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DE MEEST COMPACTE WARMTETERUGWIN-UNIT
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PLUSPUNTEN
ALLE PLUSPUNTEN VAN DE NED AIR COMPACTLINE



Compacte bouw



Energiezuinig



Individuele keuzemogelijkheden



Maatwerk met korte levertijd



Moderne regeltechnische oplossingen
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COMPACTE WTW-UNITS
VOORZIEN VAN UNIEKE LUCHTSCHEIDINGSMODULE

Met deze serie zeer compacte warmteterugwin-units realiseert u snel en eenvoudig een comfortabel en gezond binnenklimaat voor elke gewenste ruimte. Vanwege het geringe formaat is de
Ned Air CompactLine ideaal voor plaatsing in kleine ruimtes. Dankzij de modulaire opbouw zijn er
vele individuele keuzes mogelijk. Voor daar waar de ruimte beperkt is, biedt de Ned Air CompactLine de oplossing.

Werking luchtscheidingsmodule

Luchtscheidingsmodule
De Ned Air CompactLine is voorzien van een
unieke Luchtscheidingsmodule (LSM). Deze
gepatenteerde LSM combineert twee tegenstroom platenwisselaars parallel met elkaar.
Dit maakt de zeer compacte bouwwijze van
deze WTW-units mogelijk. Zelfs de grotere
CompactLine luchtbehandelingskasten (types
6000 en 8200) kunnen compact gebouwd
worden dankzij de dubbele LSM.

Buitenlucht aaanzuig
Retour uit de ruimte
Afblaas naar buiten
Toevoer naar ruimte

WTW bedrijf [bypass gesloten]

Afvoer

Tussen de wisselaars in de LSM module
is een bypass-faceklep opgenomen. Met
deze bypass-faceklep kan gedurende de
zomermaanden (of bij een extreme interne
warmtelast) gebruik gemaakt worden van de
koelere buitenlucht (vrije koeling) en daarbij
de uitwisseling van warmte uitgeschakeld
worden. Door toepassing van de Ned Air
regelapparatuur wordt de bypass-faceklep
optimaal aangestuurd. Hierdoor realiseert u
een optimaal binnenklimaat, bij een zo laag
mogelijk energieverbruik.

WTW bedrijf [bypass open]

Toevoer

Dubbele bypass open
Luchtscheidingsmodule
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COMPACTE BOUW
VOLLEDIG LUCHTDICHTE EN IJZERSTERKE BEHUIZING

Behuizing
De luchtbehandelingskasten worden geheel
koudebrugvrij opgebouwd uit sandwichpanelen, in- en uitwendig gecoat in RAL 7035
(lichtgrijs), met een dikte van 44 mm. Door
de zeer stevige en stabiele constructie van de
panelen is een kastframe niet nodig, waardoor een volledige luchtdichte luchtbehandelingskast wordt verkregen. In- en uitwendig is
de kast volkomen vlak, waardoor een hygiënische kastuitvoering wordt gerealiseerd.

Ned Air
CompactLine
Snelselectie

■ minimum
■ maximum

Doorsnede van de behuizing:
1. Steenwol (minimaal 110 kg/m3)
2. Skinplate met 200 μm coating
3. Rubberen lipafdichtin
4. Polyurethaanschuim
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Door middel van scharnierende deuren met
de zogenaamde “lift & turn” sluitingen of
afneembare panelen zijn alle functies voor
controle en onderhoud eenvoudig bereikbaar.
Alle units worden standaard geleverd met
een verzinkt fundatieframe. Door middel van
een aansluitraam of een flexibele manchet
kan de luchtbehandelingskast gekoppeld
worden aan een luchtkanaal. Tevens zijn de
luchtbehandelingskasten tegen een geringe
meerprijs te leveren met RVS panelen.

Isolatie
De panelen bevatten milieuvriendelijk en
brandwerend steenwol. Het steenwol is tot
minimaal 110 kg/m³ samengeperst. De zeer
hoge thermische isolatiewaarde (K = 0,7 W/
m2K) voorkomt condensvorming en energieverlies. Hierdoor is de isolatie vochtwerend
en ongevoelig voor micro-organismen. Een
bijkomend voordeel is de hoge akoestische
demping van de gecomprimeerde steenwol.
Akoestische demping van de omkasting
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Filters
De units zijn standaard voorzien van F7-filters in de toevoer en M5-filters in de afvoer.
Voor speciale opstellingen zoals in hygiënische ruimten, zijn afwijkende filtersoorten
mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan F9-zakkenfilters, HEPA of actiefkoolfilters.
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LAAGSTE TCO
TOT WEL 50 % MINDER ENERGIEVERBRUIK
Door de toepassing van energiezuinige EC ventilatoren, de gepatenteerde bypass, de hoog rendement platenwisselaar en de optimale dimensionering verbruiken de Ned Air CompactLine units
wel 50% minder energie. Bovendien garanderen wij de laagste kosten gedurende de levensduur
van de unit (laagste Total Cost of Ownership).

Energiezuinige EC ventilatoren
De Ned Air CompactLine serie is uitgerust
met energiezuinige gelijkstroom EC ventilatoren1. Door toepassing van deze toerenregelbare (0-10 V) en borstelloze EC ventilatoren
realiseert u tijdens het ventilatieproces een
energiebesparing van gemiddeld 30% ten
opzichte van traditionele ventilatoren. Afhankelijk van het installatieontwerp kunnen ook
andere ventilatoren toegepast worden. Dit
is bijvoorbeeld aan de orde wanneer u een
unit met verhoogde druk wenst. Ook hierin
adviseren wij u graag.

Tegenstroom platenwisselaar waarborgt gescheiden luchtstromen

Laagste Total Cost of Ownership
Bij de aanschaf van een warmteterugwin-unit
wordt er vaak alleen gekeken naar de aanschafwaarde. Verstandiger is om alle kosten
mee te nemen die gedurende de gehele
levensduur van de unit aan de orde zijn. Denk
hierbij aan aanschafkosten, energiekosten,
onderhoudskosten en verwijderingskosten.
Zo zorgen de toegepaste materialen en
componenten voor jarenlang zorgeloos functioneren van de unit. Aan het einde van de
levensduur kan de kastconstructie eenvoudig
worden gedemonteerd en het afval worden
gescheiden.
1
2

Optimale dimensionering
Wij hebben de Ned Air CompactLine optimaal
voor u gedimensioneerd, zodat de luchtsnelheid in de kast nooit hoger wordt dan 1,8 m/s.
Dit leidt tot een lage interne weerstand, geen
onnodig stromingsgeluid en een aanzienlijk
lager energieverbruik van bijvoorbeeld de
ventilatoren. De combinatie van een lage
luchtsnelheid met een groot filteroppervlak
zorgt er bovendien voor dat de filters een
lange standtijd hebben alsmede een laag
drukverlies.
Hoog rendement
Door te kiezen voor de Ned Air CompactLine warmteterugwin-units kunt u ruimtes
gebalanceerd ventileren in een bereik van
500 m3/h tot 8.500 m3/h. Op de nominale luchthoeveelheid wordt een thermisch
rendement behaald van 90%2. De hoog rendement aluminium platenwisselaar conform
het tegenstroomprincipe zorgt voor volledig
gescheiden luchtstromen. De vervuilde binnenlucht wordt daarmee nooit vermengd met
de frisse luchttoevoerstroom. De wisselaar is
hoogwaardig corrosie- en zeewaterbestendig
en volledig recyclebaar.

EC staat voor electronically commutated (borstelloze elektromotor)
Buitenlucht -10°C / 90%, binnenlucht 20°C / 50%, aanstroomluchtsnelheid wisselaar < 1,8 m/2
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UITVOERINGEN
INDIVIDUELE KEUZEMOGELIJKHEDEN

Standaard
1

Filter F7

2

Filter M5

3

WTW met bypass

4

Ventilator

Standaard

Extended Ned Air CompactLine
5
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13

15

Opties
5

Luchtklep

6

Voorverwarmer elektrisch

7

Voorverwarmer water

8

Change over

9

Koeler water

10

Koeler DX

11

Naverwarmer water

12

Naverwarmer elektrisch
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2

8

12

8

12

9

13

9

13

10

15

10

14

11

15

11

16

Uitvoeringen
Type

Werkdebiet

Lengte

Breedte

Hoogte

Hoogte

Elektrische

Externe druk

frame

aansluiting

nominaal

Vermogen

Gewicht
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[m /h]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[-]

[Pa]

[kW]

[kg]
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Geluiddemper

14

F9 filter

1100

1100

1050

700

1050

100

230V 16A 1f

300

0,60

300

15

Plenum

1900

1900

1750

700

1400

100

400V 16A 3f

300

1,00

500

16

Verhoogde poten

2600

2600

2100

700

1750

100

400V 16A 3f

300

1,50

650

4100

4100

2100

1050

1750

100

400V 16A 3f

300

2,30

800

5550

5550

2100

1400

1750

100

400V 16A 3f

300

3,10

1000

6000

6000

3150

1050

2100

100

400V 16A 3f

300

3,30

1300

8200

8200

3150

1400

2100

100

400V 16A 3f

300

4,20

1400
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MODERNE REGELTECHNIEK
VOOR EEN OPTIMAAL INSTALLATIEGEMAK
Wenst u de WTW-unit op afstand te kunnen bedienen of wordt de unit aangesloten op een gebouwbeheersysteem? De CompactLine kan worden uitgevoerd met een volledig geïntegreerde
communicatieve webbased regeling. Of we kunnen de unit voor u voorbedraden tot op een klemmenstrook waarop u vervolgens uw eigen regelaar kunt aansluiten.

Regeltechniek
Voor een optimaal installatiegemak zijn de
Ned Air CompactLine units volledig bedraad.
Wij houden hierbij rekening met uw keuze van
regeltechniek:
• De geïntegreerde webbased regelaar met
uitgebreide mogelijkheden om de unit op
afstand te bedienen of aan te sluiten op een
GBS systeem naar keuze.
• Een klemmenstrook waarbij de luchtbehandelingskast volledig door ons elektrisch
wordt voorbereid zodat deze op uw eigen
regeling aangesloten kan worden.

Geïntegreerde webbased regelaar

Klemmenstrook
Om u te ontlasten voorzien wij de unit altijd
van bedrading, ook wanneer u ervoor kiest
om uw eigen meet- en regeltechniek toe te
passen. U hoeft alleen een voedingskabel
op de hoofdschakelaar aan te sluiten en uw
regelaar met onze klemmenstrook te verbinden. Op de klemmenstrook bevinden zich alle
stuurstroom componenten keurig gerangschikt naast elkaar.

Uw specifieke regelaar
Op uw verzoek bouwen wij uw specifieke
regelaar graag in onze unit en bedraden deze
vervolgens voor. Bovendien ondersteunen
wij u met een regeltechnische omschrijving,
zodat de software in uw regelaar optimaal
afgestemd kan worden op de Ned Air CompactLine unit. Neem contact op met onze
verkoopafdeling om deze mogelijkheid te
bespreken.
Webbased regelaar
Met de geïntegreerde webbased regelaar van
het fabrikaat Regin kunt u uw unit aansluiten
op internet. De regelaar beschikt over een
ingebouwde webserver, waarmee de unit
op elke gewenste locatie grafisch in beeld
gebracht kan worden. Door enkel een netwerk kabel (TCP/IP) op de unit aan te sluiten,
kunt u de unit bedienen en uitlezen via een
webbrowser. U kunt de unit vervolgens vanaf
uw eigen locatie, vanaf een externe locatie of
zelfs onderweg, met behulp van uw mobiele
telefoon bedienen. Dat biedt u maximale
flexibiliteit!
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OPTIES EN ACCESSOIRES
PASSEND BIJ UW SPECIFIEKE SITUATIE
U hebt de keuze uit diverse accessoires. Een aantal daarvan worden hier getoond. Wij adviseren u
graag zodat u de luchtbehandelingskast krijgt die bij uw wensen past!

Balsifon
(onderdruk of overdruk)

RV sensor

Kanaal verloopstuk
(rechthoekig naar rond)

Flexibele manchetten

Afstandsbediening
Webbased regelaar

CO2 sensor

Air quality sensor

Ruimte temperatuur sensor

Reserve filterset

Vuil filter bewaking/signalering

Vorstthermostaat

Manometer
(type Minihelic)

Shearflex trillingsmat
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NED AIR

UW PARTNER IN VENTILATIE

Ned Air is uw partner in
luchtbehandeling vanwege
onze deskundigheid,
klantgerichte manier van
denken, transparantie en
ondernemerschap.
Ned Air is toonaangevend fabrikant van
luchtbehandelingssystemen, warmteterugwinunits en dakventilatoren. Vanuit onze passie
voor techniek creëren wij voor iedere situatie
een duurzame luchttechnische oplossing. Uw
ventilatievraagstuk is voor ons een uitdaging,
maatwerk is onze specialiteit.

Al meer dan 25 jaar worden onze producten
met succes toegepast in onder andere de
woningbouw, utiliteit, industrie, food- en
gezondheidssector, scheepvaart en offshore,
tuinbouw, defensie en onderwijs. Zo dragen
wij zorg voor een gezond binnenmilieu voor
mens, dier, plant en machine.
Als onderdeel van het Duitse beursgenoteerde Centrotec Sustainable AG werken wij
graag aan een duurzame toekomst. Centrotec is gespecialiseerd in energiezuinige gebouwtechniek en is marktleider op het gebied
van klimaattechniek.

Ned Air bv
Postbus 79
8260 AB Kampen
Constructieweg 49
8263 BC Kampen
Verkoop
t +31 (0)38 33 70 833
e verkoop@nedair.nl
Service
+31 (0)38 33 70 844
e service@nedair.nl
t
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www.nedair.nl

COMPACTLINE - VERSIE 1.04 NL / WWW.NEDAIR.NL
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