

106

AIR FILTRATION

315

Opstelling

CONTROLS

Ventilator
Ø (J)

(Alle afmetingen in mm) - * BM en rooster = Beschermtralies en luchtrichtingsroosters

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Air Movement

AIR DISTRIBUTION

Kort samengevat
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TOEPASSINGEN

Onze Low Profile-ventilatoren zijn speciaal ontworpen voor parkeergarages met een lage
plafondhoogte en waar een oplossing met axiaalventilator de voorkeur geniet.

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

JET-PARKEERGARAGEVENTILATOR

HT JM AEROFOIL

AXIAALVENTILATOREN BESTEMD VOOR HOGE LUCHTTEMPERATUREN

Kort samengevat

HT JM-serie is een alternatief op de standaard JM-versie maar geschikt voor temperaturen
tot 400 °C. Elke waaier is vervaardigd van onder hoge druk gegoten aluminium, dat met
behulp van realtime radiografie (volgens ASTM E-155) wordt geïnspecteerd om de integriteit
en kwaliteit van het product te waarborgen. De schoepen zijn precisie-gebalanceerd om de
trillingsniveaus te minimaliseren en een soepele werking te garanderen. De waaierschoepen
zijn gemonteerd in een samenstelling van naaf en klemplaat, waardoor de schoephellingshoek
met de hand kan worden aangepast en waardoor de prestaties flexibel kunnen worden ingesteld.
137

Alle afschermingen
optioneel

C

S GATEN T
DIAMETER
GELIJKMATIG
VERSPREID OVER
DE DIAMETER VAN
DE CIRKEL (IEDER
UITENDE)

132-180 KADERS
2 GATEN GESCHIKT VOOR WARTEL CM32
CT, 90, 112 KADERS
2 GATEN GESCHIKT VOOR WARTEL CM20
AANZICHT
AANSLUITING

• Beschikbare diameters 315–1.600
• Luchtdebieten tot 186.500 m3/h (65 m3/s)
• Statische opvoerhoogte tot 2.400 Pa
• Ventilatoren getest volgens
ISO5801 en BS848

POSITIE
VOETSTUK
VOOR
VERTICALE
MONTAGE

• Hoog rendement
• Lage geluidsniveaus

Luchtstroom

D

• Gecertificeerd volgens EN2101-3
voor 200°C, 300°C en 400°C/2 uur

VORM B
AFSCHERMING OPTIONEEL
T(IMPED ZIJDELINGS)

• Motorbeveiliging IP55

50

P
G

DIAMETER A OP FLENZENT

VORM A

DIAMÈTRE B AAN DE BINNENZIJDE

Luchtstroom

DIAMETER J
GATEN AAN
DE ONDERZIJDE

MOTORAFSCHERMING
L CRS

CRS K

MONTAGE VAN
HET VOETSTUK
GEWICHT 5,8 KG

M

Productinformatie
Productcode

Motor

A

B

C

D

G

H

J

K

L

M

P

S

T

X

Gewicht
(kg)

HT35JM/16/2/5/40

80 (IE2)

435

355

375

256

200

395

10

290

305

355

225

8

10

1,1

34

HT40JM/16/2/5/32

80 (IE2)

480

400

375

279

225

450

10

290

350

400

250

8

12

1,2

35

HT40JM/16/4/5/40

80 (IE2)

480

400

375

279

225

450

10

290

350

400

250

8

12

1,2

35

HT45JM/20/4/6/40

80 (IE2)

530

450

520

306

225

500

10

290

400

450

280

8

12

1,5

37

HT45JM/20/2/6/40

112M (IE2)

530

450

375

306

225

500

10

434

400

450

280

8

12

1,5

71

HT50JM/20/4/6/40

80 (IE2)

594

500

520

338

290

560

10

290

450

500

315

12

12

2

39

HT50JM/20/2/6/34

112M (IE2)

594

500

520

338

290

560

10

434

450

500

315

12

12

2

76

HT56JM/20/4/6/40

90L (IE2)

654

560

520

368

330

620

10

424

510

560

355

12

12

2,3

55

HT56JM/20/2/6/22

112M (IE2)

654

560

520

368

330

620

10

424

510

560

355

12

12

2,3

78

HT63JM/31/2/6/28

112M (IE2)

724

630

520

403

375

690

10

434

580

630

400

12

12

2,4

92
80

HT63JM/20/4/6/36

100L (IE2)

724

630

520

403

375

690

10

434

580

630

400

12

12

2,4

HT71JM/20/4/6/30

100L (IE2)

804

710

520

443

415

770

10

434

660

710

440

16

12

4,5

83

HT80JM/25/4/9/36

132S (IE2)

894

800

520

480

485

860

12

434

750

800

510

16

12

5,3

166

HT90JM/25/4/9/32

132M (IE2)

1.006

900

520

575

491

970

12

440

850

900

518

16

15

5,3

179

HT100JM/25/4/9/28

160L (IE2)

1.138

1.000

711

625

605

1.070

14

629

950

1.000

630

16

15

13,2

335

(Alle afmetingen in mm)
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ONDERNEMING

GT-3 CENTRIFUGAALVENTILATOR

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

CENTRIFUGAALVENTILATOR MET RIEMAANDRIJVING

AIR MOVEMENT

• Achterovergebogen GTLB-waaiers
voor middendruksystemen met een
laag geluidsniveau

• GTLB-ventilatorschoepenwiel is dynamisch
gebalanceerd volgens ISO-norm 1940-1973 G
2,5 (afmetingen 040-140) of G 6,3
(afmetingen 025-031)

Breedte
(mm)

Hoogte
(mm)

GTLF-3-025

17,5

3

753

381

486

GTLB-3-025

18,5

3

753

381

486

GTLF-3-031

23,5

4

495

419

591

GTLB-3-031

25

4

495

419

591

GTLF-3-040

39

4

985

516

744

GTLB-3-040

41

4

985

516

744

GTLF-3-045

45

5

1.120

545

824

GTLB-3-045

49,5

5

1.120

545

824
912

GTLF-3-050

56

5

1.250

581

GTLB-3-050

61

5

1.250

581

912

GTLF-3-056

84

6

1.364

632

1.030

GTLB-3-056

91

8

1.364

632

1.030

GTLF-3-063

107

6

1.445

674

1.149

GTLB-3-063

115

8

1.445

674

1.149

GTLF-3-071

134

6

1.560

723

1.297
1.297

GTLB-3-071

144

10

1.560

723

GTLB-3-080

320

21

2.000

633

1.470

GTLB-3-100

367

34

2.280

770

1.860

GTLB-3-112

353

40

2.750

810

2.099

GTLB-3-125

421

40

2.950

900

2.099

GTLB-3-140

555

50

3.200

1.000

2.660

AIR CONDITIONING & HEATING

Lengte
(mm)

AIR FILTRATION

Riemaandrijving

CONTROLS

Gewicht
(kg)

(Alle afmetingen in mm)

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

AIR DISTRIBUTION

• Achterovergebogen GTHB-waaiers voor
hogedruksystemen met een laag geluidsniveau

• GTHB-ventilatorschoepenwiel is dynamisch
uitgebalanceerd volgens ISO-norm
1940-1973 G 2,5

Productinformatie
Productcode

Kort samengevat

Air Movement
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TOEPASSINGEN

De riemgedreven GT-3 CENTRIMASTER-centrifugaalventilatoren met enkele luchtinlaat zijn
geschikt voor luchtdebieten tot 97.200 m3/h, met drukken die stijgen tot max. 3.300 Pa.
Deze ventilatorserie bestaat uit centrifugaalventilatoren type GTLB en GTHB. De achterovergebogen schoepen in de GTLB-ventilatoren hebben dezelfde aërodynamische
eigenschappen als die in de GTHB-ventilatoren, maar de GTHB is een versterkte versie
voor hogere toerentallen. Het ontwerp van de ventilatorinlaat is van vitaal belang om
een hoog ventilatorrendement en een laag geluidsniveau van de ventilator te bereiken.
De aanzuigconussen van de GTLB- en GTHB-ventilatoren zijn uit één stuk diepgetrokken
en worden aan de kopse wanden van het ventilatorhuis gemonteerd. Dit zorgt voor een
extra robuustheid van de GTLB en GTHB ventilatorbehuizingen. Bij ventilatoren van het
formaat 080-140 wordt de aanzuigconus voor beide soorten ventilatoren afzonderlijk
gemaakt en direct op de kopse kant gemonteerd.

CENTRIFLOW 3D

3-D PLUGVENTILATOREN

De belangrijkste ontwerpeigenschap die zorgt voor het hoge rendement van de
CentriFlow 3D is het nieuw ontwikkelde ventilatorschoepenwiel.
Deze zorgt voor een natuurlijke luchtstroom in de luchtbehandelingskast, een minimale
turbulentie, een maximale omzetting van de dynamische druk en het laagst mogelijke
geluidsniveau. Het door de computer ontworpen ventilator schoepenwiel is vervolgens
geoptimaliseerd door het CFD aërodynamisch profiel programma. De CentriFlow 3D
direct aangedreven ventilatoren zijn verkrijgbaar in 12 bouwgroottes variërend van 250
tot 900 mm in diameter.

Kort samengevat

De ventilatoren kunnen worden geleverd met verschillende motortypes – AC, PM en EC.
Plug & Play-oplossingen zijn leverbaar, maar de frequentie-omvormer kan ook los worden
geleverd - afhankelijk van uw behoeften. CentriFlow 3D is beschikbaar voor luchtdebieten
tot 60.000 m³/h en de ventilatoren kunnen eenvoudig worden geselecteerd door het
Centriware-ventilatorselectieprogramma dat beschikbar is op het web. Er is ook een
DLL-programma leverbaar.

• Laagste geluidsniveau aan de inlaat en uitlaat

• Unieke 3D ventilatorschoepenwiel ontworpen
voor een geoptimaliseerde systeemefficiëntie.
• Zeer nauwkeurige CFD ontworpen
vleugelvormige schoepen ;
garanderen constant hoge prestaties.
• 12 bouwgroottes variërend van
250 tot 900 mm in diameter
• Tot 60.000 m³/h en 2.500 Pa
• Verkrijgbaar met PM-, AC- en EC-motor
• Verkrijgbaar in horizontale en verticale modellen

Statische druk (Pa)

• Plug & Play-oplossingen

Luchtdebiet m3/h rn m3/s
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CONTROLS

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

ONDERNEMING

150
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AIR DISTRIBUTION
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Luchtverdeling

151

> OVERZICHT FITTINGEN/KANALEN/GELUIDDEMPERS
> FITTINGEN

Veloduct

Miniduct

> KANALEN

Spiraalbuizen

Brandkanalen

Uno

> GELUIDDEMPERS

Ronde geluiddempers

152

Air Distribution

Rechthoekige geluiddempers

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING
AIR TREATMENT

KANALEN & ARMATUREN EN LUCHTKLEPPEN

AIR DIFFUSION

HET GARANDEREN VAN KWALITEIT
EN FUNCTIONALITEIT IN ELK DETAIL

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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TOEPASSINGEN

CONTROLS

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

De best mogelijke ventilatieproducten hebben niet veel betekenis, tenzij alles tot
in de kleinste details correct voorzien is. Daarom biedt FläktGroup een volledig
assortiment bestaande uit zorgvuldig gekozen kanalen en hulpstukken, die zo
zijn ontwikkeld dat ze perfect werken met al onze producten. Dat is de enige
manier om er zeker van te zijn dat de prestaties en de veiligheid van het
systeem als geheel worden geoptimaliseerd. Zo is ons Veloduct-assortiment
verkrijgbaar in een aantal uitvoeringen, waaronder een rookafvoerkanaal dat
gedurende 2 uur is getest bij 600 °C, en Miniduct, dat speciaal is ontwikkeld
voor de hoge eisen van maritieme toepassingen.
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Adia-DENCO

®

Groen denken, betrouwbare focus
Weinig affectie, weinig effect
Green IT kan voor verschillende personen of organisaties verschillende dingen betekenen. Bijvoorbeeld:
"Green IT is een verzameling van strategische en tactische initiatieven die rechtstreeks de CO2-impact
van de computeractiviteiten van een organisatie verminderen" is een onderdeel van de manier waarop BCS,
het gecertificeerd instituut voor IT, dit onderwerp schetst.
Als alternatief stelt Greenpeace 'Green IT = Energy
Efficiency + Renewable Energy' waarbij de nadruk ligt op
de energiebron en niet alleen op de efficiëntie van het
verbruikende toestel.
Anderen kunnen deze ideologieën combineren, maar het
doel is hetzelfde: het verminderen en minimaliseren van
de impact van onze industrie op het milieu waarin we
leven. Al onze producten hebben rendement als centraal
aandachtspunt, waardoor ons verbruik wordt verminderd,
en sommige producten kunnen hun omgevingscondities
gebruiken om uw systemen te voorzien van gratis koeling.
Wij geloven dat we met een groene aanpak en
technische expertise, gecombineerd met de wensen en
toepassingen van onze klanten, samen van ons milieu
een betere plek voor iedereen kunnen maken.
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NIVEAU-INDELING
Het Uptime Institute heeft een reeks niveauclassificaties
ontwikkeld om datacenters en hun infrastructuur consequent
te kunnen beschrijven en te vergelijken in termen van
verwachte betrouwbaarheid en beschikbaarheid.
De standaard is zo ontworpen dat elke locatie beperkt is
tot het zwakste subsysteem. Deze helpt mensen om de
complexe infrastructuur te begrijpen en te beoordelen bij
het vergelijken tussen verschillende sites en kan zorgen
voor een gemeenschappelijk vergelijkbaar aspect op wat
misschien wel zeer verschillende ontwerpen zijn.
DENCO producten zijn ontworpen op basis van deze norm
en met de groeiende populariteit en het gebruik ervan
binnen de sector in gedachten, en hebben daarom
verschillende opties om te helpen bij de afstemming op
uw eisen. Of dat nu N+1 netwerkmogelijkheden zijn voor
naadloos onderhoud of dubbele voedingsingangen.

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING
In deze configuratie gaat de koude omgevingslucht, die linksboven
in deze afbeelding binnenkomt, door de platenwarmtewisselaar
en verlaat het apparaat aan de bovenkant van de rechterzijde.
De lucht die uit de ruimte terugkomt, komt rechtsonder in het
apparaat, gaat in rechte lijn door de platenwarmtewisselaar en
wordt vanuit de linkerbenedenhoek van het apparaat weer terug
naar de ruimte geleid.

In deze configuratie wordt alle lucht die het apparaat binnenkomt
naar dezelfde kant teruggeleid, zodat het apparaat naast uw ruimte
kan worden geïnstalleerd. Koude omgevingslucht komt linksonder
in het apparaat binnen en stroomt door de platenwarmtewisselaar
naar boven. Een voordeel van deze regeling is dat adiabatische
koeling mogelijk is tegen de luchtstroom in, wat de efficiëntie
ten goede komt. De lucht die uit de ruimte terugkomt, komt
rechtsboven in het toestel binnen en wordt via de platenwarmtewisselaar naar beneden getrokken, zodat er sprake is
van een kruisstroom ten opzichte van de omgevingslucht.

Adia-DENCO gebruikt uw lokale klimaat voor een energiezuinige werking. Indirecte adiabatische koeling, gekoppeld aan
een grote platenwarmtewisselaar biedt klanten duurzame,
energiezuinige mogelijkheden om uitzonderlijke EER-waarden te
bereiken. Tot 300+ kW in verschillende omkastingsafmetingen
met behulp van twee debietsconfiguraties betekent dat elke locatie
kan profiteren van de mogelijkheden van hun omgevingsklimaat.

AIR CONDITIONING & HEATING

®

Afvoerlucht

AIR FILTRATION

Omgevingslucht

Retourlucht

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

CONTROLS

Toevoerlucht

Air Conditioning & Heating
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TOEPASSINGEN

Het Adia-DENCO -proces
Groot volume gekoppeld
aan een efficiënt ontwerp

AIR MOVEMENT

WANDCONFIGURATIE

AIR DISTRIBUTION

DAKCONFIGURATIE

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

Luchtstroomconfiguraties

> OVERZICHT KLIMAATKASTEN
> WATERSYSTEMEN

Ultra-DENCO

Multi-DENCO

> DIRECTE EXPANSIE-SYSTEMEN

Multi-DENCO

> LUCHTSYSTEMEN

Adia-DENCO
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CAIRplus
(voor meer informatie zie pagina 41)

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

Adia-DENCO

Het adiabatische koelsysteem, dat speciaal voor datacenters is ontwikkeld, is gebaseerd
op het eenvoudige principe dat verdampend water warmte aan de omgeving onttrekt.

Kort samengevat

Met de Adia-DENCO wordt er energiezuinig gekoeld in een grote dubbele platenwarmtewisselaar. De warme buitenlucht wordt eerst bevochtigd, waardoor deze afkoelt
en wordt vervolgens naar de warmteterugwinning gestuurd. Deze dubbele recuperator
koelt vervolgens de binnenkomende warme afvoerlucht van het computercentrum door
hermetisch afgesloten warmte-uitwisseling. Dankzij het grote oppervlak is de bediening
van alle bedieningspunten zeer efficiënt, met een lage drukval en een hygiënisch veilige
werking op elk moment.

• Tot 400 kW koelcapaciteit en
100.000 m3/h luchtdebiet

AIR DISTRIBUTION

• Bijkoeling met DX/CW-warmtewisselaars
of een compleet koelsysteem leverbaar
• Hoogste behuizingsstandaard
met 60 mm panelen
• Mechanische eigenschappen TB2/T2/L1

AIR CONDITIONING & HEATING

Dankzij het prestatieprofiel voldoet het Adia-DENCO-koelsysteem aan de nieuwe
milieu-aanbevelingen voor computercentra, die een toevoerluchttemperatuur van ten
hoogste 27 °C adviseren. Het zeer lage aantal uren per jaar dat de buitentemperatuur
hoger is dan 29 °C (in gematigde klimaten) reduceert de jaarlijkse energiebehoefte
voor compressiekoeling tot een absoluut minimum – of maakt deze geheel overbodig.

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

VERDAMPINGSKOELER

AIR FILTRATION

Als gevolg van deze aanzienlijke vermindering van de benodigde compressiekoeling
kunnen exploitanten van computercentra tot 70% van de benodigde energie besparen
en daarmee hun bedrijfskosten verlagen. Dankzij de extreem lage jaarlijkse exploitatiekosten van het Adia-DENCO-koelsysteem kan het systeem na een korte periode worden
afgeschreven en dit geldt voor alle gematigde tot koude klimaatgebieden in de wereld.

Gebruik onze productselectietools voor de configuratie of neem
contact op met uw lokale FläktGroup-vertegenwoordiger

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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TOEPASSINGEN

CONTROLS

Productinformatie

Multi-DENCO

Multi-DENCO – de flexibele
oplossing voor precisiekoeling
Multi-DENCO is een van de meest nauwkeurige koeloplossingen van FläktGroup. Hoewel voornamelijk
ontworpen om te voldoen aan de behoeften van IT-koeling, is deze niet beperkt tot het gebruik in computerzalen, telecommunicatieruimtes, laboratoria, bibliotheken maar ook in archieven en musea. Het beslissende
kenmerk is het superieure vermogen om zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid te regelen, zodat u
erop kunt vertrouwen dat uw activiteiten in het ideale klimaat plaatsvinden.
Multi-DENCO-units kunnen tot 130 kW koeling leveren binnen 7 verschillende behuizingsafmetingen, die ook
in upflow- of downflow-configuratie kunnen worden uitgevoerd. Deze innovatieve oplossing biedt invertercompressoren en EC-ventilatoren voor een nauwkeurige regeling met een minimaal verbruik, geavanceerde
C5-12-besturingselementen voor slimme functionaliteit zoals redundantie, interface-integratie en sensorredundantie, en de mogelijkheid om tot 28 dagen aan gebeurtenissen
en alarmgeschiedenis te registreren.
Multi-DENCO levert tevens verschillende opties en functies, zoals een
automatisch druksysteem (APS), drukonafhankelijke regelkleppen (PICV),
energiebewaking, volumestroombewaking en stroomredundantieopties.
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ONDERNEMING
AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION

GEAVANCEERD REGELSYSTEEM
• Software op maat voor de regelaar en aanraakscherm
• Kan geïntegreerd worden in verschillende
gebouwbeheersystemen (GBS)
• Ononderbroken stroomvoorziening (UPS) voor
besturingsapparatuur leverbaar voor
sommige modellen

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Air Conditioning & Heating

AIR DISTRIBUTION
CONTROLS

COMPRESSOREN
• Compressoren met variabele inverterregeling
voor aanpassing van de koeling in overeenstemming met de vereisten
• R410A voor een efficiënte werking
• Single of tandemcompressoren (5 kW – 130 kW)
• Borstelloze DC motor met permanente magneten
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VENTILATOREN
• Direct aangedreven ventilator met
achterovergebogen schoepen,
drie-dimensionale, geprofileerde schoepen
van hoogwaardig composietmateriaal.
• Hoogrendements EC-motor

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

VERWARMING
• Elektrische verwarmingsbatterij
met rvs-lamellen
• Lage oppervlaktetemperaturen vermijden
gloeien en vonken
• Alternatieve opties
verkrijgbaar voor
thyristorregeling of
heetwaterverwarming

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

WARMTEWISSELAAR
• Hoogwaardige warmtewisselaar
van koper/aluminium met
gegolfde vinnen
• CombiCool en FreeCool
versies leverbaar

Multi-DENCO
PRECISIE KLIMAATKAST

Multi-DENCO is het meest flexibele product uit het DENCO assortiment. Voor deze unit zijn
verschillende opties en functies leverbaar, zoals een automatisch druksysteem (APS),
drukonafhankelijke regelkleppen (PICV), energiebewaking, volumestroombewaking en
stroomredundantieopties. Alle units zijn minder dan 2 m hoog en de afmetingen variëren
van 60 x 60 tot 88 x 338 cm.
A-versie: gebruikt R410A koudemiddel met de invertercompressor in de binnenunit.
Deze versie kan de beste EER-waarden leveren.
C-versie: gebruikt gekoeldwater om de gekoelde lucht te leveren. Standaard en hoogrendements-batterijen zijn leverbaar. Een CombiCool-circuit kan worden toegevoegd aan
de A-versie en aan de C-versie. Zorgt voor een primair gekoeld watercircuit naar de unit
en geeft ingebouwde redundantie door de mogelijkheid om automatisch over te schakelen
naar het circuit van de A-versie of de C-versie in geval van een storing of onderhoud.
X-versie: bedoeld voor gevallen waar een vermindering van het geluid of het koudemiddel
nodig is; de compressoren bevinden zich in de buitenunit, maar hebben nog steeds alle
kenmerken van een A-versie-unit.
F-versie: voegt een FreeCool-functie toe aan het A-versie-ontwerp. Dit betekent dat er
elke dag van het jaar compressorloze of compressorgereduceerde koeling mogelijk is.
Door gebruik te maken van de temperaturen in Europa is het mogelijk om elke dag van
het jaar een gedeeltelijke freecooling te realiseren!

Kort samengevat
• Verkrijgbaar van 10 kW tot 130 kW
• Verkrijgbaar met zowel upflowals downflow-luchtrichting
• Verkrijgbaar als directe expansie (DX),
gekoeldwater (CW), CombiCool (DX + CW
of CW/CW) of FreeCool-uitvoeringen
• 7 standaard unit-afmetingen met afmetingen
van 600 x 600 mm tot 880 x 3.380 mm
• Gestandaardiseerde software voor alle
ontwerpen – speciaal ontworpen door onze
ingenieurs voor nauwkeurige klimaatregeling
• Hoogwaardige, wereldwijde leveranciers
van onderdelen die overal ter wereld
worden gebruikt
• DENCONET-software om meerdere units
met elkaar te laten samenwerken
• Gebouwbeheersysteem (BMS) interfaces
verkrijgbaar
• Bevochtigings- en naverwarmingsopties
leverbaar

Productinformatie
Gebruik onze productselectietools voor de configuratie of neem
contact op met uw lokale FläktGroup-vertegenwoordiger
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ONDERNEMING

Ultra-DENCO

Het ontwerp zorgt voor een zeer hoge koelcapaciteiten bij standaard watertemperaturen,
waarbij de efficiëntie hoger is bij hogere temperaturen. De grote batterij helpt om de
luchtdrukval te verminderen. De positie is verfijnd met behulp van CFD-software
(computational fluid dynamics). Deze simulaties zorgen ervoor dat de afvoerlucht
zorgvuldig over de lamellen van de batterij wordt geleid om een gelijkmatige verdeling
en maximale warmte-uitwisseling te verkrijgen.

Gepositioneerd om
weerstand te overwinnen

• 7 standaard unit-afmetingen met afmetingen
van 900 x 1.335 mm tot 980 x 3.310 mm
• Alleen luchtstroom naar beneden (downflow)
• Alleen gekoeld water (CW)
• Grote EC-ventilatoren in de vloer,
waardoor het luchtdrukverlies afneemt
• Grote 6-rijige batterij voor meer koelvermogen
• Hoogwaardige, wereldwijde leveranciers van
onderdelen die overal ter wereld worden gebruikt
• DENCONET-software om meerdere units
met elkaar te laten samenwerken
• Gebouwbeheersysteem (BMS) interfaces
verkrijgbaar
• Bevochtigings- en naverwarmingsopties
leverbaar

Productinformatie
Gebruik onze productselectietools voor de configuratie of neem
contact op met uw lokale FläktGroup-vertegenwoordiger
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TOEPASSINGEN

CONTROLS

AIR FILTRATION

Met de grote en zeer efficiënte
EC-ventilatoren, direct in de
vloerruimte, worden de statische
verliezen verminderd doordat de
lucht direct naar de vrije ruimte
wordt geleid waar het nodig is.
Het stelt ons ook in staat om de
batterij-afmeting te vergroten!

• Verkrijgbaar van 50 kW tot 200 kW

AIR DISTRIBUTION

Elk aspect van het toestel is ontworpen voor prestaties: de grotere batterijen en de
grotere filters zorgen voor lagere luchtdrukverliezen, de grote EC-ventilatoren zorgen
bij deelsnelheden voor een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik en alle
componenten in het koelwatercircuit zijn zo gekozen en ontworpen dat ze de laagste
drukval opleveren.

Kort samengevat

AIR CONDITIONING & HEATING

Het ontwerp van de unit voldoet aan de prestatie- en efficiëntie-eisen van datacenters.
Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor een neerwaartse luchtconfiguratie (downflow) en
koeling met koud water en is ideaal geschikt voor ruimtes met een vloerplenum van 500 mm.

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

PRECISIE KLIMAATKAST

FGAC1005 - 1014CD4/1
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Koel-en
verwarmingsvermogen (kW)

Bedrijfsmodus

5

> OVERZICHT KOELMACHINES/WARMTEPOMPEN
EN CONDENSING UNITS
Volledig via inverter

Scroll

FGAC1015 -2050AD1/2(.SL/.D/.SD) Inverter

Enkel koelen

Luchtgekoelde
koelmachines
voor buitenopstelling ;
voor comforttoepassingen

Scroll

GLAC2015- 2081CD1/2(.SL/.HE/.D/.SD/.HD)

Scroll
Scroll

GLAC4061 - 4121CD2 (.SL/.HE/.D/.SD/.HD)

Scroll

GLAC4131 -8321CD2.(.SL/.HE)
GLAC2150 -3722DA2(.SL/.HE)
FGAC2220- 3722AE2(.SL/.HE)
FGAC2220 -3782AF2(.SL)

Enkel koelen

Luchtgekoelde
koelmachines
voor buitenopstelling ;
voor processtoepassingen

Enkel koelen

Split koelmachine
zonder condensor
voor binnenopstelling ;
alle toepassingen

Enkel koelen

Watergekoelde
koelmachines ,
voor binnenopstelling ;
voor comforttoepassingen

Schroef

Volledig
via inverter
Volledig
via inverter

GLFC2150- 2600DA2(.SL)

Schroef

Scroll

GLRC2015-2061CD2
GLRC2015 - 4160CD2

Scroll

GLWC2012-4120CD2

Scroll
Schroef

GLWC1130- 1140CA2
GLWC2320-2600CA2
GLWC3810 -4960CA2
GLWC4720 -4840CA2.HE

Inverter

Scroll
Scroll

GLAH2015-2081CD1/2.HE
GLAH4060-4120CD2

Scroll

GLAH4060-4120CD2.HE

Scroll
Scroll

GLAH4131-8321CD2.LT

Verwarming
(of koeling)

Water-/water
warmtepompen ;
wijzigen van de
bedrijfsmodus op
de werf ; voor
binnenopstelling

Koelen en
verwarmen

HEAMO :
water/water/lucht ;
voor buitenopstelling

Koelen en
verwarment

HEAMO :
water/water/water ;
voor binnenopstelling

Enkel koelen ;
(condensing
units voor LG)

Koelen of
verwarmen ;
condensing
units voor LG

Index
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Scroll

Scroll

GLWH2012-4120CD2.H

Geluidsarme uitvoering
Hoog rendement
Koelmiddel

Air Conditioning & Heating

Schroef

GLWH1130-1140CA2
GLWH2320 -2600CA2
GLWH3810-4960CA2

Schroef

Scroll

REA145-300AD42.ST

Scroll

REG050-205AD22

Scroll

REG195-415AD42

Scroll

Scroll

GLCU2015- 2051BC1

.SD
.HD
.H

Schroef

REA145-300 AD42

GLCU4052-4060BC2

Scroll

GLCU4052-4060BC2.SL

Scroll

Scroll

GCH100-250CD

.SL
.HE
.D

Scroll

GLWH2012 -4120CD2.R

Compressor/
condensing units
voor buitenopstelling

Schroef

Scroll

GLAH4131 -6181CD2

Water-/water
warmtepompen
omkeerbaar voor
binnenopstelling

Schroef

Schroef

GLAH2015-2080CD1/2

Koelen of
verwarmen

Schroef

Schroef

GLWC1130- 2540CA2.HE
GLWC1055- 2475DA2

Koelen of
verwarmen

R-1234ze

Scroll

GLFC0604 -1204BD2(.SL)

Lucht-/water
warmtepompen
omkeerbaar voor
binnenopstelling

R-513A

Schroef

Scroll

GLFC0152 - 0612BD2(.SL)

FGAH1005-1014CD1/4

Schroef

Geluidsarme uitvoering + koelmiddel
Hoog rendement + koelmiddel
Niet omkeerbaar (geen 4-wegventiel in het koelcircuit)

.R
.ST
.LT

Omkeerbaar
Lage temperatuur (omgeving) + geluidsarme uitvoering
Lage temperatuur (omgeving) + hoog rendement

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING
AIR TREATMENT

FGAC 1015 • 2050 AD 1/2 EN 1/2

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

LUCHTGEKOELDE
WARMTEPOMP

FGAC – KOELMACHINE

FGAH • WARMTEPOMP

OMGEVINGSTEMPERATUUR
-10 tot +45 °C

OMGEVINGSTEMPERATUUR
Koeling: +5 tot +45 °C
Verwarming: tot -20 °C

WATERTEMPERATUUR
-8 tot +18 °C

AIR CONDITIONING & HEATING

• Een contactpersoon
voor verkoop, service
en levering van reserveonderdelen

AIR FILTRATION

• Geen geïsoleerde
oplossingen, geen
grenzen tussen technische installaties

WATERTEMPERATUUR
Koeling: -8 tot +18 °C
Verwarming: +24 tot +60 °C*

CONTROLS

• Eén systeemleverancier
voor de gehele klimaatregeltechniek in het
gebouw

*Afhankelijk van de omgevingstemperatuur

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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COMPLETE
OPLOSSING

FGAC 1005 - 1014 CD 4/1

LUCHTGEKOELDE KOELMACHINE VOOR BUITENOPSTELLING

Koudemiddelcircuit:
• Alle units met 1 koudemiddelcircuit
• 1 inverter scrollcompressor met
modulatie 25-100%
• Elektronische expansieventiel EEV
• Platenwarmtewisselaar als verdamper
• Cu/Al warmtewisselaar als condensor
• Condensorcoating voor corrosieve
gebieden (als optie)
• Koudemiddel R-410A
Hydrauliek:
• Zeer efficiënte dp-gestuurde pomp (optie)
• Veiligheidsventiel, stromingsschakelaar
• Expansievat voor units met pomp
• Waterfilter voor installatie ter plaatse
Optionele onderbouwbuffertank
• Buffertank 30 l of 60 l, afhankelijk van
de unitgrootte

Besturing en regeling:
• Automatische stroomonderbreker
voor de compressor
• Wateruittrederegeling (vast of
afhankelijk van de buitentemperatuur)
• Alfanumeriek display (Engels)
• Uitlezen van foutmeldingen
• Contact aan/uit op afstand
• Verzamelstoringsmelding
• Besturing van de pomp op locatie voor
units zonder geïntegreerde pomp
• Nachtmodus

Kort samengevat
• 10 unitgroottes leverbaar
• Koelvermogen 4–35 kW
• FGAC 1005 1009 CD4 : monofasige-units
(230 V / 1~ / 50 Hz) (4–13 kW koeling)
• FGAC 1008 1014 CD1 : 3-fasige units
(400 V / 3~ +N / 50 Hz) (11–35 kW koeling)
• Modulatie 25-100%

Opties/accessoires:
• Aansluiting op het gebouwbeheersysteem via Modbus
• Rubber isolatoren
• Buffertank 100 l voor binneninstallatie
• Hydraulische afscheider voor
binneninstallaties
Toepassing:
• Koelwerking van -10°C tot +45°C
luchtinlaattemperatuur mogelijk
• Wateruittredetemperaturen
van -8°C tot +18°C

Productinformatie
Gebruik onze productselectietools voor de configuratie of
neem contact op met uw lokale FläktGroup-vertegenwoordiger
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FGAC 1015 - 2050 AD 1/2 EN 1/2

De koelmachines FGAC 1015 - 2050 AD 1/2 zijn uitgerust met een invertergestuurde
scrollcompressor voor een maximale deellastefficiëntie met SEER-waarden tot 4,5.

Kort samengevat

Het deellastrendement is van het grootste belang omdat het relevant is voor 99% van
de jaarlijkse bedrijfsuren. Naast de standaardunits zijn er ook superstille modellen
leverbaar die zelfs een probleemloze werking in de buurt van woonhuizen mogelijk
maken. Een optionele gedeeltelijke warmteterugwinning kan worden gebruikt om het
verwarmingsverbruik van het gebouw te verminderen. De frames en de wandpanelen
van de koelmachines bestaan uit speciaal gecoat plaatstaal. Er worden hoogwaardige
componenten gebruikt. Alle units worden tijdens een test in de fabriek tot 100% belast.

• Uitvoering met 1 inverter-scrollcompressor
en 1 aan/uit-compressor (met uitzondering
van de bouwgrootte 1015)

8 unit-afmetingen verkrijgbaar:
• FGAC 1015 -2050 AD 1/2 als de standaard-unit
• FGAC 1015 -2050 AD 1/2.SL in een bijzonder geruisloos ontwerp
• FGAC 1015 -2050 AD 1/2.D als standaard-unit met gedeeltelijke warmteterugwinning
• FGAC 1015 -2050 AD 1/2.SD in een bijzonder stille uitvoering met gedeeltelijke
warmteterugwinning

• Koudemiddel R-410A

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

LUCHTGEKOELDE KOELMACHINE VOOR BUITENOPSTELLING

AIR DISTRIBUTION

• Elektronische expansieventiel EEV
• Platenwarmtewisselaar als verdamper

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

• Micro-kanaals warmtewisselaar (MCHX)

Gebruik onze productselectietools voor de configuratie of
neem contact op met uw lokale FläktGroup-vertegenwoordiger

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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Productinformatie

GLAC 2015 - 2081 CD 1/2 (39–227 kW)

LUCHTGEKOELDE KOELMACHINE VOOR BUITENOPSTELLING

GLAC-koelmachines zijn ideaal voor het koelen van bedrijfsgebouwen zoals kantoorgebouwen, winkels of winkelcentra, hotels, universiteiten, laboratoria of theaters.

Kort samengevat

In combinatie met onze ventiloconvectoren, koelbalken en/of luchtbehandelingskasten
kunnen effectieve en efficiënte airconditioningsystemen met lage koudemiddelvullingen
worden opgezet. De luchtgekoelde koelmachine van de serie GLAC 2015-2081 CD1/2 is
ideaal voor het leveren van gekoeld water voor de comfort-airconditioning van bedrijfsgebouwen.

• 2 scrollcompressoren

• Uitvoering met 2 scrollcompressoren
• SEER-waarden tot 4,1 (eta, s 160%)
• Standaard, superstille (SL) en zeer efficiënte (HE) uitvoering leverbaar
• Gedeeltelijke warmteterugwinning optioneel

• Luchtzijdige microkanaalwarmtewisselaar in V-vorm

• 1 koudemiddelcircuit
• Koelmiddel R-410A (GWP 2088)
• Geschikt voor buitenopstelling

• Optionele beschermende coating
of gecoate Cu/Al-vinnen
• Waterzijdige platenwarmtewisselaar
• EEEV voor HE-apparaten
• Ingebouwde pompen optioneel
• Autoadaptieve microprocessorregeling
• Aansluiting op een GBS via Modbus,
LonWorks en BACnet optioneel
• Groepsregeling voor maximaal
5 units optioneel
• Verdere uitgebreide accessoires verkrijgbaar
• Koelwerking van -10°C tot +46°C
buitentemperatuur
• Gekoeld water temperatuur -10°C tot +15°C
afhankelijk van de buitentemperatuur

Productinformatie

Enkel koelen

Index
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GLAC4131 -8321CD2.(.SL/.HE)
GLAC2150 -3722DA2(.SL/.HE)

Hoog rendement
Koelmiddel

.SD
.HD

3.000

2.000

Scroll

GLAC4061 - 4121CD2 (.SL/.HE/.D/.SD/.HD)

.HE
.D

1.000

750

500

400

300

200

150

100

80

GLAC2015- 2081CD1/2(.SL/.HE/.D/.SD/.HD)

Luchtgekoelde
koelmachines voor
buitenopstelling ;
voor comforttoepassingen
.SL Geluidsarme uitvoering

60

40

20

Koel-en
verwarmingsvermogen (kW)

10

Bedrijfsmodus

5

De koelmachines uit de GLAC-serie zijn verkrijgbaar van 40 tot 2.000 kW,
neem contact met ons op voor meer informatie

Scroll
Scroll
Schroef

Geluidsarme uitvoering + koelmiddel
Hoog rendement + koelmiddel

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

GLWC 2012 - 4120 CD2 (38–400 kW)

GLWC koelmachines zijn ideaal voor het koelen van bedrijfsgebouwen zoals kantoorgebouwen, winkels of winkelcentra, hotels, universiteiten, laboratoria of theaters.

Kort samengevat

In combinatie met onze ventiloconvectoren, koelbalken en/of luchtbehandelingskasten
kunnen effectieve en efficiënte airconditioningsystemen met lage koelmiddelhoeveelheden
worden opgezet. De GLWC 2012-4120 CD2 serie watergekoelde koelmachines zijn geschikt
voor het leveren van gekoeld water voor de comfort-airconditioning van bedrijfsgebouwen.

• Vermogensbereik van ca. 38 kW
tot 398 kW koelvermogen

• Versie met 2–4 scrollcompressoren
• SEER-waarden tot 6,0 (eta, s 233%)
• ErP 2021 in overeenstemming met EU 2016/2281
• Watergekoelde versie voor aansluiting op een droge koeler
• Ruimtebesparende installatie in het gebouw

• Koelmiddel R-410A (GWP 2088)

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

WATERGEKOELDE KOELMACHINE VOOR BINNENOPSTELLING

• 2–4 scrollcompressoren

AIR DISTRIBUTION

• 1–2 koelcircuits
• Geschikt voor installatie binnenshuis
• Platenwarmtewisselaars als
verdamper en condensor
• Elektronische expansieventielen EEV
• Ingebouwde pompen optioneel

AIR CONDITIONING & HEATING

• Autoadaptieve microprocessorregeling
• Aansluiting op een GBS via Modbus,
LonWorks en BACnet optioneel
• Groepsbesturing voor maximaal
5 units optioneel
• Koelwatertemperatuur van -10°C tot +18°C
• Koelcircuit van +20 °C tot +58 °C
watertemperatuur

GLWC2012-4120CD2

.HE

CONTROLS

Scroll
Schroef

GLWC1130- 1140CA2
GLWC2320-2600CA2

Schroef

GLWC3810 -4960CA2

Schroef

GLWC1130- 2540CA2.HE

Schroef

GLWC4720 -4840CA2.HE
GLWC1055- 2475DA2

Index
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Watergekoelde
koelmachines,
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voor comforttoepassingen
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Bedrijfsmodus

5

De koelmachines uit de GLWC-serie zijn verkrijgbaar van 40 tot 2.000 kW,
neem contact met ons op voor meer informatie

Schroef
Schroef

Hoog rendement

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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Productinformatie

AIR FILTRATION

• 3-wegventiel voor het regelen van
de inlaattemperatuur van het
herkoelingscircuit optioneel

GLRC 2015 - 4160 CD2 (41–442 kW)

SPLIT KOELMACHINE ZONDER CONDENSOR VOOR BINNENOPSTELLING

Kort samengevat

Wanneer de ruimte buiten het gebouw beperkt is, of wanneer de architectuur van het
gebouw of monumentenzorg het niet toelaten om een koelmachine buiten op te stellen,
kan er voor dit type unit geopteerd worden. Ook wanneer er geen nood is aan antivriesbescherming, kan deze luchtgekoelde koelmachine voor binnenopstelling toegepast
worden. Speciale geluidsvereisten zijn ook een argument om hiervoor te kiezen.

• Standaarduitvoering met 2 of 4
scroll-compressoren
• Condensor op de werf, lucht- of watergekoeld

Units van het type GLRC in split-uitvoering zijn via koelmiddelleidingen op een
luchtgekoelde condensor aangesloten.

• Koelmiddel R-410A
• Optioneel : pompmodule (hydraulische module
GLPE) met veiligheidsventiel, leeglaat en vulventiel
• De afmetingen van de unit wijzigen wanneer er
een pompmodule gebruikt wordt.
• Automatisch aanpasbare microprocessor-regeling
• Hoofdschakelaar op de unit gemonteerd
• Veiligheidsinstellingen voor alle elektrische lasten
• Regelingstype
HVAC-systeem – Step I (2015-2061)
HVAC-systeem – Step II (4060-4160)
• Master/slave-werking met een HVAC-systeem
beschikbaar als accessoire
• Aansluiting op een GBS als een optionele
interface

Productinformatie

Enkel koelen
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Split chillers zonder
condensor voor
binnenopstelling
Alle soorten
toepassingen

Air Conditioning & Heating
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Koelmachines van het type GLRC zijn beschikbaar voor vermogens van 41 tot 442 kW, contacteer ons voor meer informatie.

Scroll

GLRC2015-2061CD2
GLRC2015 - 4160CD2

Scroll

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

GLWH 2012 - 4120 CD2.H (38–2000 kW)

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

OMKEERBARE WATERGEKOELDE WARMTEPOMPEN

Koelcircuit :

• Automatische zelfdiagnose

• Afhankelijk van het type/vermogen,
beschikken deze units over 1–2 koelcircuits

• Alfanumeriek display

• Voorzien van 2 of 4 scroll-compressoren
in tandem-uitvoering

• Aflezen van foutmeldingen

AIR MOVEMENT

Kort samengevat

AIR DISTRIBUTION

• Selectie uit meerdere talen
• On/off contact op afstand

• Elektronisch expansieventiel EEV

• Algemeen alarmsignaal

• Platenwisselaar

• Weergave van bedrijfsmodus

• Elektronische drukomvormer voor
hoge en lage drukken

• Master-slave uitvoering met tot 5
toestellen in 1 hydraulisch circuit

Regeling :
• Hoofdschakelaar op de unit gemonteerd

• Aansluiting op een gebouwbeheersysteem
via Modbus, LonWorks en BacNET

• Veiligheidsinstellingen voor alle
elektrische lasten

• Aansluiting op een bijkomende
afstandsbediening

• Automatisch aanpasbare
microprocessorregeling

• Vele andere accessoires beschikbaar

• Regeling wateraanvoer en -afvoer
voor de verdamper en condensor

AIR FILTRATION

Productinformatie

Index
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Water/water
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waarbij de circuits
op de werf omgedraaid worden;
voor binnenopstelling

CONTROLS

Verwarming
(of koeling)

Koel-en
verwarmingsvermogen (kW)

5

Koelmachines van de reeks GLWH zijn beschikbaar voor vermogens van 38 tot 2000 kW, contacteer ons voor meer informatie.

Bedrijfsmodus

Scroll

GLWH2012-4120CD2.H

Schroef

GLWH1130-1140CA2
GLWH2320 -2600CA2
GLWH3810-4960CA2

Schroef
Schroef

niet omkeerbaar (geen 4-weg ventiel in het koelcircuit aanwezig)

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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Het gebruik van state-of-the art
technologieën zorgt ervoor dat deze
warmtepompen uitmunten op het vlak van
hun efficiënt vermogen en compact design.
Deze units zijn geschikt voor aansluiting
op een boorput of geothermische bron
voor verwarming. Een bijkomende
aansluiting op een drycooler als een
koellichaam in koelmodus is eveneens
mogelijk.

172

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie
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FRESH HEAVEN MAXX

INDUSTRIËLE LAMINAR AIR FLOW UNITS

De laminar air flow units (LAF) Fresh Heaven leveren zuivere lucht via een laagturbulente
en verticale stroming in de reine zone. Zo kan de verontreiniging van kritieke zones op
een minimaal niveau worden gehouden. Fresh Heaven MAXX POWER is uitgerust met
ventilatoren en een voorfilter. De maximale grootte van deze unit wordt begrensd door het
luchtdebiet van 12.000 m3/h, wat bij een gemiddelde uitgangssnelheid van 0,38 m/s
overeenkomt met een laminair luchtdebietoppervlak van 8,8 m2. Een watergekoelde
batterij kan als optie voorzien worden. Een aanzuigrooster in het POWER- of TOWERgedeelte van deze unit wordt gebruikt om lucht uit de ruimte te zuigen en te recirculeren.
Voor FreshHeaven MAXX (FHM) zijn er verschillende configuraties leverbaar en
verschillende versies van Fresh Heaven MAXX POWER (FHM P) zijn weergegeven in
de onderstaande tabel.

Ontwerpversie

Air Filtration

• Gemiddelde luchtsnelheid 0,35 m/s
• Max. oppervlak laminaire flow 1,6–8,8 m2
• Gelijkmatige luchtverdeling
• Behuizingshoogte 450-550 mm
• Bedrijfsmodus: lucht gerecirculeerd door de LBK
• Behuizing in roestvrij staal V2A ~AISI441
als standaard of gelakte stalen behuizing,
of als optie V4A~AISI316L
• H13 of H14 HEPA-filters met een U-vormige
of vloeibare pakking

Productinformatie

174

Kort samengevat

Lengte
Max.
van de
Lengte
oppervlak van
vermogensvan het
de laminaire
module
laminaire
stroming
(mm)
gebied (mm)
(m2)

Hoogte
van
behuizing
(mm)

Max.
totale
hoogte H
(mm)

FHM V

–

4.000

8,8

450

FHM S

–

4.000

8,8

450

FHM PU

500

3.100

7,4

550

FHM PUC

1.000

2.100

4,9

550

FHM PS

650

3.100

7,4

550

FHM PSC

1.000

2.100

4,9

550

FHM PT

500

3.100

7,4

550

3.550

FHM PTC

650

2.100

4,9

550

3.550

FHM PDC

6.500

4.000

4,9

550

3.550

FHM PB

–

1.300

1,6

750

920

• Keuze uit verschillende regelingssystemen
inclusief aansluiting op GBS
• Centrale doorgang voor de montage van
chirurgische verlichting

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

ONDERNEMING

FRESH HEAVEN MAXX O / O POWER

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

LAMINAR AIR FLOW UNIT VOOR OPERATIEZALEN

De Fresh Heaven MAXX O POWER is uitgerust met een POWER-module die de lucht in
een operatiekamer recirculeert. Tegelijkertijd wordt de toevoerlucht van de LBK in de
mengkamer gemengd met de gerecirculeerde lucht uit de POWER-module. Deze lucht
wordt vervolgens in het plenum ingeblazen, gefilterd en zonder dode zones ingeblazen.

AIR MOVEMENT

• Centrale doorgang voor de montage
van chirurgische verlichting
• FHM O: Bedrijfsmodus:
lucht toegevoerd door de LBK
FHM O Power: Bedrijfsmodus:
lucht die door de LBK wordt toegevoerd en met
recirculatielucht in de ruimte wordt gemengd
• Omkasting van gelakte staalplaat
RAL 9010 of roestvrij staal V2A / AISI 441
• Filterafdichting als geltype

AIR CONDITIONING & HEATING

• Uitlaten als enkellaagse of dubbellaagse
laminariseerder (voor verschildruk) in
PES-weefsel op aluminium frame

Fresh Heaven MAXX O POWER

Luchtsnelheid

0,18–0,38 m/s

0,25–0,38 m/s

• Luchtmengmodule voor toevoer
en recirculatie van lucht

Afmetingen

1,83 m x 1,23 m (min.)
3,20 m x 3,20 m (max.)

2,40 m x 2,40 m (min.)
3,20 m x 3,20 m (max.)

• Diverse toebehoren, zoals geluiddempers,
toe- en afvoerleidingen, enz.

Aantal modelgroottes

8

5

• Gelijkmatige luchtdebietsverdeling

Centrale doorgang

Voor de montage van
chirurgische verlichting

Voor de montage van
chirurgische verlichting

Bedrijfsmodus/luchttoevoer

Geleverd door LBK

Geleverd door LBK (20-30% van
het totale volume) en gemengd
met gerecirculeerde lucht

Behuizingsmateriaal

Gelakte staalplaat RAL 9010
of roestvrij staal
V2A / AISI 441

Gelakte staalplaat RAL 9010
of roestvrij staal
V2A / AISI 441

Filterafdichting

Geltype

Geltype

Uitlaten

Eenlaags of dubbellaags laminarisator (verschildruk)
PES-weefsel op een
aluminium frame

Eenlaags of dubbellaags laminarisator (verschildruk))
PES-weefsel op een
aluminium frame

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

CONTROLS

Fresh Heaven MAXX O

AIR FILTRATION

• POWER-module met EC-ventilatoren
en F7-voorfilter

Productinformatie

AIR DISTRIBUTION

De Fresh Heaven MAXX O laminar flow units maken deel uit van de bouwkundige indeling
van het verlaagde plafond en het verlichtingsplafond van een operatiekamer. De toevoerlucht
wordt door een centrale luchtbehandelingsunit in het plenum geblazen en vervolgens
gefilterd en verspreid in de OP-zaal.

Kort samengevat

Air Filtration

175

TOEPASSINGEN

De laminar air flow units (LAF) Fresh Heaven leveren zuivere lucht via een laagturbulente
en verticale stroming in een operatiekamer. Zo kan de verontreiniging in de kritische zone
tot een minimum herleid worden. Deze unit garandeert een volledige luchtfiltratie over
het gehele uitblaasoppervlak, een hoge thermische stabiliteit en is bestand tegen
desinfectiemiddelen.

FRESH BREEZE

FILTER FAN UNITS

Deze filter fan units zijn uitgerust met een radiaalventilator en zijn ontworpen voor
installatie in een verlaagd plafond. Dit toestel levert gefilterde en/of gekoelde lucht in
een cleanroom met de vereiste laminaire stroming.
De motorventilator Fresh Breeze zuigt de afvoerlucht af aan de bovenkant (optioneel
via een voorfilter en/of een koelbatterij) en duwt deze door HEPA-filters naar de
onderkant van de behuizing. Zo bekomt men een laag turbulente zuivere luchtstroom.
Fresh Breeze-units creëren grote gebieden met lage turbulentievelden en zijn voorzien
van eigen stroomvoorziening of aangesloten op lokale cleanroom-werkplekken
(Fresh Breeze Boxx of Mobile Fresh Breeze).

Kort samengevat
• Twee bouwgroottes:
FB 12 (module 600 x 1.200 mm) en
FB 24 (module 1.200 x 1.200 mm)
• Energie-efficiënte EC-motoren
• Behuizing uitgevoerd in aluminium of
aluminium in RAL 9010
• Uitlaten zijn in geperforeerd gelakt staal,
geperforeerd roestvrij staal of werveluitlaat
voor Fresh Breeze met koeling
• H13 of H14 HEPA-filter met een
vloeistofafdichting
• Voorfilter voor luchtinlaat op de bovenzijde
• Optionele automatische constante debietsregeling bij vervuiling van de filters
• Optionele condensatievrije
waterwarmtewisselaar

Productinformatie
Nominaal luchtdebiet* (m3/h) overdag

FB12

FB24

1.200

2.400

Nominaal luchtdebiet* (m3/h) ’s nachts

300

480

Lengte L (mm)

1.200

1.200

Breedte B (mm)

600

1.200

Hoogte H (mm)

500

500

Hoogte met voorfilter (mm)

575

575

Hoogte met warmtewisselaar (mm)

655

655

Hoogte met voorfilter en warmtewisselaar (mm)

680

680

Gewicht** (kg)

32

48

Gewicht met warmtewisselaar** (kg)

40

61

Bekabeling

G 1”

G 5/4”

1~200 – 277

1~200 – 277

50/60

50/60

500
430

360
370

Voedingsspanning (V AC)
Frequentie (Hz)
Max. opgenomen vermogen (W) ECP/Q
ECV

• Diverse regelingssystemen

* luchtsnelheid (gemiddeld) van 0,46 m/s overdag
** zonder filter / zonder vulling

176

Air Filtration
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ONDERNEMING

CGx

CGx-luchtboxen voor plafondinbouw met geïntegreerde HEPA-filters fungeren als laatste
filterstap in de efficiënte filtratie van alle soorten deeltjesvormige luchtverontreinigende
stoffen, inclusief micro-organismen.

Kort samengevat

De luchtuitlaatbox CGx is een eindcomponent van de luchtdistributie in omgevingen
met bewaakte zuiverheid. Met een gemonteerd HEPA-filter biedt de diffusor filtratie in
de klassen H13 – U15 volgens EN 1822. De CGF wordt voornamelijk gebruikt in
aseptische ziekenhuisruimten zoals behandelkamers, speciale onderzoekskamers,
intensive careafdelingen, apotheken (cytostatische verdunning) en op andere
werkplekken waar een hoge mate van luchtzuiverheid vereist is.

• Zijdelingse aansluiting voor toevoerlucht

• CGF-luchtboxen kunnen worden uitgerust met een U-profielafdichting,
vlakke profielafdichting of geschuimde halfronde profielafdichting.
• CGGG-uitlaten zijn uitgerust met een vloeibare gelafdichting.
• CGO-uitlaten zijn ontworpen voor afvoerlucht zonder filters

• Filterklassen H13 t/m U15 met een
droge of vloeibare afdichting

• 4 bouwgroottes met een wanddikte van 1,5 mm
• Sonde voor het meten van het drukverlies

AIR DISTRIBUTION

• Bevestiging van verschillende
luchtdiffusoren is uitgevoerd met behulp
van centrale of 4-puntsvergrendelingen

• Absoluut luchtdicht gelaste constructie

AIR CONDITIONING & HEATING

• Een luchtdichte klep zorgt ervoor dat
HEPA-filters kunnen worden vervangen
zonder vervuiling van de cleanroom

Afmeting

CGF-H*O 318
CGF-H*O 470
CGF-H*O 587
CGF-H*O 623

AFMETINGEN (mm)
Luchtdebiet (m3/h) (250 Pa)

Filter

B

C

ØD

H

h

L

Lc

Lc (met klep)

T

300
740
1.230
1.400

H13
H13
H13
H13

318
470
587
623

170
255
345
345

160
200
250
250

345
380
435
435

251
271
297
297

270
422
539
575

392
544
661
697

434
636
803
839

318
470
587
623

*mogelijk met verticale aansluiting
Voorbeeld van enkele afmetingen van de CGF; zie de technische gegevensbrochure voor meer maten.

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

Air Filtration
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Productinformatie

CONTROLS

AIR FILTRATION

• Speciaal geschikt voor kleine ruimtes
(bijv. luchtsluizen) met onvoldoende plaats
voor afvoerkanalen

PRODUCTCODE		

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

PLAFONDLUCHTBOX

LUCHTDOUCHE

Luchtdouches zijn een integraal onderdeel van de toegangscontrolesystemen voor
cleanrooms en verzekeren strenge productiecondities in sectoren zoals de microelektronica, biowetenschappen, de biomedische sector, de lucht- en ruimtevaart en
andere sectoren. Luchtdouches garanderen dat de fabrieksapparatuur beschermd
is tegen schadelijke stoffen en verontreinigende stoffen.
De basisversie van de luchtdouche is ontworpen voor één persoon en is uitgerust
met een isoleerkamer. Een geïntegreerde motorventilator zorgt voor luchtcirculatie
met behulp van een HEPA-filter en stuurt de lucht met hoge snelheid via twee rijen
nozzles en een nozzle aan de bovenzijde naar één persoon in de ruimte.

Kort samengevat
• 2 maten met verschillende
deurconfiguraties: hoge en lage versie
• Elektrische voeding 3-fasig 380-480 V
• Max. vermogen 3.000 W
• Max. stroom 4,6 A
• Radiaalventilator met
achterovergebogen schoepen
• Aantal nozzles 23
• Gemiddelde uitlaatsnelheid 25 m/s
• Luchtdebiet 1.220 m3/h
• Aantal luchtwisselingen 440/u
• Gewicht 580 kg
• H13/H14 HEPA-filters en -voorfilters
als reserveonderdelen verkrijgbaar

Productinformatie
AFMETINGEN (mm)

Lage/standaard versie
Hoge versie

Lengte

Breedte

Hoogte

Gewicht (kg)

1.900
1.500

1.300
1.300

2.820
3.020

580
580

DEBIET EN GEWICHT
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Gemiddelde afvoersnelheid
Luchtdebiet
Aantal luchtwisselingen
Gewicht

25 m/s
1.220 m3/h
440 /h
580 kg

ELEKTRISCHE GEGEVENS

3-fasig VAC, 50/60 Hz, 50/60 Hz

Spanning
Max. ingang
Max. stroom

380–400 V
3000 W
4,6 A

Air Filtration
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AIR TREATMENT

GEBOUWELEMENTEN
Een breed scala aan bouwelementen voor cleanroomtechnologie zoals:

AIR DIFFUSION

sandwichpanelen of scheidingswanden vormen een bouwkundige scheiding tussen
afzonderlijke ruimten of tussen gebieden binnen een cleanroom. De panelen zijn
ontworpen voor binnenopstelling en voldoen aan de eisen van de norm
EN ISO 14644 en GMP-richtlijnen.
deuren en ramen voor cleanrooms vormen een uitgebreid inbouwsysteem
en verbinden delen tussen afzonderlijke ruimtes of ruimtes met elkaar.

AIR MANAGEMENT & ATD’S

inwall Facings: Deze panelen zijn gemaakt om bestaande wanden in cleanrooms
af te dekken en worden als gipsplaatwerk gemonteerd.
componenten voor luchtuitlaat zijn geïntegreerd binnen de cleanroom en zorgen
voor een betrouwbare afvoer van vervuilde lucht.

AIR MOVEMENT

plafonds: Verlaagde plafonds hebben een strakke constructie en kunnen laminar
flow units, luchtuitgangen, filter-fan units en verlichting integreren.

PLAFONDS
AIR DISTRIBUTION

• Laminar-flow-units, luchtuitlaten, filter fan units
en verlichting kunnen worden geïntegreerd
• Geen uitstoot van partikels
• Kunnen gemakkelijk geïnstalleerd,
gereinigd en ontsmet worden
• Weerstaan aan conventionele
ontsmettingsmiddelen

AIR CONDITIONING & HEATING

• De voegen tussen de panelen worden afgedicht
met een permanent elastische afdichtingskit
• Toegankelijk plafond mogelijk

DEUREN EN RAMEN
• Luchtdichtheid garandeert drukstabiliteit
• Vlakliggend met wandafscheidingen
en bekledingen

AIR FILTRATION

• Besturingssysteem met signalisaties
en vergrendelingen
• Deuren op scharnieren en schuifdeuren,
inclusief automatische functie

• Panelen garanderen de nodige stevigheid
en akoestische kwaliteiten in een cleanroom
• Eenvoudige en snelle bevestiging aan
bouwkundige wanden of constructie door
middel van klikprofielen

Ga naar www.flaktgroup.com voor meer informatie

SANDWICHPANELEN
• Gelakte of roestvrijstalen plaatbekleding,
aangepaste designkleuren, verschillende
kernen zonder uitstoot van deeltjes
• Bijpassende vlakke glaspanelen voor niet
opengaande ramen en elk paneeltype
met afgeronde aansluitingen op vloer
en plafond

Air Filtration

CONTROLS

• Inwall click facings voor cleanrooms zijn
bedoeld voor het minimaliseren van het
aantal voegen in de cleanroom

• Enkel- en dubbelvleugelige modellen,
doorvoerdozen en optionele
röntgenbescherming
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BEKLEDINGEN
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> OVERZICHT REGELING EN SELECTIEHULPMIDDEL
LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

COMPACTE LUCHTGROEPEN

WOONRUIMTEN

Climatix

ISYteq

ISYteq Touch 3.5

ISYteq Touch 3.5

eQ Master

CAIRplus

eCO Premium

RDAF

eQ Prime

COM4top

eCO TOP

eQ Top

COM4plus

eCO Side

COM4mini
SELECTIEPROGRAMMA

ACON
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Controls

Lplus

ACON

ACON
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ONDERNEMING

LUCHTGORDIJNREGELAARS

STRA

ISYteq Touch 4.0/LCD/CET.ACEC

Thermostaat/R510/R515/R310E

Koelbalken
(Wega II)

Flex-Geko

AC

VAV luchtkleppen

Cassette-Geko

AC-Comfort

HyPower-Geko

AC-Elite

HyCassette-Geko

AC-Axiplus

AIR TREATMENT

RUIMTEREGELAARS

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

RUIMTEREGELAARS
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TOEPASSINGEN

Select

CONTROLS

SELECTIEPROGRAMMA

CLIMATIX

DISPLAY VOOR CLIMATIX-LUCHTBEHANDELINGSKASTREGELAAR

eQ Master, eQ Prime en eQ Top kunnen worden uitgerust met het regelingssysteem Climatix.
De geïntegreerde besturingsapparatuur wordt compleet met alle benodigde componenten
geleverd; voorgeprogrammeerd, geconfigureerd en getest. Alle besturingssoftware is
ontwikkeld door FläktGroup met behulp van onze gezamenlijke expertise en ervaring van
talloze installaties over de hele wereld. Alle bedieningselementen worden vooraf
geconfigureerd geleverd volgens de exacte specificaties van de luchtbehandelingskast,
waardoor een snelle en betrouwbare inbedrijfstelling mogelijk is. Ook met onze eenvoudig
te gebruiken handregelaars zijn alle instelparameters letterlijk binnen handbereik.
VOLLEDIGE CONNECTIVITEIT
Er zijn veel communicatiemogelijkheden voor de eQ-luchtbehandelingskasten
– voor de aansluiting van accessoires, aansluiting op GBS of aansluiting op het
internet en mobiele diensten.
• Modbus TCP
• BACnet
• LonWorks
• Modbus RTU
eQ kan ook worden geconfigureerd met onze intelligente web-based eQ Smartweb.
Het systeem bewaakt voortdurend de gezondheid, paraatheid en prestaties van de
eQ-unit, waardoor u op elk moment de volledige controle heeft en het aantal
noodbezoeken ter plaatse tot een minimum wordt beperkt.

Kort samengevat
• Temperatuurregeling
• Regeling van de frequentie-omvormer voor een
constante druk of een constant luchtdebiet
• Controle op aanvraag
• Shunts voor verwarming en koeling
• CO2-beheersing
• Regeling van verschillende soorten
warmtewisselaars
• Brandfuncties
• Energiemeting
• Bediening van maximaal vier extra ventilatoren
• Besturing van maximaal vier temperatuurzones
• Voorverwarmen
• Communicatie via OPC, BACnet,
LonWorks of Modbus
• Ingebouwde webserver

Productinformatie
PRODUCTCODE
STAA-01-02-1
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ISYteq

CAIRplus, COM4plus, COM4mini, COM4top en ATpicco kunnen worden uitgerust met het
regelingssysteem ISYteq. Dit systeem verenigt innovatieve technologie met een eenvoudige
bediening. Deze comfortabele uitvoering zorgt niet alleen voor een ongecompliceerde
en tijdbesparende inbedrijfname, maar ook voor intuïtieve bediening. FläktGroup luchtbehandelingskasten met hun geoptimaliseerde componenten en voorgeconfigureerde
regelingssysteem verlaten de fabriek met een betrouwbare en geschikte uitrusting tot
tevredenheid van elke klant.

Kort samengevat

AANGEPASTE VOORCONFIGURATIE
Met ISYteq hoeft er niet meer lang worden gezocht naar een oplossing op maat.
Deze wordt al geleverd door de preconfiguratie. Het all-inclusive-principe maakt een einde
aan de noodzaak van dure modulaire configuratie. Voor iedereen wordt een praktische
en op maat gemaakte oplossing gevonden: klanten, ontwerpers, service- medewerkers
en gebruikers. Of het nu met het aanraakbedieningspaneel is of door middel van een
eenvoudige USB-toegang en een externe notebook – de luchtbehandelingskasten
kunnen altijd optimaal worden aangepast dankzij de geïntegreerde webserver aan
de gewenste functionaliteiten.

• Visualisatie op webserver en
touchscreen zijn identiek

• Volledige grafische weergave van
de functies en menu's van de unit
• Touchscreen

• Alarmmanagement (inclusief geschiedenis)
• Gegevenstrends (historisch/live)
• Inbedrijfname en configuratie met
aanraakbedieningspaneel
• Weekprogramma en speciaal dagprogramma
• Profielbeheer (vier verschillende) voor een
grotere flexibiliteit van het gebruikersbeheer
(met toewijzing van toegangsrechten)
• Drie gebruikers zijn tegelijkertijd schakelbaar

Productinformatie
A

1 . 1 0 1 . 1

A

CONTROLS

ISYteq

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

• Intuïtieve visualisatie

AIR FILTRATION

EENVOUDIGE EN SNELLE INBEDRIJFSTELLING
Voor de levering worden de units voorgemonteerd, bedraad, vooraf ingesteld, getest en
in bedrijf gesteld door FläktGroup. Het besturingssysteem is daarom al vooraf geconfigureerd
en de installatie is al installatiespecifiek geconfigureerd voor de individuele klant. Een
moderne testbank en een softwareconfigurator wordt gebruikt voor klantspecifieke
programmering. Dit garandeert een feilloze werking en testen volgens de geldende
EN-normen. Vooraf ingestelde parameters met de juiste opgeslagen grenswaarden maken
het regelsysteem onmiddellijk geschikt voor bedrijf en minimaliseren de inbedrijfstellingstijd.
De gewenste schakeltijden en instelpunten kunnen op elk moment door de gebruiker
worden aangepast.

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

DISPLAY VOOR ISYTEQ-LUCHTBEHANDELINGSKASTREGELAAR

Controllerboard
Regelpakketnummer
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Besturing

ISYteq TOUCH 3.5

DISPLAY VOOR ISYTEQ-LUCHTBEHANDELINGSKASTREGELAAR

eCO Top, eCO Side, eCO Premium en RDAF worden geleverd met het geïntegreerde
besturingsplatform ISYteq Mini, inclusief het ISYteq Touch 3.5 bedieningspaneel.

Kort samengevat

Het ISYteq Mini-platform is eenvoudig in gebruik. Alle interne componenten zijn vooraf
aangesloten en het toestel is in de fabriek getest. Het besturingssysteem kan
communiceren via Modbus RS485 of Modbus TCP/IP.

STANDAARDFUNCTIES

Functies die samen met het apparaat worden besteld, worden af fabriek geactiveerd
en geconfigureerd. Sommige functies kunnen ter plaatse worden geactiveerd.

• Traploze toerentalregeling van het warmtewiel

• Luchttoevoerregeling
• Ventilatorregeling (3 toerentallen)
• Recuperatie van vocht
• Vorstbeveiligingssensor, units
met warmwaterbatterij
• Planningen
• Besturingscircuit voor pompen, max. 2 A
• Ingang voor extern brandalarm
FUNCTIES DIE TER PLAATSE KUNNEN
WORDEN GEACTIVEERD
• Afvoerluchtregeling
• Buitenluchttemperatuurcompensatie
• Nachtkoeling

Productinformatie
PRODUCTCODE
RDKZ-41-3
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ISYteq TOUCH 4.0

De ISYteq Touch 4.0 is een microprocessor-gebaseerde, programmeerbare elektronische
regelaar die de besturing van elk gebouw verbetert en vele taken vereenvoudigt - of u nu
een ontwikkelaar, een gebouweigenaar, een installateur of een facilitymanager bent.

Kort samengevat

De moderne iconen-indeling maakt het navigeren door het systeem zeer eenvoudig en het
touchscreen biedt nauwkeurige controle voor een laag ventilatorgeluid en het verhogen
van de verwarming en koeling. Het display kan worden gedimd of uitgeschakeld als de
verlichting te fel is of als de bediening van het toestel niet nodig is. Verkrijgbaar met een
zwart of wit frame.

• Grafische en meertalige bediening

Meervoudige unit-toepassing
Als u ventiloconvectoren bestelt met ingebouwde regelaars 3010 of 3020, kunnen deze op
alle ISYteq-interfaces worden aangesloten, ongeacht of het om één of meerdere apparaten
gaat. Er is geen software nodig voor de installatie met de ingebouwde webbrowser binnen
handbereik. U kunt zelfs de webbrowser aanpassen aan uw wensen.

• Verkrijgbaar met wit of zwart frame

• 4.3" touch-screen als high-end oplossing
• Inclusief timer

AIR DISTRIBUTION

• 2 verschillende ontwerpen mogelijk:
hotel- en kantoorinrichting
• LED-balk voor extra gebruikerservaring
• Horizontale of verticale installatie
• Temperatuur- en vochtigheidssensor

AIR CONDITIONING & HEATING

• Installatie op en in de muur
• Paneel zonder browser
(Modbus-communicatie)

AIR FILTRATION

• Communicatiefuncties:
- Ethernet-poorten
- Ingebouwde webserver
- Bacnet en Modbus – RS485-poort
• Externe toegang

Productinformatie
ISYteq TOUCH 4.0

A
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CONTROLS

Controllerboard
Regelpakketnummer
Besturing
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Gebouwbeheersystemen
Deze units kunnen eenvoudig worden gekoppeld aan de meeste Building Management
Systemen (BMS) die tegenwoordig op de markt zijn en bieden ontwikkelaars, gebouweigenaren en ontwerpers, installateurs, facilitymanagers en eindgebruikers de ideale
besturingsoplossing voor optimale prestaties, bruikbaarheid en energie-efficiëntie met
de Flex-Geko, HyFlex-Geko, HyPower-Geko, Cassette-Geko of de HyCassette-Geko met
unieke SWIRL-uitblaastechnologie.

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

DISPLAY VOOR ISYTEQ-REGELING (DECENTRAAL)

ISYteq LCD IW

DISPLAY VOOR ISYTEQ-REGELING (DECENTRAAL)

Een compacte LCD-wandcontroller met een zwart frame. Voor de navigatie in het menu
zijn er in totaal 7 aanraaktoetsen op de voorkant van het LCD-display aanwezig.
Deze knoppen zijn alles wat nodig is om uw systeem in te stellen. Als het apparaat is
aangesloten op een externe regelaar om de uitschakeling op afstand te kiezen, schakelt
het apparaat de lokale inschakeling uit.
Meervoudige unit-toepassing
Als u ventiloconvectoren bestelt met ingebouwde regelaars 3010 of 3020, kunnen deze
op alle ISYteq-interfaces worden aangesloten, ongeacht of het om één of meerdere
apparaten gaat. Er is geen software nodig voor de installatie met de ingebouwde
webbrowser binnen handbereik. U kunt zelfs de webbrowser aanpassen aan uw wensen.
Gebouwbeheersystemen
Deze units kunnen eenvoudig worden gekoppeld aan de meeste Building Management
Systemen (BMS) die tegenwoordig op de markt zijn en bieden ontwikkelaars, gebouweigenaren en ontwerpers, installateurs, facilitymanagers en eindgebruikers de ideale
besturingsoplossing voor optimale prestaties, bruikbaarheid en energie-efficiëntie met
de Flex-Geko, HyFlex-Geko, HyPower-Geko, Cassette-Geko of de HyCassette-Geko met
unieke SWIRL-uitblaastechnologie.

Kort samengevat
• Modern, kostenefficiënt ontwerp
• Bedieningspaneel met LCD-scherm in
beschermingsklasse IP20
• 7 zachte aanraaktoetsen voor de
gebruikersnavigatie
• Voor wandmontage met een zwart frame
• Temperatuursensor is altijd inbegrepen
• Instellen van het temperatuursetpoint:
absolute instelwaarde in °C of een relatieve
waarde met minimum/maximumbereik
• Weergave van temperatuurmodus,
bedrijfsmodus en buitenlucht modus
• Weergave van alarmen
• Geluidloze ventielsturing
• Ingang voor energiebesparende opties
• Ingangen voor sensoren
• BACnet- en Modbus-communicatie
• Deactivering op afstand van het
scherm en de unit

Productinformatie
ISYTEQ LCD IW

A

1 . 0 1 3 . A A

Controllerboard
Regelpakketnummer
Besturing
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CET.ACEC

Kort samengevat

Installatie van een enkelvoudige ventiloconvector
Met een CET.ACEC ruimteregelaar met een ingebouwde temperatuursensor heeft u alles
wat u nodig heeft. Er zijn veel toepassingen waarvoor ventiloconvectoren worden gebruikt.
Soms is slechts één enkele ventiloconvector nodig en bent u op zoek naar de meest
kosteneffectieve manier om dit te doen. Nu heeft u alleen nog een CET.ACEC met een
ingebouwde Modbus-aansluiting nodig om tot 4 ventiloconvectoren te kunnen aansturen.
Meer veeleisende omgevingen en complexe installaties met meerdere ventiloconvectoren
hebben verschillende eisen waar de flexibele LCD IW en ISYteq Touch 4.0 een ideale
oplossing kunnen bieden.

• Relatieve setpointverschuiving is mogelijk

Meervoudige unit-toepassing
Als u ventiloconvectoren bestelt met ingebouwde regelaars 3010 of 3020, kunnen deze
op alle ISYteq-interfaces worden aangesloten, ongeacht of het om één of meerdere
toestellen gaat. Er is geen software nodig voor de installatie met de ingebouwde webbrowser binnen handbereik. U kunt zelfs de webbrowser aanpassen aan uw wensen.

• Ingang voor de zomer-/winteromschakeling

• Draaischakelaar wordt gebruikt voor setpoints
• Draaischakelaar voor bediening van 3-traps
ventilator en automatische modus voor automatische regeling van AC- en EC-ventilatoren
• Digitale ingangen voor raamcontact, verwarmen/
koelingsomschakeling, besparingswijze
• Analoge ingangen voor ruimtetemperatuur
en aanvoertemperatuur

AIR CONDITIONING & HEATING

• Temperatuursensor is altijd inbegrepen
• Vorstbeveiligingsfunctie ruimte
• Kan worden gebruikt voor residentiële
en industriële toepassingen
• Geluidloze ventielsturing
• Modbus-RTU-communicatie

AIR FILTRATION

• Kan worden geconfigureerd met Modbus,
met onderhoudsgereedschap of
rechtstreeks op het bedieningspaneel

Productinformatie
CET.ACEC

A

O . 0 0 1 . 1

AIR DISTRIBUTION

Een meer conventionele temperatuur wandschakelaar met of zonder temperatuurgetallen
10, 20 of 30 graden voor het instellen van de kamertemperatuur of gewoon met + en - symbolen ;
er zijn ook 3 instellingen voor het ventilatortoerental en een automatische ventilatorinstelling.

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

BEDIENINGSPANEEL VOOR ISYTEQ-REGELAAR OF VOOR STAND-ALONE GEBRUIK

A

Regelpakketnummer
Besturing
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CONTROLS

Controllerboard

STRA

DISPLAY VOOR DECENTRALE REGELING

STRA-04 is een voorgeprogrammeerde ruimteregelaar voor de regeling van de
verwarming en koeling in nabehandelingssystemen (koelbalken en VAV-units).

Kort samengevat

Deze regelaar is voorgeprogrammeerd met een communicatiemodule en is bedoeld
voor gebruik in gebouwen waar een hoog comfort en een laag energieverbruik wordt
nagestreefd, zoals kantoren, scholen, winkelcentra, luchthavens, hotels, ziekenhuizen, enz.

• Communicatie via RS485
(Modbus of EXOline).

In een parametermenu dat op het display wordt weergegeven, kunnen eenvoudig
verschillende parameterwaarden worden ingesteld met behulp van de toetsen op de
regelaar. De parameterwaarde wordt gewijzigd met behulp van de INCREASE- en
DECREASE-toetsen en de wijziging wordt bevestigd met de functietoets.

• Eenvoudige installatie dankzij de afzonderlijke basisplaat voor kabelaansluitingen.
• 4 afzonderlijke bedieningsposities.
• Aan/uit of 0....10 of 2...10 V-besturing.
• Ingang voor aanwezigheidsdetector,
raamcontact en CO2-functie.
• Kabelafmetingen kleiner dan 0,75 mm2
mogen niet worden gebruikt voor de
aansluiting van componenten op de
omgevingsregelaar STRA.

Productinformatie
PRODUCTCODE
STRA-04-00-0-00
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THERMOSTAAT TERM/R510/R515/R310E

meegeleverd voor de variant
voor recirculatielucht en voor
de uitvoering met warmwaterbatterij; aansluiting van max.
10 luchtgordijnen tegelijk.

optioneel voor de variant voor
recirculatielucht en voor de
uitvoering met warmwaterbatterij ; aansluiting van max.
10 luchtgordijnen tegelijk.

meegeleverd bij de elektrische
verwarmingsversie, aansluiting
van max. 10 luchtgordijnen tegelijk

• manuele regeling van het
luchtdebiet : 5 snelheden
• 1 AAN/UIT primair potentiaalvrij
contact (ingang) voor de weergave
van de status van de luchtgordijnen (bijv. GBS-systeem)
• 1 AAN/UIT secundair potentiaalvrij contact (ingang) voor het
melden van de bedrijfstoestand
(b.v. deurcontact, thermostaat)
met programmeerbare
uitschakeltimer
• Zomer-/winterkeuzeschakelaar
om het ventiel voor de
temperatuurregeling te bedienen
• Potentiaalvrij contact (uitgang)
voor het melden van de bedrijfstoestand (bijv. bewakingssysteemsignaal)

• manuele regeling van het
luchtdebiet : 5 snelheden

AIR FILTRATION

• 1 AAN/UIT primair potentiaalvrij
contact (ingang) voor de
weergave van de status van de
luchtgordijnen (bijv. GBS-systeem)
• 2 AAN/UIT secundaire
potentiaalvrije contacten
(ingangen) , gecombineerde
actie voor het beheer van de
luchtgordijnen. Bijvoorbeeld:
• open deur - maximumsnelheid
(deurcontactsignaal)
• gesloten deur - minimumsnelheid
(deurcontactsignaal) en AAN/
UIT-ruimtethermostaat
• Zomer-/winterkeuzeschakelaar
om het ventiel voor de
temperatuurregeling te bedienen
• Potentiaalvrij contact voor het
melden van de bedrijfstoestand
(bijv. bewakingssysteemsignaal)
• Potentiaalvrij contact (uitgang)
voor bewaking GBS-systeemstoringsmelding (optioneel)

• manuele regeling van het
luchtdebiet: 3 snelheden en
3-traps elektrische
verwarmingsregeling
• 1 AAN/UIT primair potentiaalvrij
contact (ingang) voor de
weergave van de status van de
luchtgordijnen (bijv. GBS-systeem)
• 1 AAN/UIT secundair potentiaalvrij contact (ingang) voor het
in- of uitschakelen van 		
elektrische weerstanden (bijv.
ruimtethermostaatsignaal)
• Potentiaalvrij contact voor het
melden van de bedrijfstoestand
(bijv. bewakingssysteemsignaal)

AIR DISTRIBUTION

R310E - 3-SNELHEDEN
MANUELE REGELING

AIR CONDITIONING & HEATING

R515 - 5-SNELHEDEN
AUTOMATISCHE REGELING

CONTROLS

De kamerthermostaat kan
worden gebruikt voor:
• AAN/UIT-luchtgordijn
• OPEN/DICHT 3-wegventiel voor
de temperatuurregeling van de
warmwaterbatterij

R510 - 5-SNELHEDEN
MANUELE REGELING

Controls
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AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

LUCHTGORDIJNREGELAARS
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RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERPEN,
DIMENSIONEREN EN CONFIGUREREN

Kantoorruimtes/
vergaderzalen
Kantooromgevingen stellen hoge vereisten
aan de ventilatie en luchtkwaliteit. Voor zittend
werk, met zowel vervelende als stressvolle
situaties heeft men verse lucht en een goed
comfort nodig om te kunnen presteren. In
vergaderzalen zijn de omstandigheden zelfs
nog veeleisender met een gevarieerde vraag
naar ventilatie door een afwisselende bezetting:
van lege ruimtes tot lange intense vergaderingen
met veel aanwezigen.

PLANNINGSTIPS/CHECKLIST:
 Min. luchtdebiet in de

 OPTIVENT® ULTRA:

ruimte: 45 m3/h
(vloeroppervlakte 25 m²)

ULDA-5-200-1 voor afvoer
(zelfde grootte als het kanaal)

 Max. luchtdebiet in de

 Geluiddemper:

ruimte: 360 m3/h (belasting
=965 W en ∆T=8°C )

BDER-44-020-090 voor
afvoer (33 dB(A) vlak voor
de geluiddemper met
q=360 m3/h en ∆P=80 Pa)

 Afvoerluchtkanaal:
ø 200 mm (0,65 Pa/m)

Optivent Ultra
VAV-box

2 x koelbalk met
PI-functie en
aanwezigheidsdetector

Geluidsdemper

3x
uitblaasklep
CO2-voeler en
temperatuurvoeler

Ruimteregelaar

PRAKTIJKVOORBEELD
KANTOOR/VERGADERZAAL

SAMENSTELLINGSLIJST: KANTOOR/VERGADERZAAL
Air Management
• Optivent Ultra VAVluchtklep ULDA-5-200-1
• Geluiddemper, lengte 900
mm, BDER-44-020-090
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Air Diffusion
• Koelbalk WEGA II
(2 stuks) IQII-240-11-07-2-1
en IQAZ-35-01-1-1-1
• Regelkraan (2 stuks)
verwarming en koeling
STRZ-70

• Afvoerventiel (3 stuks)
met CleanVent®
coating KSO-125-C

Regelingsssysteem
• Ruimteregelaar (met
Modbus-aansluiting)
STRA-24
• Transformator STRZ-24-1
• CO2-voeler STRZ-18-1-2

• Externe temperatuursensor STRZ-05-04
• PIR-aanwezigheidsdetector STRZ-09-03

ONDERNEMING

VOORGESTELDE ONTWERPFUNCTIES

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

• CO2-, temperatuur- en aanwezigheidsvoelers
analyseren het binnenklimaat
• De ruimteregelaar ontvangt informatie van de
verschillende ruimtesensoren en stuurt de
VAV-regelklep aan (afvoerkanaal) en de
PI-servomotorbewegingen van de koelbalken
• Het ventilatiesysteem van de ruimte wordt
continu gestuurd via vraaggestuurde ventilatie

AIR MANAGEMENT & ATD’S

VOORDELEN VAN OPTIVENT® ULTRA

AIR CONDITIONING & HEATING

Afvoerventielen met
CleanVent®-coating

Verlaagd plafond

Geïntegreerde
aanwezigheidsdetector
in de koelbalk

Ø125
Verwarmings- en koelingsleidingen

CONTROLS

Ruimteregelaarmet Modbusaansluiting

AIR FILTRATION

CO2-sensor en
buitentemperatuursensor
geïnstalleerd in
de afvoerlucht

Nauwe gang
Geluiddemper
BDER

OPTIVENT® ULTRA
VAV-luchtklep

Toepassingsvoorbeelden
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TOEPASSINGEN

WEGA II koelbalk
met PI-functie

KANTOOR / VERGADERZAAL
oppervlakte 25 m2
Luchtdebiet +/- 360 m3/h
(10 personen)

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

• Heeft geen veiligheidsafstand nodig in de
nauwe kanaalinstallatie in de gang
• Er is behoefte aan een groot luchtdebiet
voor de vergaderzaal
• Een stil ventilatiesysteem garandeert
goede vergaderomstandigheden
• Minder noodzaak voor onderhoudswerkzaamheden die de dagelijkse
activiteiten kunnen verstoren.

Operatiezalen
Cleanrooms
Voor precieze productie en onderzoek is een absoluut zuivere ruimte noodzakelijk.
Met de cleanroomsystemen van FläktGroup kunnen we aan alle behoeften van de klant
voldoen en een complete, pasklare oplossing bieden voor elke productiefaciliteit.

Cleanroomvoorwaarden
voor veilige omgevingen
Talrijke internationale fabrikanten werken met systeemoplossingen
van FläktGroup dankzij onze expertise op het vlak van het ontwikkelen
van betrouwbare en efficiënte methodes voor het vermijden van
verontreinigingen in cleanrooms.
Met oplossingen voor cleanrooms van FläktGroup kunnen gebruikers
alle kritische parameters exact overeenstemmen met de eisen van
de respectievelijke productieprocessen en de ontsmetting van de
ruimtelucht systematisch beheersen. Deze oplossingen regelen
de luchtdruk, temperatuur en vochtigheidsgraad – met name de
verontreiniging met fijn stof, huiddeeltjes en bacterieën– en houdt
deze contaminanten uit de buurt van producten en processen.

CLEANROOM-TOEPASSINGEN DIE WORDEN
ONDERSTEUND DOOR FLÄKTGROUP:
• Micro-elektronica
• Productie van medische hulpmiddelen
• Laboratoria
• Farmaceutische productie
• Operatiezalen
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UITDAGINGEN BIJ HET ONTWERP
VAN OPERATIEKAMERS:
• Controleren van risico’s
op besmetting
• Afvoer van anesthesiegassen
• Thermisch comfort
• Vocht- en geluidsbeheersing
• Minimale exploitatiekosten
• Verschildruk beheersen
• Snelle aanpassingen en
reiniging tussen de
operaties door

ONDERNEMING
AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION
AIR MANAGEMENT & ATD’S
AIR MOVEMENT

Voorgestelde ontwerpfuncties

AIR DISTRIBUTION

CAIR-PLUS EN FRESH HEAVEN MAXX

Plafondelementen

AIR CONDITIONING & HEATING

CAIRplus
Luchtbehandelingskast

DELBAG
MacroPur Alu

CGF Luchtuitblaastoestel voor
plafondmontage
met HEPA filter

CONTROLS

Deuren & ramen

Regelsysteem

Toepassingsvoorbeelden
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TOEPASSINGEN

ULSA Ultrasound
Luchtdebietsregelaar

AIR FILTRATION

Fresh Heaven
MAXX Power
Unit voor
laminaire
luchtstroom

Hotels en restaurants
Een aangenaam binnenklimaat is misschien in een hotel nog meer belangrijk dan
in om het even welk ander gebouw. Met FläktGroup als partner kunnen onze
klanten het aantrekkelijke binnenklimaat creëren dat hun gasten verwachten!

Eén gebouw, een hele
reeks verschillende eisen
Aan de ene kant zijn lobby's, restaurants, bars, restaurants en congresruimten toegankelijk voor het grote publiek en moeten deze een
ruimteklimaat bieden die aan vele wensen voldoet. Aan de andere kant
zijn kamers en suites individuele comfortzones, waarin de gast zijn of
haar eigen gewenste klimaat bepaalt. Iedereen is op zoek naar HVACoplossingen die eenvoudig te regelen, stil en toch energie-efficiënt zijn.
Andere ruimtes echter – zoals parkeergarages,
wijnkelders en keukeninrichtingen – vragen om
oplossingen die exact afgestemd zijn op hun
respectievelijke functies. In wijnkelders is een
constante temperatuur van essentieel belang
om de goede staat van hun waardevolle inhoud te behouden.
In garages heeft het zuurstofgehalte van de lucht voorrang en in
hotelkeukens moet het ventilatiesysteem zorgen voor een effectieve
afvoer van voedingsdampen en geuren.
Bij dergelijke toepassingen zal het realiseren van de optimale
luchtcondities afhangen van een vraaggestuurde en vlekkeloze
interactie tussen sensorsystemen, de gesloten regelkring en de
HVAC-technologie zelf.
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UITDAGINGEN BIJ HET
ONTWERP VAN HOTELS:
• Vraaggestuurde ventilatie
• Nood aan koeling
• Geuroverdracht
• Veel activiteiten in
hetzelfde gebouw
• Energie-efficiëntie
• Toekomstbestendig
• Terugwinning van
energie uit alle ruimtes

ONDERNEMING
AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION
AIR MANAGEMENT & ATD’S
AIR MOVEMENT

Voorgestelde ontwerpfuncties

RHKH en ATTD
Luchttoevoerrooster

AIR DISTRIBUTION

eQ MASTER MET ECONET, VENTILOCONVECTOREN EN VENTILATOREN VOOR PARKEERGARAGES

HyFlex-Geko ventilo
in hoteluitvoering

AIR CONDITIONING & HEATING

FG/GL-koelmachine

eQ Master + Econetrecuperatiesysteem

Toepassingsvoorbeelden
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TOEPASSINGEN

Parkeergarageventilator
met inductie

CONTROLS

AIR FILTRATION

Cassette-GEKO
plafondcassette

RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERPEN,
DIMENSIONEREN EN CONFIGUREREN

Scholen/
klaslokalen
Kinderen hebben een zware werkomgeving en er
worden hoge eisen gesteld aan hun prestaties
Een goede luchtkwaliteit en een lage geluidsproductie zijn cruciaal om gefocust en alert te blijven.
De aanwezigheid van stof en een wisselende
bezetting stellen bijkomende technische vereisten
aan een ventilatiesysteem. Dit is ook het geval bij
strakke operationele budgetten voor een geoptimaliseerd energieverbruik en een zuinige werking.

PLANNINGSTIPS/CHECKLIST:

CO2-voeler en
temperatuurvoeler
Geluidsdemper

 Min. luchtdebiet in

 Geluiddemper:

de ruimte: 90 m3/h
(vloeroppervlakte 50 m²)

BDER-44-025-090 voor
toe- en afvoer (34 dB(A)
direct na de geluiddemper
met q=540 m3/h en ∆P=80 Pa)

 Max. luchtdebiet in de
ruimte: 540 m3/h (belasting
=1.450 W en ∆T=8°C )

 Toevoerluchtkanaal:
ø 250mm (v=3,1 m/s
met max. luchtdebiet)

 Afvoerluchtkanaal:

 Luchtpatroon

Uitblaasrooster

Optivent Ultra
VAV-box
Silencieux

Ruimteregelaar
Optivent Ultra
VAV-box
Aanwezigheidsdetector
3 x Activent
luchttoevoersysteem

(Activent-020): max.
luchtsnelheid < 0,15 m/s in
de bezettingszone met min.
luchtdebiet en 0,2 m/s met
max. luchtdebiet

ø 250 mm (0,4 Pa/m)

 OPTIVENT® ULTRA:
ULDA-5-250-1 voor toeen afvoer (zelfde grootte
als het kanaal)

PRAKTIJKVOORBEELD
SCHOOL/KLASLOKAAL

SAMENSTELLINGSLIJST: SCHOOL/KLASLOKAAL
Air Management
• Optivent Ultra VAVluchtklep ULDA-5-250-1
(2 stuks)
• Geluiddemper, lengte 900
mm, BDER-44-025-090
(2 stuks)
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Air Diffusion
• Activent luchtverdelings(3 stks) systeem
ACTA-020-1-180-2-2

• Afvoerrooster met
CleanVent® coating
SV1-550-200 +
TGE-550-200-B

Regelingssysteem
• Ruimteregelaar (met
Modbus aansluiting)
STRA-04
• Transformator STRZ-24-1
• CO2-voeler STRZ-18-1-2

• Externe temperatuursensor STRZ-05-04
• PIR-aanwezigheidsdetector STRZ-09-1

ONDERNEMING

VOORGESTELDE ONTWERPFUNCTIES

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

• CO2-, temperatuur- en aanwezigheidsvoelers
analyseren het binnenklimaat
• De ruimteregelaar ontvangt informatie van de
verschillende ruimtesensoren en stuurt de
VAV-regelkleppen aan
• Het ventilatiesysteem van de ruimte wordt
continu gestuurd via vraaggestuurde ventilatie

AIR MANAGEMENT & ATD’S

VOORDELEN VAN OPTIVENT® ULTRA

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

• Heeft geen veiligheidsafstand nodig in de nauwe
kanaalinstallatie in de gang
• De stofbestendige VAV-klep is een uitstekende keuze
voor klaslokalen met een hoge bezettingsgraad
• Er is behoefte aan een groot luchtdebiet
voor een klaslokaal
• Een stil ventilatiesysteem voor een
optimale leeromgeving
• Minder noodzaak voor onderhoudswerkzaamheden
die de dagelijkse activiteiten kunnen verstoren.

Afvoerrooster met
CleanVent®-coating

Activent toevoerluchtverdeelsysteem voor
de toevoerlucht

Geluiddemper
BDER

Ruimteregelaar
met Modbusaansluiting

CONTROLS

Nauwe gang

AIR FILTRATION

Geen lager dak

Verlaagd plafond

OPTIVENT® ULTRA
VAV-luchtklep

AIR CONDITIONING & HEATING

Bezettingsdetector aan
de muur

CO2-sensor en buitentemperatuursensor geïnstalleerd in
het luchtafvoerkanaal

Toepassingsvoorbeelden
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TOEPASSINGEN

SCHOOL / KLASLOKAAL
oppervlak 50 m2
Luchtvolume +/- 540 m3/h

Detailhandel
Binnen de detailhandel is een uitstekend binnenklimaat een onderdeel van de
winkelbeleving voor de bezoekers en creëert het een concurrentievoordeel voor
winkels en huiseigenaren in de toegenomen strijd om de klant voor zicht te winnen.

Een goed binnenklimaat
maakt deel uit van het
winkelplezier
Hoe uniek elk gebouw ook is in zijn proporties en architectuur,
het ruimteventilatiesysteem moet op maat worden ontworpen.
Winkelcentra illustreren dit bijvoorbeeld, omdat ze verschillende
oplossingen vereisen, allemaal onder één dak. Klanten moeten zich
op hun gemak voelen en in een ontspannen sfeer in de winkel
kunnen rondkijken. Goederen mogen niet stoffig of vochtig worden.
Geuren afkomstig van restaurants moeten ook worden gecontroleerd.

DETAILHANDELSTOEPASSINGEN
ONDERSTEUND DOOR FLÄKTGROUP:
• Grote shoppingcentra
• Kleine winkelgebouwen
• Individuele winkels
• Showrooms (auto's, meubels, enz.)
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UITDAGINGEN BIJ HET ONTWERP
VAN WINKELS & SHOWROOMS:
• Grote volumes
• Warmteopwekking
• Grote ramen
• Flexibiliteit vandaag en
voor de toekomst
• Koelbehoeften
• Algemene of lokale koeling

ONDERNEMING
AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION
AIR MANAGEMENT & ATD’S
AIR MOVEMENT

Voorgestelde ontwerpfuncties

AIR DISTRIBUTION

eCO TOP LUCHTGROEP, ACTIVENT LUCHTVERDEELSYSTEEM EN CASSETTE-GEKO PLAFONDCASSETTES

AIR CONDITIONING & HEATING

Activent
luchtverdeelsysteem

AIR FILTRATION

GL - LUCHTCONDENSOR

Cassette-GEKO
Plafondcassette

Toepassingsvoorbeelden
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TOEPASSINGEN

eCO TOP/eCO SIDE
Luchtbehandelingskast

CONTROLS

RHKH en ATTD
Luchttoevoerrooster

RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERPEN,
DIMENSIONEREN EN CONFIGUREREN

Business
centers/
auditoria
Grote ruimtes met veel volume vormen een
specifieke uitdaging voor het ventilatiesysteem.
Grote groepen mensen, die soms jassen mee
naar binnen brengen, produceren grote hoeveelheden
stof. Het systeem moet ook zo zijn ontworpen dat
er voldoende verse lucht wordt aangevoerd om
comfort te garanderen in een drukke omgeving.
Gevoelige momenten tijdens een concert of
monoloog kunnen bijna absolute stilte vereisen.

PLANNINGSTIPS/CHECKLIST:
 Min. luchtdebiet in

 OPTIVENT® ULTRA:

de ruimte: 540 m³/h
(vloeroppervlakte 300 m²)

ULDA-5-315-1 voor toeen afvoer (zelfde grootte
als het kanaal)

 Max. luchtdebiet in
de ruimte: 2.880 m³/h
(80 personen) vs
algemene regels

 Toevoerluchtkanaal:
2x ø 315 mm (v=5,13 m/s
met max. luchtdebiet)

 Afvoerluchtkanaal:
2x ø 315 mm (0,85 Pa/m)

 Geluiddemper:
BDER-44-031-090 voor toeen afvoer (53 dB(A) direct
na de geluiddemper met
q=360 m3/h en ∆P=80 Pa)

 Luchtpatroon (rooster
DASH-100): max. luchtsnelheid
0,1 m/s in de bezettingszone
met max. luchtdebiet

CO2-voeler en
temperatuurvoeler
Geluidsdemper
Optivent Ultra
VAV-box

40 x luchtdiffusor

Ruimteregelaar
15 x uitblaasrooster

Optivent Ultra
VAV-box
Geluidsdemper

Aanwezigheidsdetector

PRAKTIJKVOORBEELD
BEDRIJVENCENTRUM/AUDITORIUM

SAMENSTELLINGSLIJST: BUSINESSCENTER/AUDITORIUM
• Air Management
• Optivent Ultra VAV-luchtklep
ULDA-5-315-1 (4 stuks)
• Geluiddemper, lengte 900
mm, BDER-44-031-090
(4 stuks)
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Air Diffusion
• Toevoerrooster
(80 stuks) geïntegreerd
achter trappen/treden
DASH-100-0

• Afvoerrooster (16 stuks)
met CleanVent® coating
HPKH-160-6-C en
ATTD-125-160-1

Regelingssysteem
• Ruimteregelaar (met
Modbus aansluiting)
STRA-04
• Transformator STRZ-24-1
• CO2-sensor STRZ-18-1-2

• Externe temperatuursensor STRZ-05-04
• PIR-aanwezigheidsdetector STRZ-09-1

ONDERNEMING

VOORGESTELDE ONTWERPFUNCTIES

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

• CO2-, temperatuur- en aanwezigheidsvoelers
analyseren het binnenklimaat
• De ruimteregelaar ontvangt informatie van de
verschillende ruimtesensoren en stuurt de
VAV-regelkleppen aan
• Het ventilatiesysteem van de ruimte wordt
continu gestuurd via vraaggestuurde ventilatie

AIR MANAGEMENT & ATD’S

VOORDELEN VAN OPTIVENT® ULTRA

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

• Een stofbestendige constructie is nodig voor
een auditorium dat veel stof van kledij bevat.
• Nauwkeurige debietmeting en breed
luchtdebietbereik
• Een stil ventilatiesysteem is noodzakelijk
tijdens voorstellingen en opnames
• Minder noodzaak voor onderhoudswerkzaamheden
die de dagelijkse activiteiten kunnen verstoren.

Afvoerrooster met
CleanVent®-coating

AIR CONDITIONING & HEATING

CO2-sensor en
buitentemperatuurvoeler
geïnstalleerd in het
luchtafvoerkanaal

AIR FILTRATION

Ruimteregelaar
met Modbusaansluiting

CONTROLS

Bezettingsdetector aan
de muur

OPTIVENT® ULTRA
VAV-luchtklep
Luchttoevoerrooster
geïntegreerd achter
trappen

Geluiddemper
BDER

Toepassingsvoorbeelden
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BEDRIJVENCENTRUM/
AUDITORIUM
oppervlak 300 m2
Luchtdebiet +/- 2.880
m3/h (100 personen)

Datacenters
U bent op zoek naar de beste technologie die beschikbaar is voor levering
van consistente binnencondities. U wenst maximale efficiëntie en vraagt
om goede redundanciefuncties in combinatie met de mogelijkheid om zich
te kunnen aanpassen aan uw snelle en steeds veranderende branche.

Nauwkeurige klimaatregeling voor continue
processen gedurende
24 uur per dag
Met innovatie als ons DNA bieden wij een complete portfolio aan voor
koeling van datacenters met een hoog vermogen per m², dynamische
bedrijfscondities en synchrone groeiprocessen.
Met onze hoogwaardige en gevarieerde portefeuille zijn wij in staat om
units te leveren voor om het even welke bedrijfscondities, terwijl de
bedrijfskosten tot een minimum worden beperkt waarbij een ruime
keuze aan opties en ontwerpen wordt geboden:
• Indirecte verdampingskoeling
(Adia-Denco p. 165)
• Luchtbehandelingskasten met
ijswaterbatterijen (CAIRplus p. 41)
• Klimaatkasten Multi-Denco in verschillende
uitvoeringen (p. 168)
• Klimaatkasten Ultra-Denco (p. 169)
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UITDAGINGEN BIJ HET
ONTWERP VAN DATACENTERS:
• Een efficiënt gebruik van
het aanwezig vermogen
• Een optimaal waterverbruik
• Voldoen aan alle eisen
van Green IT
• 24/7-werking

ONDERNEMING
AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION
AIR MANAGEMENT & ATD’S
AIR MOVEMENT

Voorgestelde ontwerpfuncties

AIR DISTRIBUTION

Adia-DENCO, Multi-DENCO klimaatkast, GLFC-koelmachine

Adia-DENCO
Luchtgroep voor indirecte
verdampingskoeling

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

Multi-DENCO
Klimaatkast

Ultra-DENCO
Klimaatkast

Toepassingsvoorbeelden
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TOEPASSINGEN

GLFC-koelmachine met
freecooling

CONTROLS

Row-Denco
Klimaatkast
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WWW.FLAKTGROUP.COM

FläktGroup is de Europese marktleider op het gebied van slimme en
energiezuinige oplossingen voor binnenlucht en hygiënische lucht voor
alle toepassingsgebieden. Met meer dan een eeuw ervaring binnen de
branche, bieden wij onze klanten innovatieve technologieën, een hoge
kwaliteit en uitstekende prestaties. Het breedste productaanbod op de
markt en een sterke aanwezigheid in 65 landen over de hele wereld,
zijn voor u de garantie dat we altijd voor u klaarstaan met onze
Excellence in Solutions.
PRODUCTFUNCTIES VAN FLÄKTGROUP
Air Treatment | Air Movement | Air Diffusion
Air Distribution | Air Filtration | Air Management & ATD’s
Air Conditioning & Heating | Controls | Service

» FläktGroup Belgium
Tel. +32 2 240 61 61
sales.be@flaktgroup.com
www.flaktgroup.be
» FläktGroup Nederland
Tel. +31 102350606
rivium.hnl@flaktgroup.com
www.flaktgroup.nl
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