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Ongezond binnenklimaat 
Het binnenklimaat op scholen in Nederland is 
vaak niet optimaal. Hoge CO2 concentraties, 
tochtklachten, onaangename luchtjes en een 
oplopende temperatuur hebben een negatie-
ve invloed op onder meer de gezondheid en 
de prestaties van leerlingen en leerkrachten. 
Onderzoek van de TNO en de GGD heeft be-
wezen dat voldoende ventilatie noodzakelijk 
is voor een gezond binnenklimaat. Zo doet 
een goede luchtkwaliteit het ziekteverzuim 
met 25% afnemen en verbetert het de leer-
prestaties met 23%. 

Programma van Eisen Frisse Scholen 
Veel scholen starten verbeterprojecten om 
van hun schoolgebouw een ‘Frisse School’ 
te maken.  Een Frisse School heeft een goed 
binnenmilieu en een lage energierekening. 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) heeft hiervoor een Programma van 
Eisen Frisse Scholen 2015 opgesteld.

SCHOOLVENTILATIE 
CONFORM PROGRAMMA VAN EISEN FRISSE SCHOLEN

Energiezuinige schoolventilatie
Voor verduurzaming en verbetering van het 
binnenklimaat van scholen biedt Ned Air 
zowel energiezuinige centrale als decentrale 
ventilatiesystemen. Zowel bij renovatie als 
nieuwbouw is betere ventilatie gemakkelijk te 
realiseren. 

Onze decentrale Ned Air EduComfort ventila-
tiesystemen zijn conform het Programma van 
Eisen Frisse Scholen en  garanderen een lage 
energierekening door onder andere een Lage 
Total Cost of Ownership (TCO). Daarnaast 
kunnen wij vele opties en accessoires aanbie-
den waardoor de unit kan worden aangepast 
op uw specifieke wensen. 
 
Naast de Ned Air EduComfort bieden wij ook 
centrale ventilatiesystemen. Zo zorgen onze 
energiezuinige ventilatiesystemen in elke 
situatie voor voldoende luchtverversing om 
een gezonde leeromgeving te creëren.

NED AIR 
EDUCOMFORT 

CM 1100 LN 
 

Decentrale ventilatie met WTW 
 

Lage inbouwhoogte  
(slechts 368 mm) 

 
Boven het verlaagde plafond  

 
Modulair gebouwd 

 
Accessoires naar keuze 

 
Conform Frisse Scholen klasse 

A of B 
 

Max. luchtvolume 1.100 m3/h 
 

Geïntegreerde webbased regeling 
 

Beheer op afstand mogelijk 
 

Energiezuingie EC technologie 
 

ErP 2018 ready 

NED AIR 
EDUCOMFORT 

950 
 

Decentrale ventilatie met WTW 
 

 Zowel inbouw als opbouw 
 

Nominaal debiet 950 m3/h 
  

Thermisch rendement 90% 
 

Conform Frisse scholen klasse B 
 

Installatiegeluid < 33 dB(A) 
 

CO2 gestuurd 
 

Plug and play 
 

Beheer op afstand mogelijk 

Energiezuingie EC technologie 
 

ErP 2018 ready 
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EVERYLINE
VEELZIJDIGE WARMTETERUGWIN-UNITS

Met de veelzijdige Ned Air EveryLine warmte-
terugwin-units realiseert u snel en eenvoudig 
een gezond en comfortabel binnenklimaat 
voor elke gewenste ruimte. 

De Ned Air EveryLine serie dankt haar naam 
aan de vele individuele keuzes die door de 
modulaire opbouw mogelijk zijn. Niet alleen 
met betrekking tot de uitvoering, maar ook 
qua regeltechniek, uitbreidingsmogelijkhe-
den, opties en accessoires biedt de Ned Air 
EveryLine u maximale keuzevrijheid.

NED AIR 
EVERYLINE 

 
Standaard bereik van 1.650 tot 10.500 m³/h 

 
Maatwerk tot 24.000 m³/h 

 
Korte levertijd 

 
Thermisch rendement 90%

Individuele keuzemogelijkheden 
 

Keuze in regeltechniek 
 

Energiezuinige EC ventilatoren 
 

ErP 2018 Ready 
 

Lage Total Cost of Ownership
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ROTORLINE
GEBALANCEERDE VENTILATIE MET WARMTETERUGWINNING

 
NED AIR 

ROTORLINE 
 

Bereik van 2.500 tot 40.000 m³/h 
 

Plug & Play uitvoering 
 

Koudebrugvrije sandwichpanelen, 44 mm 
 

Verschillende wielen mogelijk (Sorptie 
 warmtewiel XT, Condensatie PT, Ethalpy ET) 

 
Optioneel voorzien van geïntegreerde koeling 

 
Compacte bouw 

 
ErP 2018 Ready 

 
Lage Total Cost of Ownership

De Ned Air RotorLine is een serie complete 
luchtbehandelingskasten inclusief regeling 
voor luchtdebieten van 2.500 tot 40.000 m³/h. 
Deze units zorgen voor energiebesparing 
dankzij warmteterugwinning én door vochto-
verdracht.

De Ned Air RotorLine luchtbehandelingunits 
zijn Plug & Play in te zetten voor utiliteitsge-
bouwen waar gebalanceerde ventilatie met 
warmteterugwinning toegepast moet worden. 
Het rendement van het warmtewiel bedraagt 
80% (afhankelijk van de condities).
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COMPACTLINE
DE MEEST COMPACTE WARMTETERUGWIN-UNIT

NED AIR 
COMPACTLINE 

 
Standaard bereik van 1.100 tot 8.200 m³/h 

 
Maatwerk tot 24.000 m³/h 

 
Korte levertijd 

 
Thermisch rendement 90% 

 
Individuele keuzemogelijkheden 

 
Keuze in regeltechniek 

 
Energiezuinige EC ventilatoren 

 
ErP 2018 Ready 

 
Lage Total Cost Ownership

De Ned Air CompactLine serie is speciaal 
ontwikkeld voor plaatsing in gebouwen. De 
unit kenmerkt zich door de smalle, hoge 
uitvoering met een laag benodigd vloerop-
pervlak. Met deze warmteterugwin-units 
realiseert u snel en eenvoudig een gezond 
binnenklimaat voor elke gewenste ruimte.  
 
Dankzij de modulaire opbouw kunt u de Ned 
Air CompactLine laten bouwen zoals u wenst. 
Niet alleen met betrekking tot de uitvoering, 
maar ook qua regeltechniek, uitbreidingsmo-
gelijkheden, opties en accessoires biedt de 
Ned Air CompactLine u maximale keuzevrij-
heid.



7

Download de documentatie op onze website >

NKD MAATWERK
DE PASSENDE LUCHTTECHNISCHE OPLOSSING VOOR UW SITUATIE

NED AIR 
NKD MAATWERK 

Bereik van 500 tot 150.000 m³/h 
 

Modulaire paneelindeling 
 

Absoluut koudebrugvrij 

Koudebrugvrije sandwichpanelen 44 mm 

Sendzimir verzinkte panelen in-en uitwendig 
gecoat (skinplate 200 micron) in RAL 7035  

Hoge thermische en akoestische  
isolatiewaarde 

 
Milieuvriendelijke isolatie, Brandklasse A1 

 
Eenvoudig te (de-)monteren 

 
ErP 2018 Ready 

 
Lage Total Cost of Ownership

Ned Air maakt luchtbehandelingskasten van 
500 tot 150.000 m³/h in alle gewenste vormen 
en maten. Onze modulaire paneelindeling 
maakt veel mogelijk.  
 
De materiaalkeuze van de panelen kan 
aangepast worden op de wensen van de 
klant. Binnen de scheepvaart kan er bijvoor-
beeld gekozen worden voor sandwichpanelen 
met RVS 316/304 beplating. 
 
Moet uw Ned Air NKD luchtbehandelingskast 
verticaal in een bestaande liftschacht worden 
geplaatst, in een U-vorm worden gebouwd of 
op locatie in een uiterst krappe ruimte? Ned 
Air realiseert het voor u!
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MXF EC GREEN
NIEUWE GENERATIE ENERGIEZUINIGE DAKVENTILATOREN

NED AIR 
MXF EC GREEN  

 
Bereik tot 13.000 m³/h 

 
Energiezuinige EC technologie  

(traploos regelbaar) 
 

Snelle return on investment 
 

Standaard voorzien van Modbus  
communicatie 

 
Laag geluidsniveau vanwege unieke  

Mixed Flow waaier 
 

Moderne regeltechniek 
 

100% recyclebaar 
 

Opgebouwd uit hoogwaardig HDPE  
(High Density Poly Ethylene)

 
ErP 2018 Ready

De nieuwe Ned Air MXF EC Green Dakventi-
latoren zijn voorzien van EC technologie. In 
combinatie met de Mixed Flow waaier is de 
toegepaste EC-motor van Ebm-papst één van 
de zuinigste in de markt. Daarnaast zijn de 
verticaal uitblazende dakventilatoren geluids-
arm, ze hebben een hoog ventilatorrende-
ment, een lange levensduur en een optimale 
communicatie via Modbus.  
 
Bij de Ned Air MXFcompact en Ned Air 
MXFwebbased regelingen is het mogelijk om 
meerdere dakventilatoren op één regelaar 
aan te sluiten of te koppelen aan een wille-
keurig gebouwbeheersysteem.
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NPV PIJPVENTILATOR
DE STILLE EN ENERGIEZUINIGE PIJPVENTILATOR MET LANGE LEVENSDUUR

NED AIR 
NPV 

 
Energiezuinige EC-uitvoering (Electronically 

Commutated) 
 

In drie toeren regelbaar (instelbaar) 
 

Laag geluidsniveau door geluidsdemper in 
ventilatorbehuizing 

 
De motor/vleugelcombinatie is geplaatst 

onder inregenvrije kap 
 

Standaard voorzien van werkschakelaar, 
snoer en perilex stekker 

 
Bovendaks gemonteerd 

 
Milieuvriendelijke, zwarte kunststofbehuizing 

 
Geheel recyclebaar 

 
Achterover gebogen schoepen  

(onderhoudsvriendelijk- reiniging  
slechts 1 x per 4 jaar) 

De Ned Air pijpventilator NPV EC is een 
energiezuinige EC uitvoering. De Ned Air NPV 
190/125 EC is voorzien van een energiezui-
nige EC motor en staat garant voor een laag 
geluidsniveau en een langere levensduur.
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WTA HR 820-1000
WARMTETERUGWINNING MET PLATENWISSELAAR

NED AIR 
WTA HR 

 
Constant Flow principe 

 
Hoog rendement tegenstroomwisselaar 

vervaardigd uit zeewaterbestendig aluminium 
 

Ingebouwde lekbak en gemakkelijk  
verwisselbare filters 

 
Hoog rendement EC motoren 

 
Ned Air WTA HR 820 is een compacte  

plafondunit 
 

Ned Air WTA HR 1000 is leverbaar in 
binnen- en buitenopstelling, standaard 

met bypass regeling 
 

Geheel koudebrugvrije behuizing 
 

Koudebrugvrije sandwichpanelen, 44 mm 
 

ErP 2018 Ready

Lage Total Cost of Ownership

De Ned Air WTA HR 820 en 1000 zijn verras-
send compact gebouwde ventilatie-units. 
Voor de utiliteitsbouw zijn ze leverbaar in 
zowel binnen- als buitenopstelling.  
 
Standaard voorzien van EC ventilatoren en 
van een volledige bypass die in de zomer 
zorgt voor ventileren zonder warmteover-
dracht.
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REFERENTIEPROJECTEN
 WONINGBOUW |  UTILITEIT |  OVERHEID |  INDUSTRIE

Gezonde Scholen, Amsterdam Hoofdkantoor Diesel, Amsterdam JT Bioscoop, Alkmaar

Anne Frank Theater, Amsterdam Leisure World Ice Centre, Dronten Scheepvaart, Maritiem/Offshore
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SERVICE & SUPPORT
ONDERSTEUNING VANAF HET EERSTE MOMENT 

Een goed ontworpen, juist geïnstalleerd en 
regelmatig onderhouden ventilatiesysteem 
zorgt voor een comfortabel  en energiezuinig 
binnenklimaat. Natuurlijk kan het voorkomen 
dat er problemen optreden of dat u vragen 
heeft.  
 

Of het nu gaat om ondersteuning 
bij de oplevering van een project 
of voor support als de unit al in 
gebruik is; de collega’s van de 
service afdeling helpen u graag.

Afdeling service  
T +31 (0)38 33 70 844 
E service@nedair.nl

 Samenbouw ter plaatse 
 
 
 
 Inbedrijfstelling 
 

 
 Garantie 
 
 
 
 Revisie 
 
 
 
 Onderhoud 
 

 Retourneren
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MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD ONDERNEMEN

BECAUSE SUSTAINABILITY MATTERS

Ned Air voorziet met haar producten op 
een energiezuinige manier ruimtes van het 
gewenste binnenklimaat. Onze verantwoor-
delijkheid voor het milieu houdt niet op bij het 
ontwikkelen van energiezuinige producten. 
Ook voor de uitvoering van onze bedrijfsacti-
viteiten en processen leggen we de lat steeds 
hoger

Duurzame innovatie en kwaliteit
De focus hierbij ligt op duurzame vernieu-
wing. Vooral op het gebied van energiebespa-
ring, maar ook op het verlagen van bijvoor-
beeld onderhoudsspanning. Elke innovatie 
moet bijdragen aan een duurzamere wereld.  

Slim gebruik van energie
Door het gebruik van de modernste warm-
tewisselaars, kan een rendement van 90% 
worden bereikt door warmteterugwinning.
Door juiste filters te combineren met lage 

luchtsnelheden, kan de levensduur van de 
filters kan de levensduur van de filters wor-
den verdubbeld en het energieverbruik van de 
ventilatoren naar beneden worden gebracht. 

Ook maken we gebruik van EC motoren met 
een laag energiegebruik en staan we garant 
voor een lage Total Cost of Ownership. 

Veilig isolatiemateriaal
Naast deze verantwoordelijkheid voor het 
milieu en het ontwikkelen van energiezuinige 
en duurzame producten speelt ook gezond-
heid een belangrijke rol. Vele fabrikanten 
isoleren ventilatiesystemen door middel 
van minerale wolsoorten zoals glaswol en/
of steenwol. Wetenschappers waarschuwen 
over de eventuele gezondheidsrisico’s bij het 
gebruik van deze minerale wolsoorten. Ned 
Air heeft er daarom voor gekozen om voor al 
haar producten waarbij het isolatiemateriaal 

direct in contact komt met de luchtstroom, 
polyesterwol toe te passen. Zo kunnen we u 
verzekeren van een ventilatiesysteem voor 
een écht gezond binnenklimaat.  
Lees meer hierover op onze website >  
 
Maatschappelijk betrokken 
Ned Air vindt het belangrijk dat zoveel moge-
lijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking, 
aan het werk kunnen gaan. Daarom is er in 
1996 besloten om werkplekken aan te bieden 
voor werknemers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

Ziet u nog verbeteringen voor ons? Wij staan 
open voor uw opmerkingen en suggesties!
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NED AIR
UW PARTNER IN VENTILATIE

CORPORATE BROCHURE VERSIE 1.00 NL / WWW.NEDAIR.NL

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
t +31 (0)38 33 70 844
e service@nedair.nl

i www.nedair.nl

Ned Air is uw partner in 
luchtbehandeling vanwege 
onze deskundigheid, 
klantgerichte manier van 
denken, transparantie en 
ondernemerschap. 

Ned Air is toonaangevend fabrikant van 
luchtbehandelingssystemen, warmteterugwi-
nunits 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 beursgeno-
teerde Centrotec Sustainable AG werken wij 
graag aan een duurzame toekomst. Centro-
tec is gespecialiseerd in energiezuinige ge-
bouwtechniek en is marktleider op het gebied 
van klimaattechniek. 
 


