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PLUSPUNTEN
ALLE PLUSPUNTEN VAN DE NED AIR OMNILINE

 Eurovent Certificering, klasse A+ 

 In één geheel of diverse modules leverbaar 

 Vele individuele keuzemogelijkheden

 Plug & Play 

  Moderne regeltechnische oplossingen

 Tegenstroom platenwisselaar of warmtewiel

  ErP 2018 Ready 
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NED AIR OMNILINE
DE VEELZIJDIGE  LUCHTBEHANDELINGSKAST MET EUROVENT CERTIFICERING

De Ned Air OmniLine heeft een hoog rende-
ment met Energieklasse A+ conform Eu-
rovent. De luchtbehandelingskast is ontwik-
keld op basis van de nieuwste technologieën 
en geheel aan te passen op de specifieke 
wensen van de klant. 

De modulaire opbouw van de unit maakt veel 
mogelijk. Zo heeft u maximale keuzevrijheid 
in toepassing en gebruik door het ruime  
aanbod aan accessoires en opties. 
 
Eurovent keurmerk
Het Eurovent keurmerk garandeert dat onze 
ventilatiesystemen zijn onderworpen aan 
een specifieke controle en hierin juist zijn 
beoordeeld. Het keurmerk staat garant voor 
transparantie en de zekerheid van een juist 
werkende luchtbehandelingskast.  

Producten van derden worden getest waarbij 
de prestaties worden vergeleken. Ned Air bv 
neemt deel aan het  Eurovent certificatiepro-
gramma voor de Ned Air OmniLine. 
 
De gegevens van de gecertifieerde Ned Air 
OmniLine modellen zijn in de Eurovent Direc-
tory vermeld. 

Energiezuinig
De luchtbehandelingskasten van de Ned Air 
OmniLine serie zorgen voor het juiste binnen-
klimaat in elke ruimte. Door de combinatie 
van verschillende additionele opties kan er 
naast de gebruikelijke ventilatie en filtering
tevens gekozen worden voor ventilatie met 
koeling of verwarming. De units zijn tevens 
ontworpen in overeenstemming met de EN 
1886.

Door toepassing van warmteterugwinning 
en energiezuinige ventilatoren is de Ned Air 
OmniLine de zuinigste in zijn soort. De unit 
heeft een hoge terugwinning van energie wat 
bewezen wordt door de Energie-efficiëntie-
klasse A+ conform het Eurovent Certificering 
Programma. Kijk voor meer informatie over 
de Eurovent Certificering op de website: 
www.eurovent-certification.com 

Fiscaal voordelig door EIA
Dankzij het energiezuinige A+ label komt 
u bij aanschaf van de Ned Air OmniLine in 
aanmerking voor de Energie-investerings-
aftrek. De Energie-investeringsaftrek (EIA) 
is een fiscale regeling waarmee de overheid 
ondernemers ondersteunt bij investeringen 

De Ned Air OmniLine is onze veelzijdige, geheel configureerbare luchtbehandelingskast met 
warmteterugwinning en Eurovent A+ Certificering. De luchtbehandelingskasten zijn ontworpen 
om een gezond en prettig binnenklimaat te realiseren door middel van luchtfiltering, verwarming, 
koeling, warmteterugwinning, bevochtigen en ontvochtigen. Dit kan geheel automatisch. Zo kan 
de Ned Air OmniLine luchtbehandelingskast elke ruimte voorzien van het ideale binnenklimaat. 

Eurovent Keurmerk

in energiebesparende bedrijfsmiddelen en 
duurzame energie. 

Wanneer u als ondernemer gebruik maakt 
van de EIA kunt u 58% van de investerings-
kosten van de Ned Air OmniLine luchtbe-
handelingskast (met Eurovent Label A+), 
aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw 
gebruikelijke afschrijving. Ook betaalt u min-
der inkomstenbelasting of vennootschapsbe-
lasting.  
 
Ned Air OmniLine 
De Ned Air OmniLine serie bestaat uit drie 
verschillende types:  
 
• De Ned Air OmniLine RO voorzien van 
   een warmtewiel. 
 
• De Ned Air OmniLine PL voorzien van 
   een tegenstroom platenwisselaar. 
 
• De Ned Air OmniLine Custom waarbij de 
   mogelijkheden eindeloos zijn. 
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Profielen Aluminium, klasse TB2

Panelen Sendzimir voorzien van kunststof coating  
(skinplate) in RAL 7035, in- en uitwendig 
koudebrugvrij, klasse T2

Inspectiedeur Inspectiedeuren met deursluiting Deursluiting met cilinderslot

Opstellingsframe Verzinkt staal met poedercoating 
Rubberen trillingsdempers
Transportgaten in frame

Hijsogen

Platenwisselaar (type PL) Balsifon
Sifonverwarmer (buitenopstelling)

Warmtewiel (type RO) Condensatie Adsorptie
Enthalpie
Spoelzone

Klepregister Contra roterend

Temperatuur Wintermodus (buitenlucht-retourlucht) 
-7°C / 50%R.V. - 20°C / 50% R.V. 
Zomermodus (buitenlucht-retourlucht)
28°C / 50%R.V. - 24°C / 50% R.V.

Op aanvraag

Op aanvraag

Koelersectie Druppelvanger
PVC sifon

Accessoires Retourluchtklep, buitenluchtklep, kanaal-
aansluitstuk, dakconsole, reserve filterset, 
geluiddemper, ruimte bedienmodule

Garantie Na afleverdatum 2 jaar garantie Velenging van garantie op aanvraag

EIGENSCHAPPEN
DE GEÏNTEGREERDE COMPONENTEN EN ADDITIONELE OPTIES

Onderdeel Standaard Opties
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OMNILINE RO
WARMTETERUGWINNING MET WARMTEWIEL

Warmteterugwinning door middel van een 
warmtewiel
Het warmtewiel is gemaakt van gegolfde 
aluminium strips. Dit element vangt warmte 
op terwijl het langzaam in de stroom van de 
retourlucht draait en hiermee de frisse lucht 
verwarmt. Hierbij heeft u de keuze uit een 
adsorptie, enthalpie of condensatie-wiel. 
Voor de beste keuze adviseren wij u graag. 

Het warmtewiel wordt geleverd met automa-
tische besturing met snelheidscontrole.
 
Selectiegrafiek
Deze grafiek wordt gebruikt voor een snelle 
bepaling van de overeenkomstige configura-
tie grootte, afhankelijk van het luchtdebiet en 
de aanbevolen luchtsnelheid door de inwen-
dige doorsnede van de Ned Air OmniLine met 
warmtewiel (RO). 

• Rendementsbepaling in de winter,  
volgens NEN 5138.

• Temperatuur condities toevoer -7 °C / 
50% R.V., retour 20 °C / 50% R.V.

• Geluidvermogen niveau dB(A) in toevoer- 
lucht.

Disclaimer:  
Technische gegevens kunnen veranderen 
zonder voorafgaande kennisgeving.

Luchtstroom  [m3/h]

RO 12000

RO 10500

RO 8000

RO 6000

RO 4000

RO 2600

RO1800

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 36000 38000 40000

82 % / 86 dB(A)
79 % / 90 dB(A)

82 % / 86 dB(A)
80 % / 90 dB(A)

83 % / 88 dB(A)
82%/92dB(A)87 % / 82 dB(A)

86 % / 80 dB(A)

84 % / 84 dB(A)
80 % / 85 dB(A)
77 % / 88 dB(A)

86 % / 85 dB(A)
81 % / 87 dB(A) 
78 % / 89 dB(A)

 minimaal 
 nominaal 
 maximaal 

Type

86 % / 82 dB(A)

90 % / 77 dB(A)
83 % / 80 dB(A) 
79 % / 82 dB(A)

86 % / 77 dB(A)
81 % / 80 dB(A) 
78 % / 83 dB(A)

Selectiegrafiek
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OMNILINE PL
WARMTETERUGWINNING MET PLATENWISSELAAR

Type

Luchtstroom volume [m3/h]

PL 13000

PL 10000

PL 8500

PL 7000

PL 5200

PL 4000

PL 3500

PL 2400

PL 1400

PL 1000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000

90 % / 84 dB(A)91 % / 80 dB(A)

91 % / 76 dB(A)
90 % / 79 dB(A)
89 % / 82 dB(A)

91 % / 83 dB(A)
90 % / 87 dB(A)
89 % / 90 dB(A)

92 % / 78 dB(A)
90 % / 82 dB(A)
89 % / 87 dB(A)

91 % / 83 dB(A)
90 % / 87 dB(A)
89 % / 90 dB(A)

91 % / 81 dB(A)
90 % / 85 dB(A)
89 % / 88 dB(A)

91 % / 85 dB(A)

92 % / 81 dB(A)
91 % / 79 dB(A)
90 % / 81 dB(A)

93 % / 78 dB(A)
91 % / 78 dB(A)
90 % / 78 dB(A)

91 % / 83 dB(A)

90 % / 89 dB(A)
89 % / 92 dB(A)

89 % / 88 dB(A)

90 % / 85 dB(A)
89 % / 87 dB(A)

 minimaal 
 nominaal     
 maximaal   

SelectiegrafiekWarmteterugwinning door middel van een 
platenwisselaar
De tegenstroomwisselaar bestaat uit alumi-
nium platenwisselaars waarbij de luchtstro-
men volledig gescheiden zijn. De vervuilde 
binnenlucht wordt daarmee nooit vermengd 
met de frisse luchttoevoerstroom.  
 
Selectiegrafiek
Deze grafiek wordt gebruikt voor een snelle 
bepaling van de overeenkomstige configura-
tie grootte, afhankelijk van het luchtdebiet en 
de aanbevolen luchtsnelheid door de inwen-
dige doorsnede van de Ned Air OmniLine met 
platenwisselaar (PL). 

• Rendementsbepaling in de winter,  
volgens NEN 5138.

• Temperatuur condities toevoer -7 °C / 
50% R.V., retour 20 °C / 50% R.V.

• Geluidvermogen niveau dB(A) in toevoer- 
lucht.

 
Disclaimer:  
Technische gegevens kunnen veranderen 
zonder voorafgaande kennisgeving.
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OMNILINE CUSTOM
DE KASTUITVOERING MET TALLOZE INDIVIDUELE KEUZEMOGELIJKHEDEN

1 2 3 4 5 6 7 89 10 15 20 30 40 5025 60 70 80 1000.90.7 0.8 1.5 2.5

11 ,5 22 ,5 3 4

1 1,52 2,53 4

1 1,5 23 4

1 1,5 2 2,5 3 4

11 ,5 2 2,5 3 4

11 ,5 22 ,5 3 4

11 ,5 2 2,5 3 4

1 1,5 2 2,53 4

1 1,5 2 2,5 3 4

1 1,5 2 2,5 3 4

1 1,5 2 2,53 4

11 ,5 2 2,5 3 4

1 1,5 2 2,5 3 4

1 1,5 2 2,5 3 4

1 1,5 22 ,5 34

1 1,5 2 2,5 3 4

2,5

1 24 32,5

1 23 42,5

1,5

1,5

Selectiegrafiek

Luchtbehandeling op maat 
Wanneer de Ned Air OmniLine RO en de Ned 
Air OmniLine PL niet de luchttechnische 
oplossing bieden voor uw specifieke vraag-
stuk, kan er gekozen worden voor de Ned Air 
OmniLine Custom. De luchtbehandelingskast 
wordt dan volledig op uw specificatie ontwor-
pen waarbij in principe alles mogelijk is. 

De modulaire opbouw van de Ned Air Omni-
Line Custom maakt veel mogelijk. Zo heeft 
u maximale keuzevrijheid in toepassing en 
gebruik door het ruime aanbod aan accessoi-
res en opties. Wij adviseren wij u graag over 
uw specifieke vraagstuk.
 
Selectiegrafiek
Deze grafiek wordt gebruikt voor een snelle 
bepaling van de overeenkomstige configuratie 
grootte, afhankelijk van het luchtdebiet en de 
aanbevolen luchtsnelheid door de inwendige 
doorsnede van de Ned Air OmniLine Custom.
 
Disclaimer:  
Technische gegevens kunnen veranderen 
zonder voorafgaande kennisgeving.

Luchtstroom volume [m3/h (x 1.000)

Optimaal werkbereik

Type

Custom 17 
 
Custom 16 
 
Custom 15

Custom 14

Custom 13

Custom 12

Custom 11

Custom 10

Custom 9

Custom 8

Custom 7

Custom 6

Custom 5

Custom 4

Custom 3

Custom 2 

Custom 2P

Custom 1
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KASTUITVOERING 
TALLOZE INDIVIDUELE KEUZEMOGELIJKHEDEN

IJzersterke moderne behuizing
De Ned Air OmniLine luchtbehandelingskas-
ten zijn dubbelwandig, geheel koudebrug-
vrij uitgevoerd en voldoen aan de huidige 
nationale en internationale kwaliteitseisen 
conform Eurovent, klasse A+. 

Koudebrugvrij
De luchtbehandelingskasten worden geheel 
koudebrugvrij opgebouwd uit sandwichpane-
len inwendig gecoat in RAL 7035 (lichtgrijs) 
met een dikte van 50 mm. De buitenkant is 
voorzien van skinplate panelen in RAL 7035. 

De unit wordt gebouwd op een gepoedercoat 
fundatieframe welke optioneel voorzien kan 
worden van stelpoten.

 

Door middel van scharnierende deuren met 
deurgrepen en/of afneembare panelen zijn 
alle functies voor controle en onderhoud 
eenvoudig bereikbaar.  

Isolatie
De in de sandwichpanelen toegepaste isolatie 
is milieuvriendelijk en brandvrij waardoor de 
panelen een hoge mate van brandwerendheid 
hebben verkregen. Tevens zijn de Ned Air 
OmniLine luchtbehandelingskasten ther-
misch en akoestisch bijzonder goed geïso-
leerd.  

Buitenopstelling
Om de buitenopstelling-luchtbehandelings-
kasten te beschermen, tegen onder andere 

De Ned Air OmniLine wordt volledig naar uw wens gebouwd. Zo heeft u de keuze uit een  
binnen- en een buitenopstelling, horizontale- en verticale luchtaansluitmogelijkheden,  
uitvoeringen voorzien van warmteterugwinning, kleppenregister, recirculatie, verwarming of 
koeling, filters en ventilatoren. De Ned Air OmniLine heeft voor elke ruimte de juiste  
luchttechnische oplossing.

Basis omkasting

weersinvloeden als vocht en stof, is de om-
kasting voorzien van skinplate panelen, een 
extra dak, een verhoogd fundatieframe en 
regenkappen.

Alle units worden standaard geleverd met 
een verzinkt basisframe. Door middel van 
een aansluitraam of een flexibele manchet 
kan de kast gekoppeld worden aan een lucht-
kanaal. 

Het flexibele manchet is geschikt voor het 
gebruik bij een temperatuur van -30 tot + 80 
ºC continu. Om eventuele bevriezingen te 
voorkomen zijn de sifons uitgerust met 
verwarmingselementen die zelfstandig 
geregeld kunnen worden.
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MODULAIRE OPBOUW 
VOOR ELKE SITUATIE DE JUISTE LUCHTTECHNISCHE OPLOSSING

Filterunit
De filter unit is het deel in de luchtbehande-
lingskast waar onzuiverheden van de lucht 
worden gescheiden. Er zijn drie typen filters: 
een paneelfilter, een korte zak filter en een 
lange zak filter. Volgens EN 779/ISO16890-
1 en de Eurovent 4/5 classificatie. Het type 
filter wordt aangepast aan de grootte van de 
luchtbehandelingskast, de mate van schei-
ding en de efficiëntie. De filters zijn gemaakt 
van glasvezels, synthetische vezels en stof in 
een labyrintstructuur. Speciale filters kunnen 
op aanvraag worden geleverd. 

Elektrische verwarmer
De elektrische verwarmer is een warmte-
wisselaar waarin elektrische energie wordt 
omgezet in warmte. Het wordt vooral ge-
bruikt in de gevallen wanneer er geen andere 
thermische energiebron beschikbaar is of als 
een alternatief voor verwarming. Normaal 
gesproken wordt de elektrische verwarmer 
toegepast bij de Ned Air OmniLine Custom 
type 1 en 6. Ook voor grotere eenheden is dit 
mogelijk.

Verwarmer
De verwarmer is een warmtewisselaar 
tussen warm of heet water en lucht (GV) of 
damp en lucht. De verwarmer is gemaakt 
van aluminium lamellen en koperen buizen 
die zorgen voor een hoge warmteoverdracht 
coëfficiënt. 

De batterijaansluiting kan worden voorzien 
van een schroefdraadaansluiting of een 
flensaansluiting die op de warmtebron moet 
worden aangesloten. Op aanvraag kan er op 
de verwarmer een vorstthermostaat worden 
geïnstalleerd. 

Koeling
De koeler is een warmtewisselaar tussen  
koud water blok synthetisch koudemiddel en 
lucht. De koelier is gemaakt van aluminium 
lamellen en koperen buizen die zorgen voor 
een hoog warmteoverdracht coëfficiënt.

Het standaard ontwerp van een koeler omvat 
ook een druppelvanger. Indien mogelijk kan 
de koeler ook zonder druppelvanger worden 
geleverd. De koeler is uitgerust met een 
lekbak, afvoerleiding en sifon. 

De batterijaansluiting kan worden voorzien 
van een schroefdraadaansluiting of een 
flensaansluiting.

Filterunit Elektrische verwarmer Verwarmer Koeling 
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MODULAIRE OPBOUW 
VOOR ELKE SITUATIE DE JUISTE LUCHTTECHNISCHE OPLOSSING

Ventilatoren
Onze energiezuinige plugventilatoren met 
EC-technologie (Elektronische Commutatie) 
staan garant voor een verstandige keuze. 
Door de borstelloze commutering werken 
onze EC motoren volledig slijtvrij, stiller en 
gaan ze aanzienlijk langer mee, terwijl hun 
vermogen niet vermindert. Onderhouds-
intervallen worden verlengd en dit garan-
deert een verlaging van de bedrijfskosten. 

Lege sectie
De lege sectie kan als expansie plenum wor-
den toegepast. Ook is hier plek voor bijvoor-
beeld de installatie van een vorstthermostaat 
of andere (controle-)elementen. 

Ook kan de lege ruimte worden gebruikt om 
de luchtstroom over de gehele doorsnede van 
de luchtbehandelingskast te verspreiden. In 
de meeste gevallen wordt het dan geplaatst 
tussen ventilatoren, geluiddempers, filters en 
warmtewisselaar. 

Stoombevochtiger
Met behulp van de stoombevochtiger kan de 
lucht direct worden bevochtigd met water-
damp. De temperatuur van de luchtstroom 
blijft hierbij constant. De stoombevochtiger 
moet aangesloten worden op een water- en 
elektriciteitsaansluiting.  
 
De stroomtoevoer kan geregeld worden met 
een aan/uit knop of continu (0-10V). 

Lege sectie StoombevochtigerVentilator

Geluiddemper
De geluiddempers zorgen ervoor dat het ge-
luidsniveau van de ventilatoren wordt terug-
gebracht. De coulissen zijn vervaardigd van 
het brandvrije, geluidsabsorberende isolatie-
materiaal polyesterwol en zijn gemonteerd in 
een behuizing van aluminium. 

Ned Air heeft er voor gekozen om voor al 
haar producten waarbij het isolatie-
materiaal direct in contact komt met de 
luchtstroom, polyesterwol toe te passen. Zo 
kunnen we u verzekeren van een ventilatie-
systeem voor een écht gezond binnenklimaat. 
Lees hier meer over op blz. 17 of op onze 
website.  

Geluiddemper
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ENERGIEZUINIG
WARMTETERUGWINNING MET EEN HOOG RENDEMENT

Door toepassing van warmteterugwinning kan er veel energie bespaard worden. In de meeste 
gevallen wordt warmteterugwinning gerealiseerd door middel van een warmtetewiel of een 
tegenstroomwisselaar.

Warmtewiel
Het warmtewiel is gemaakt van gegolfde 
aluminium strips. Dit element vangt warmte 
op terwijl het langzaam in de stroom van de 
retourlucht draait en hiermee de frisse lucht 
verwarmt.  
 
Hierbij heeft u de keuze uit een adsorptie, en-
thalpie of condensatie-wiel voor een optimaal 
niveau van warmteterugwinning. 

Het warmtewiel wordt geleverd met automa-
tische besturing met snelheidscontrole.

Twin Coil
Wanneer de toevoer en de afvoer niet in één 
luchtbehandelingskast zitten kan er een twin 
coil worden toegepast. Het verwarmingsele-
ment (water of antivriesvloeistof) vangt de 
warmte uit de retourlucht op en verwarmt 
hier aan de andere kant de frisse luchtstroom 
mee.

De warmte wordt getransporteerd door mid-
del van het rondpompen van vloeistof.

Doordat de frisse lucht en de afvoerlucht 
volledig van elkaar zijn gescheiden, is de 
twin coil bijzonder geschikt voor installaties 
waarbij het mengen van luchtstromen niet 
gewenst is.

Roterende warmtewisselaar Twin Coil

Tegenstroomwisselaar 
De tegenstroomwisselaar bestaat uit alumi-
nium platenwisselaars waarbij de luchtstro-
men volledig gescheiden zijn. De vervuilde 
binnenlucht wordt daarmee nooit vermengd 
met de frisse luchttoevoerstroom.

De platenwisselaars zorgen voor absolute 
scheiding van de luchtstroom waardoor er bij 
de overdracht van warmte geen onzuiverhe-
den als geur, vocht en bacteriën terugkeren 
naar de frisse lucht. 

De unit wordt uitgevoerd met een bypass. 

Tegenstroomwisselaar
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ENERGIEZUINIG
WARMTETERUGWINNING MET EEN HOOG RENDEMENT

Luchtmengunit
De luchtmengunit is een element uit de 
luchtbehandelingskast waarmee het moge-
lijk is om de frisse lucht te mengen met de 
retourlucht. 

De luchtmengunit is uitgevoerd met twee 
kleppen (extern en intern) en heeft een flexi-
bele verbinding. De kleppen kunnen handma-
tig of elektrisch worden bediend. 

Dubbele luchtmengunit
De dubbele luchtmengunit zorgt ervoor dat 
lucht in de gewenste verhoudingen afgele-
verd, toegevoerd en gemengd kan worden. De 
luchtmengunit is uitgerust met drie kleppen 
(extern of intern) welke flexibel aangesloten 
kunnen worden. De kleppen kunnen handma-
tig of elektrisch worden bediend.

Trillingsdempers
Trillingsdempers dienen ervoor om de 
overdracht van trillingen op het onderstel te 
verminderen. Ze zijn bevestigd op de hoeken/
rondom het onderstel. 

Balsifon
De balsifon wordt gebruikt om condensaat
 wat ontstaat bij koelen, bevochtigen of 
warmteterugwinning af te voeren. De balsifon 
is gemaakt van PVC-buizen en rubber met 
Teflon afdichtingen. In het ontwerp van 
buitenopstellingen met een platenwisselaar 
is het noodzakelijk om een verwarmingsele-
ment te monteren om bevriezing van con-
densaat te voorkomen. 

Luchtmengunit Dubbele luchtmengunit Sifon
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GRAFISCH OVERZICHT
DE MODULAIRE OPBOUW MAAKT VELE CONFIGURATIES MOGELIJK

De eenheden worden gedimensioneerd op basis van de module dimensie van 305 mm. De units 
zijn ontworpen in 18 verschillende types met volumes variërend tussen de 800 tot 80.000 m3/h. 
De flexibiliteit in combinatie van maten en uitvoeringen zorgen voor een maximale aanpasbaar-
heid aan de desbetreffende ruimte. De meest gebruikte modulen worden aangeboden als stan-
daard configuraties. De modulen kunnen als afzonderlijke eenheden (delen) worden geleverd 
zodat het transport, de omgang en de installatie gemakkelijk kunnen verlopen.
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MODERNE REGELTECHNIEK
VOOR OPTIMAAL INSTALLATIEGEMAK

Regeltechniek
De luchtbehandelingskasten kunnen regel-
technisch bedraad maar ook onbedraad 
geleverd worden. 

Voor een optimaal installatiegemak zijn de 
luchtbehandelingskasten volledig elektrisch 
bedraad. Wij houden hierbij rekening met uw 
keuze van regeltechniek:  

• Een 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 kast 
   volledig door ons wordt voorbereid zodat
   deze op uw eigen regeling aangesloten kan  
   worden.

Webbased regelaar
Met de 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 gewens-
te 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!

De geïntegreerde webbased regelaar is voor-
zien van een instelbaar klokprogramma. Ook 
wordt de regelaar door Ned Air voorzien van 
de juiste configuratie. Hierdoor kan de unit 
direct in gebruik genomen worden.

Webbased regeling

Extern bediendisplay
Op de webbased regelaar kan een gebrui-
kersdisplay of touchscreen bediendisplay 
aangesloten worden. Deze zijn duidelijk en 
eenvoudig in het gebruik. 

Klemmenstrook
Om u te ontlasten kunnen wij de unit voorzien 
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 verbin-
den. Op de klemmenstrook bevinden zich alle 
stuurstroom componenten keurig gerang-
schikt naast elkaar.

Extern bediendisplay
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LAGE TCO 
DE LAGE TOTALE KOSTEN GEDURENDE DE LEVENSDUUR

Weloverwogen keuze
Te vaak wordt nog bij de aanschaf van een 
warmteterugwin-unit enkel en alleen geke-
ken naar de aanschafwaarde. Een focus op de 
laagste aanschafwaarde kan er toe leiden dat 
u in een latere fase geconfronteerd wordt met 
hogere exploitatiekosten dan u lief is. Door 
op voorhand alle kosten mee te nemen die 
gepaard gaan met een investering, kunt u
weloverwogen een goede keuze maken.

De TCO kan berekend worden door alle 
kosten bij elkaar op te tellen die gedurende 
de gehele levensduur van de unit aan de orde 
zijn. Wij onderscheiden daarbij de volgende 
kostensoorten:

1) Initiële investeringskosten (aanschaf)
Alle kosten die gemaakt moeten worden om 
de unit aan te schaffen, te installeren en voor 
het eerst in gebruik te nemen. 

2) Gebruikskosten
Gebruikskosten zijn die kosten die gepaard 
gaan met het in gebruik hebben van de WTW-
unit. In hoofdzaak betreffen dit energiekosten
van de ventilatoren tot aan de circulatiepomp 
voor warm water. Andere gebruikskosten zijn 
de energiekosten voor het warm water dat 
door de verwarmingsbatterijen stroomt of het 
energieverbruik voor koeling.

3) Onderhoudskosten
Alle kosten om de unit probleemloos te laten 
functioneren. Door op reguliere basis onder-
houd te plegen kan de unit in zijn optimale 
werkpunt blijven functioneren. 

Filters dienen tijdig vervangen te worden, 
warmtewisselaars, ventilatoren en andere 
componenten dienen zo schoon mogelijk te 
blijven om een optimale warmteoverdracht te 
waarborgen. 

Ook de instellingen van de regelapparatuur 
vereisen een periodieke controle. Alleen 
met correcte instellingen voorkomt u dat de 
unit onnodig draait, te veel of te weinig lucht 
inblaast of ingesteld staat op een onjuiste 
temperatuur. 

4) Verwijderingskosten
De kosten van verwijdering en recycling van 
de unit aan het eind van de levensduur. 
De toegepaste materialen en componenten 
zorgen voor jarenlang zorgeloos functioneren 
van de unit, terwijl de kastconstructie tevens 
eenvoudige demontage en een gescheiden 
afvalstroom mogelijk maakt.

Graag helpen wij u om voor uw specifieke 
situatie tot een optimale keuze te komen.

De Ned Air OmniLine serie is ontwikkeld vanuit de gedachte om onze opdrachtgevers en gebrui-
kers de laagst mogelijke Total Cost of Ownership te bieden; dat wil zeggen de lage totale kosten 
gedurende de levensduur van de unit.
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GEZOND BINNENKLIMAAT
VENTILATIE VOOR EEN GEZOND EN COMFORTABEL BINNENKLIMAAT 

Geluidsarm ventileren  
De Ned Air OmniLine is geluidsarm door de 
optimaal gesloten constructie. Het plaat-
sen van geluiddempers kan zorgen voor 
het geluidloos functioneren van uw Ned Air 
OmniLine luchtbehandelingskast. De, in de 
geluiddempersectie toegepaste coulissen 
zijn vervaardigd van het brandvrije, geluids-
absorberende isolatiemateriaal polyesterwol 
en zijn gemonteerd in een behuizing van alu-
minium.  
 
Hygiënisch design 
De Ned Air OmniLine luchtbehandelingskas-
ten zijn, met zogenaamd hygiënisch ontwerp, 
in overeenstemming met de DIN 1946. De 
units zijn eenvoudig en snel te reinigen en te 
desinfecteren en daarom zeer hygiënisch in 
gebruik. 

Bij het kiezen van de juiste opties kan de Ned 
Air OmniLine luchtbehandelingskast zeer 

geschikt worden gemaakt voor bijvoorbeeld 
bij toepassing in een ziekenhuis of laborato-
ria. Op verzoek van de klant kan de hul van de 
unit ook gemaakt worden van RVS platen.

Voor de afvoer van lucht met een hoog ge-
halte aan vet en onaangename geurtjes en 
voor de afvoer van explosieve gassen, dient 
de luchtbehandelingskast te voldoen aan 
een noodzakelijk niveau van bescherming. 
Hiervoor is een speciaal ontwerp vereist. Wij 
adviseren u hier graag in. 

Veilig isolatiemateriaal 
Ned Air heeft er voor gekozen om voor al 
haar producten waarbij het isolatiemateriaal 
direct in contact komt met de luchtstroom, 
polyesterwol toe te passen. 

Polyesterwol is een wolproduct op basis van 
polyestervezel afkomstig van gerecyclede 
pet-flessen. Het contact met de polyester-

Polyesterwol

vezels levert geen gevaar op voor allergische 
reacties, huidirritaties of ademhalings-
problemen. Het materiaal geeft geen stofvor-
ming en bevat geen chemische bindmiddelen. 
Daarnaast is het niet giftig en 100% recycle-
baar. Dit maakt polyesterwol een uitstekend 
alternatief voor glaswol of steenwol. 

Polyesterwol heeft door haar hoogwaardige 
technische eigenschappen een veelzijdig 
toepassingsgebied. Zo heeft het uitstekende 
geluidsabsorberende en thermisch isoleren-
de eigenschappen. Dit maakt het uitermate 
geschikt voor het verbeteren van de akoestiek 
in ‘harde ruimtes’ zoals kantoren, klasloka-
len, studio’s, winkels, vergaderruimten en 
kinderdagverblijven. 

Zo bent u verzekerd van een goed werkend 
ventilatiesysteem voor een écht gezond  
binnenklimaat. 
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NED AIR
UW PARTNER IN VENTILATIE

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, warmteterug- 
winunits 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. 
Centrotec is gespecialiseerd in energiezuini-
ge gebouwtechniek en is marktleider op het 
gebied van klimaattechniek.


