WARMTETERUGWINUNITS
AL MEER DAN 50 JAAR SPECIALIST IN LUCHTBEHANDELING

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
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Kiezen

voor inatherm beteKent:
Calculatie & Selectie

De beste materialen

Luchtdicht

Met behulp van onze uitgebreide selectiesoftware helpen
we u bij de selectie en calculatie van onze producten.
Zo bent u verzekerd van de prestatiegegevens voor uw
project.

Onze producten worden gemaakt van de allerhoogste
kwaliteit materialen: duurzaam en hoogwaardig voor een
lange levensduur met optimale prestatie.

Luchtdichtheid van componenten zorgt voor een
zo klein mogelijk lekverlies in de luchttransportweg:
een belangrijke bijdrage aan een energiezuinig
ventilatiesysteem. Vrijwel alle appendages van Inatherm
voldoen aan luchtdichtheidsklasse C of D (volgens
EN 15727, EN 1751 of EN13180).

Geen vuiltje aan de lucht

Service & Ondersteuning

Getest & Gecertificeerd

Goede verpakking van producten verzekert dat van
opslag, tot levering en montage de producten schoon
blijven. Onze producten voorzien van hygiëne-certificaat
en afdekkapjes bieden garantie voor een schone
verwerking.

Ook na levering van onze producten staan wij voor u
klaar met technische ondersteuning bij montage, inregelen
en samenbouwen. Werkt een product niet (meer) naar
verwachting dan lossen wij het met u op!

Voordat onze producten de fabriek verlaten worden
ze getest op prestatie. Ook onze selectiesoftware
wordt gecontroleerd op weergave van juiste gegevens.
De certificaten op onze producten bieden zekerheid
wanneer dit wordt gevraagd.

Complete productdata
Documentatie
met
technische
specificaties,
montagehandleidingen en prestatieselecties zijn
beschikbaar. Ook hebben wij een uitgebreide database
met (3D) tekeningen voor integratie in uw BIM model.

WtW-units
 Eurovent
Onze WTW-units zijn voorzien van het Eurovent-certificaat. Eurovent controleert de selectiesoftware én de producten. Alleen op
deze manier is de correctheid van gegevens gewaarborgd en bent u verzekerd van beloofde prestaties.

Dust Quantity Rating 1
according to ISO 8502-3

& voorzien van geïntegreerde regeltechniek
 Compact
Het breedste assortiment compacte WTW-units: horizontaal, verticaal, met bovenaansluitingen, platte uitvoering of uitvoering

/ samenbouwen
 SPLIT-montage
Bij situaties waarin intern transport een uitdaging is bieden wij SPLIT-service aan: wij demonteren de kast volledig en verpakken
de onderdelen in kleine te transporteren delen. Vervolgens wordt de unit op de opstellingsplaats door onze monteurs vakkundig
samengebouwd.
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voor plafondmontage. Alle units zijn voorzien van autonome regeling zodat deze alleen nog op locatie van voeding hoeven
te worden voorzien en veldapparatuur buiten de unit hoeft te worden gemonteerd. Desgewenst kunnen deze gemakkelijk
gekoppeld worden aan een gebouwbeheersysteem (GBS).

ErP2018
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INTRODUCTIE WARMTETERUGWINNING
Inatherm is al meer dan 50 jaar specialist op het gebied
van

luchtbehandeling.

gamma

Naast

kwaliteitsproducten

het
in

de

zeer

uitgebreide

productgroepen

temperatuurbeheersing, ventilatoren, kanaalcomponenten,
vochtbeheersing en luchtverdeling, is Inatherm al jarenlang
leverancier van luchtbehandelingskasten en WTW-units van
de allerhoogste kwaliteit.
Naast onbesproken productkwaliteit geloven wij dat kwaliteit
zich niet beperkt tot producten; excellente selectie,
productdata, aftersales en service zijn onmiskenbare
onderdelen van onze propositie.
De mogelijkheden en keuzes op het gebied van
luchtbehandeling

en

warmteterugwinning

zijn

zeer

uiteenlopend; naast kwaliteit, de keuze voor het type
warmteterugwinning en integratie van functies zoals
regeltechniek, verwarming en koeling zijn compactheid en
opstellingsruimte van units vaak belangrijke criteria binnen
een ontwerp.
Wij zijn trots dat we het allergrootste assortiment van
Nederland kunnen bieden. Met onze staande horizontale,
verticale, liggende (platte uitvoering), hangende (plafond) of
modulaire uitvoeringen van onze WTW-units is er afhankelijk
van de specifieke eisen voor ieder project een passende
oplossing.
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VENTILATIE & LUCHTBEHANDELING
Inatherm is één van Nederlands meest bekende en vooruitstrevende leveranciers van hoogwaardige en
duurzame binnenklimaatoplossingen. We zijn al vanaf 1968 gespecialiseerd in onder andere energiezuinige
ventilatoren, kanaalverwarmers en -koelers, inductie-units, luchtdichte kanaalcomponenten, compacte
WTW-units en modulaire luchtbehandelingskasten. Met dit complete programma van uitsluitend A-labels
garanderen we uitgebreide documentatie en de beste productkwaliteit. Dankzij onze jarenlange kennis en
ervaring op het gebied van ventilatie en luchtbehandeling, zijn we in staat om onze relaties in vrijwel ieder
marksegment, van ontwerpfase tot en met oplevering, volledig te ontzorgen.

KLIMAATBEHEERSING
Interland Techniek is sinds 1952 specialist op het gebied van klimaatbeheersing. Naast een uitgebreid
programma luchtverdeling, vochtbeheersing en industriële verwarming zijn wij, met 70 jaar ervaring,
in staat om mee te denken met onze opdrachtgevers en maatwerk te leveren. Onze expertise, eigen
productontwikkeling en zelfstandige productie maken oplossingen op maat mogelijk. Met behulp van
het programma van eisen, energiebesparende maatregelen, uitgebreide documentatie, CFD simulatie
en architectonische ontwerpmogelijkheden wordt een projectspecifiek product geselecteerd, passend
binnen elk budget. We bewijzen telkens onze meerwaarde met technische, creatieve en onderbouwde
made-to-order oplossingen, ook voor de meest complexe projecten zoals theaters, zwembaden,
cleanrooms en virusvrije liften.

HC GROEP
Inatherm & Interland Techniek maken onderdeel uit van HC Groep. In de luchttechniek is HC Groep één
van de grootste partners voor de Nederlandse installatiebranche. Onder de vlag van HC Groep zijn
uitsluitend vertrouwde namen te vinden die tezamen een ongekend brede propositie aan de markt bieden, te
weten: Barcol-Air, HC RT, Inatherm, Interland Techniek, UltimAir, HC KP, HC PS, HC TS, CLIMALINE (DE) en
PVE (UK).

WWW.INATHERM.NL / WWW.HCGROEP.COM
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“Inatherm

en Interland

Techniek

zijn toonaangevende

leverancier van unieke, duurzame totaaloplossingen
voor een optimaal binnenklimaat in gebouwen.”
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TOEPASSINGEN

KANTOREN

SCHOLEN

ZORGINSTELLINGEN

WOONHUIZEN

ZWEMBADEN

SPORTCENTRA

THEATERS

MUSEA &
ARCHIEVEN

HORECA

CLEANROOMS &
LABORATORIA

DISTRIBUTIECENTRA

INDUSTRIE
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PRODUCTGROEPEN
Inatherm & Interland Techniek hebben binnen HC Groep de krachten gebundeld.
De kennis en producten zijn verdeeld over 6 productgroepen.
Inatherm & Interland Techniek zijn al vele jaren Nederlands meest vooruitstrevende
leveranciers van geavanceerde en duurzame binnenklimaatoplossingen. Al vanaf
1952 worden onze producten met succes toegepast.
Wij zijn een betrouwbare partner voor adviseurs en installateurs en denken mee
met architecten. Door onze kennis, ons brede productassortiment en honderden
referenties van uiteenlopende projecten zijn wij een belangrijke schakel in het
realiseren van een optimaal binnenklimaat.

VENTILATOREN

TEMPERATUURBEHEERSING
LUCHTBEHANDELING

kanaalventilatoren

compacte wtw-units
kanaalkoelers

bevochtiging isotherm

dakventilatoren

modulaire luchtbehandelingskasten
kanaalverwarmers

bevochtiging adiabatisch

centrifugaal ventilatoren

zwembad luchtbehandelingskasten
klimaatplafonds

ontvochtiging adsorptiedroging

axiaal ventilatoren

luchtgordijnen

ontvochtiging condensatiedroging

wandventilatoren

luchtverhitters

atex ventilatoren

stralingspanelen

rookgasventilatoren

warmteverdelers

regelapparatuur

fan coil units
inductie-units
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VOCHTBEHEERSING
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KANAALCOMPONENTEN

TEMPERATUURBEHEERSING

LUCHTVERDELING

geluiddempers

kanaalverwarmers

inductie-units

constant volumeregelaars

kanaalkoelers

plafondroosters

variabel volumeregelaars

stralingspanelen

wand- en vloerroosters

regelkleppen

fan coil units

verdringingsventilatie

brandveiligheid

luchtverhitters

luchtverdeelslangen en -kanalen

filterboxen en filters

luchtventielen

flexibele slangen

buitenluchtroosters
dakkappen
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OVERZICHT INATHERM WTW-UNITS
Een gezond en comfortabel binnenklimaat begint bij de selectie van de juiste luchtbehandelingskast

producenten. Vanzelfsprekend kunnen de units worden voorzien van innovatieve regelingen en

of balansventilatie-unit met warmteterugwinning. Inatherm levert een complete range modulair

toebehoren. De Eurovent-gecertificeerde units zijn geschikt voor woonhuizen, utiliteit en industrie

samen te stellen luchtbehandelingskasten en zeer compacte WTW-units van gerenommeerde

en voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van energiegebruik, rendement en geluid.

Centraal

Compact

Een centraal ventilatiesysteem kenmerkt zich door een opstelling van één of

De VEX balansventilatie-units met warmteterugwinning behoren tot de beste en meest

meerdere compacte VEX WTW-units of modulaire luchtbehandelingskasten

energiezuinige op de markt door de lage SFP-cijfers, het hoge rendement en het lage

op een dak, boven het verlaagd plafond in de gang of in een aparte technische

geluidsniveau. Bovendien worden de units geleverd met volledig autonome regeling

ruimte. Vanaf deze centrale ventilatie-unit worden de ruimten voorzien van toe- en

waardoor op locatie de werkzaamheden beperkt blijven.

afvoerlucht via luchtkanalen, kanaalcomponenten en luchtverdeelapparatuur, zoals
hooginducerende plafondroosters, inductie-units, Hybridair klimaateilanden, textiele
luchtverdeelslangen of Activent luchtkanalen.

Decentraal
Een decentraal systeem kenmerkt zich door een opstelling van één compacte

Modulair

WTW-units per ruimte. Hierdoor wordt dus iedere ruimte individueel voorzien van

De modulaire luchtbehandelingskasten AmberAir zijn voorzien van alle mogelijke

een ventilatiesysteem. Dit kan door bijvoorbeeld een WTW-unit aan het plafond

opties. De Eurovent gecertificeerde units worden samengesteld uit een grote range

of boven het verlaagd plafond te monteren. Het voordeel van dit systeem is dat er

aan componenten van gerenommeerde producenten die voldoen aan de hoogste

geen (uitgebreide) toe- en afvoerkanalen benodigd zijn. De lucht wordt door de

eisen.

buitengevel toe- en afgevoerd via buitenluchtroosters. Ook bij decentrale systemen
is het mogelijk om de units op te nemen in een gebouwbeheersysteem (GBS) voor
monitoring en aansturing.

Inatherm | WTW-units
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Serie

Model

Type wisselaar

NEX-T 250
NEX-T

NEX-T 350
NEX-T 450

Platenwisselaar (tegenstroom)

NEX-T 550

Min. capaciteit (m3/h)

Max. capaciteit (m3/h)

Max. capaciteit ErP 2018 (m3/h)

50

290

-

Hoogte

(mm)

752

Lengte

(mm)

703

Diepte

(mm)

Versie

492

50

420

-

752

703

492

50

450

-

752

703

492

50

545

-

752

703

492

350

1.950

1.860

Horizontaal, liggend of
plafond

NEX-T SG

VEX100CF

NEX-T SG 1200

200

950

VEX140H-CF

250

1.980

1.830

1.407

1.365

750

Horizontaal

VEX140V-CF

250

1.980

1.830

1.379

1.365

750

Verticaal

VEX150H-CF

500

3.210

2.590

1.557

1.600

835

Horizontaal

500

3.210

2.590

1.614

1.545

835

Verticaal

830

4.790

3.130

1.757

1.820

940

Horizontaal

VEX160V-CF

830

4.790

3.130

1.834

1.745

940

Verticaal

VEX170H-CF

1.200

8.120

5.300

2.145

2.200

1.240

200

2.500

2.430

1.155

1.490

860

VEX150V-CF

Platenwisselaar (tegenstroom)

Platenwisselaar (tegenstroom)

VEX160H-CF

VEX240
VEX250
VEX200

VEX300

350

3.880

3.450

1.205

1.600

945

650

5.650

5.080

1.675

1.820

1.265

VEX270

1.000

9.120

8.360

1.905

2.050

1.525

VEX280

VEX260

Roterende wisselaar (warmtewiel)

VEX HR

Horizontaal

Horizontaal

2.500

18.370

14.360

2.205

2.160

1.900

VEX320C-1

120

670

600

440

1.385

995

Plafond

VEX320C-2

120

1.220

920

440

1.385

995

Plafond

VEX330C-1

120

880

770

440

1.385

1.505

Plafond

120

1.490

1.370

440

1.385

1.505

VEX330H-1

120

850

740

1.064

1.200

735

Horizontaal

VEX330H-2

120

1.510

1.410

1.064

1.200

735

Horizontaal

VEX310T

90

620

520

1.215

1.200

754

VEX330C-2

Platenwisselaar (tegenstroom)

VEX320T
VEX300T

Plafond (vrijhangend)

200

1.390

1.180

1.215

1.200

1.024

250

2.250

1.760

1.474

1.500

1.092

VEX340T

300

2.650

2.480

1.775

1.900

1.092

3.900

VEX330T

Platenwisselaar (tegenstroom)

VEX350T

400

3.890

1.825

2.400

1.149

VEX HR 12 L

200

1.200

612

2.190

1.230

VEX HR 12 H

200

1.200

1.224

2.190

615

VEX HR 16 L

400

1.600

612

2.235

1.230

VEX HR 16 H

400

1.600

1.224

2.235

615

VEX HR 23 L

600

2.300

710

2.460

1.430

VEX HR 23 H

Platenwisselaar (tegenstroom)

Plafond

Topaansluiting

Liggend
Horizontaal
Liggend
Horizontaal
Liggend

600

2.300

1.420

2.460

715

VEX HR 40 L

1.000

4.000

1.000

2.945

1.630

Liggend

VEX HR 40 H

1.000

4.000

1.630

2.945

1.000

Horizontaal

VEX HR 55 L

1.200

5.500

1.334

3.140

1.750

Liggend

VEX HR 55 H

1.200

5.500

1.750

3.105

1.640

Horizontaal

Platenwisselaar (tegenstroom)

1.000

Platenwisselaar (kruisstroom)

1.000

15.000*

Roterende wisselaar (warmtewiel)

1.000

22.000*

Twin-coil

1.000

40.000*

Toevoerkast

-

1.000

40.000*

Retourkast

-

1.000

40.000*

LBK met WTW
AmberAir

Horizontaal

18.000*

Op aanvraag

Horizontaal, liggende uitvoering
op aanvraag

*Indicatie max. capaciteit (afhankelijk van configuratie).

| 11 |

WTW-units | Inatherm

inatherm

| wtw-units

inatherm

| wtw-units

KWALITEITSNORMEN EN CERTIFICATEN
ERP 2018/ECODESIGN
De kwaliteit van een WTW-unit kan zich op diverse manieren

Met het doel om het Europese energiegebruik terug te dringen

vertalen, maar niets is sterker dan conformiteit aan door derden

heeft de Europese Unie meerdere verordeningen uitgebracht

opgestelde kwaliteitsmeters. Veel van onze producten hebben

met uitvoeringsrichtlijnen. Richtlijn 2009/125/EG stelt eisen

daarom standaard minimaal een aantal van onderstaande

aan het ontwerp en energiegebruik van energiegerelateerde

certificaten of standaarden. Graag leggen wij u uit wat deze

producten zoals elektrische motoren en ventilatoren.

ErP2018

standaarden inhouden.
Verordening EU 1253/2014 heeft betrekking op nieuwe

EUROVENT

ventilatie-eenheden en stelt eisen inzake het ecologisch ontwerp.

Vrijwel al onze units zijn voorzien van een Eurovent

De verordening is in meerdere fasen ingevoerd waarbij

certificaat. Dit betekent dat alle data van een unit binnen het

de laatste fase in 2018 is ingegaan. Er worden o.a. eisen

selectieprogramma door een onafhankelijke derde partij is

gesteld aan het statisch rendement van ventilatoren, het

gecontroleerd en gevalideerd middels periodieke testen. Op

rendement van warmteterugwinning en SFP intern (het

deze manier is het mogelijk om een eerlijk oordeel of vergelijk

specifieke

te vormen over de prestaties van een unit.

weerstand veroorzaakt door filters, WTW en inbouwverliezen).

Eurovent gecertificeerde producten hebben ook een energielabel
dat wordt berekend aan de hand van de geselecteerde
bedrijfsomstandigheden.

ventilatorvermogen

Sinds 2018 geldt:

met

inachtneming

Minimaal rendement

van

Maximaal SFPint

Wiel of platenwisselaar

73%

800 W(m/³/s)

Twincoil

68%

1300 W(m³/s)

Hogere

waardes

bij

SFPint

worden

toegestaan

c.q.

gecompenseerd bij betere WTW-rendementen.

VDI 6022
VDI 6022 is een Duitse standaard voor hygiëne. Bij ontwerp
en productie volgens VDI 6022 richtlijnen is het ontwerp zo

Alle door ons geselecteerde WTW-units voldoen aan

geoptimaliseerd

ERP 2018. Veel van onze units hebben een of meerdere

dat

reiniging

uitgevoerd kunnen worden.

en

onderhoud

optimaal

kwaliteitsnormen of certificaten. Wanneer dit het geval is dan
wordt dit in de productspecifieke selectie of documentatie
benoemd.
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CORROSIEKLASSE
De corrosieklasse van gebruikte materialen geeft aan in welke mate de materialen bestand
zijn tegen corrosie. De verschillende corrosieklassen (C1 t/m C5) geven een classificatie van
corrosiebestendigheid volgens EN/ISO 12944-2.
Corrosieklasse

Toepassing buiten

Toepassing binnen

C1 (erg laag)

-

Verwarmde gebouwen, schone & droge
omgeving

C2 (laag)

Platteland zonder ernstige vervuiling

Onverwarmde gebouwen met lage kans op
condensatie, bedrijfshallen

C3 (medium)

Lichte industriële omgeving met matige
vervuiling

Productieruimtes met hoge luchtvochtigheid en matige
vervuiling, brouwerijen, voedsel productie hallen

C4 (hoog)

Lichte industriële omgeving met vervuiling, niet direct
aan de kust

Chemische fabrieken, zwembaden, kust.

C5 (erg hoog)

Industrie omgeving, hoge luchtvochtigheid
direct aan de kust

Permanente condensatie, hoge mate van
vervuilde omgeving

Standaard worden de Inatherm LBK’s en WTW-units veelal voorzien van AZ185-C4 (Aluzinc)
buiten- en binnenbeplating waardoor ze geschikt zijn voor opstelling in omgevingen waar hoge
corrosiebestendigheid gewenst is.

INWENDIGE REINHEIDSKLASSE VOLGENS ISO 8502-3
ISO 8502-3 is een hygiënenorm waarmee
de mate van inwendige reinheid van
componenten wordt uitgedrukt in een

Dust Quantity Rating 1
according to ISO 8502-3

bepaalde klasse: “Dust Quantity Rating”
(klasse 1, 2, 3, 4 of 5). Klasse 1 is hierbij de hoogste, beste klasse.
De Luka, de Nederlandse Vereniging van Luchtkanalenfabrikanten, heeft een
reinheidsprocedure ontwikkeld. Deze procedure bevat een reinheidsmeting van
stofdeeltjes en kan worden gebruikt om te meten in welke mate een component van
een luchtbehandelingssysteem inwendig al dan niet vervuild is. Op deze manier
kan worden bepaald of er wordt voldaan aan de eisen die zijn gesteld aan de
inwendige reinheid.
De volledige range units van Inatherm voldoet aan Dust Quantity Rating 1 en
kan worden voorzien van een testrapport. Producten met Dust Quantity Rating 1
worden voorzien van bovenstaande groene sticker.

Inatherm | WTW-units
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EIA (ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK)
De EIA is een regeling van de overheid die bedrijven die
investeren

in

energiebesparende

bedrijfsmiddelen

fiscaal voordeel biedt. Zij kunnen hierbij 45% van de
investeringskosten

aftrekken

van

de

belasting.

Deze

regeling geldt voor bedrijfsmiddelen die minimaal € 2500,kosten. De EIA is bedoeld om bedrijven te stimuleren om
energiebesparende investeringen te doen.
WTW-units en luchtbehandelingskasten komen in aanmerking
wanneer de unit een warmtewisselaar met een rendement van
minimaal 78% heeft, een maximaal drukverlies van 230 Pa
over de warmtewisselaar en een maximale luchtsnelheid van
1,6 m/s in de kast. Units voorzien van een Eurovent label A
of hoger komen automatisch in aanmerking. EIA voor LBK’s
en WTW-units kunnen worden gemeld onder code 210801.
Onze adviseurs kunnen bij de selectie van apparatuur rekening
houden met de EIA eisen.
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TYPE WARMTEWISSELAARS EN EIGENSCHAPPEN

SOORTEN WARMTEWIELEN

ROTERENDE WARMTEWISSELAAR (WARMTEWIEL):
Een

warmtewiel

is

een

warmtewisselaar

welke

zich

met

de

ene

helft

in

de

CONDENSATIEROTOR

toevoerlucht en met de andere helft in de afvoerlucht bevindt. Doordat het wiel

Dit is het meest voorkomende type warmtewiel en heeft als

langzaam draait, brengt het warmte en het vocht van de afvoerlucht over aan de

voornaamste doel om voelbare warmte terug te winnen,

toevoerlucht

er wordt een klein deel latente warmte teruggewonnen.

en

andersom.

Door

die

eigenschappen is een warmtewiel zowel
geschikt

voor

warmteterugwinning

als

vochtterugwinning. In de zomer zorgt een

ENTHALPIEROTOR

warmtewiel juist voor koudeterugwinning.

Een enthalpierotor wordt gebruikt om zowel voelbare als
latente warmte terug te winnen. Het aandeel latente
warmteoverdracht

is

groter

dan

bij

een

standaard

condensatierotor.

SORPTIEROTOR
VOORDELEN

Sorptierotoren worden voorzien van een speciale laag

•

Vochtterugwinning mogelijk

hygroscopisch materiaal waardoor ze uitermate geschikt

•

Lage weerstand

zijn om vocht terug te winnen. In wintersituatie zorgt dit

•

Minder breed dan een platenwisselaar

ervoor dat aanwezige latente warmte uit het gebouw wordt
afgestaan aan de relatief droge buitenlucht waardoor de

NADELEN

relatieve vochtigheid van de lucht automatisch wordt verhoogd.

•

Afhankelijk van ontwerp kleine overdracht tussen toe- en afvoerlucht

•

Geen mogelijkheid tot side-by-side (platte) uitvoering

Inatherm | WTW-units
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PLATENWISSELAAR (TEGENSTROOM- OF KRUISSTROOMWISSELAAR)

TWIN-COIL

Een platenwisselaar bestaat uit een wisselaar gemaakt van aluminium platen, welke afwisselend

Een twin-coil systeem bestaat uit twee warmtewisselaars die elk in een luchtstroom worden

vlak en gegolft zijn uitgevoerd. Tussen deze platen stroomt gescheiden van elkaar de

geplaatst. De warmtewisselaars worden met elkaar gekoppeld door middel van een vloeistof

toe- en afvoerlucht. Anders dan bij een warmtewiel vindt er in een platenwisselaar enkel

(water + glycol) circulatiesysteem. Twin-coil maakt het mogelijk om de toevoer- en afvoersectie

warmteoverdracht en geen vochtoverdracht

op afstand van elkaar te positioneren. Bij deze

plaats. Units voorzien van dit type wisselaar

vorm van warmteterugwinning is er sprake van

zijn tevens uitgevoerd met een bypass-functie.

volledig gescheiden luchtstromen.

Dit maakt het mogelijk om de lucht volledig of
gedeeltelijk langs de wisselaar te laten gaan.
Op deze manier kan er in zomersituatie ’s
nachts gebruik worden gemaakt van de koele
buitenlucht (zomernachtventilatie).

VOORDELEN

VOORDELEN

•

Hoog thermisch rendement

•

100% gescheiden luchtstromen

•

Gescheiden luchtstromen met een zeer klein lekverlies

•

Toe- en afvoerkast kunnen op afstand van elkaar worden geplaatst

•

Mogelijkheid tot side-by-side (platte) uitvoering

NADELEN
NADELEN

•

Lager thermisch rendement

•

Hogere weerstand

•

Geen vochtterugwinning

•

Kans op invriezen of lager rendement bij negatieve buitentemperaturen

•

Hogere weerstand

•

Breedte totale unit neemt toe

•

Aanvullende hydraulische installatiewerkzaamheden (circulatiepomp en

•

Geen vochtterugwinning

leidingen)
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VENTILATOREN
Ventilatoren zorgen dat luchtstromen in beweging komen. Op het gebied van ventilatoren is er
veel verschil in kwaliteit, energiegebruik en geluidsproductie. Al onze units zijn voorzien van
direct aangedreven ventilatoren. Dit betekent dat motor en waaier direct met elkaar verbonden
zijn. De ventilatoren worden speciaal geselecteerd voor een bepaald werkpunt of werkingsgebied.
Toerenregeling vindt plaats door het regelen van de frequentie van de motor middels een externe
of ingebouwde frequentieregelaar.

ENERGIEGEBRUIK
De verschillende motoren die worden toegepast in ventilatoren zijn onder te verdelen in bepaalde
rendementsklassen volgende de NEN-EN-IEC 600034-30 norm. Rendementen worden uitgedrukt
in een IE-klasse (IE2 t/m IE5) waarbij geldt dat een hoger getal een hogere rendementsklasse
is. Met name bij lagere motorvermogens (<10 kW) zijn er aanzienlijke verschillen in efficiency
en ligt het energiegebruik lager indien er voor een hogere rendementsklasse wordt gekozen. De
combinatie van motor en waaier bepaalt het uiteindelijke rendement van de ventilator.

AC-, EC- EN PM-VENTILATOREN
De meeste ventilatoren kennen de volgende motorvarianten binnen de IE-klassen:
- IE2 (Norm motor, AC)
- IE3 (Norm motor, AC)
- IE4 (AC/DC) (EC/PM)
- IE5 (DC) (EC/PM)
Omdat veel systemen bij selectie of tijdens gebruik variëren in werkpunt is het belangrijk dat
het energiegebruik van een ventilator hierop wordt afgestemd. Met name EC-/PM-motoren zijn
uitermate geschikt om binnen een bepaalde range van luchthoeveelheid te variëren met behoud
van efficiency. Om die reden worden de meeste van onze units voorzien van IE4- of IE5-motor.

Inatherm | WTW-units
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SFP (SPECIFIC FAN POWER)
De term SFP wordt gebruikt om het specifieke ventilator vermogen uit te drukken: de hoeveelheid
energie die een ventilator gebruikt om 1 m3/s te verplaatsen. De eenheid die hiervoor wordt
gebruikt is W/(m3/s). Vervolgens kan de ventilator in een vermogenscategorie worden
geplaatst (SFP1 t/m SFP7) volgens EN 13779.

UNIEKE WAAIERCONSTRUCTIE
De waaiers van onze ventilatoren zijn van het type centrifugaal/radiaalwaaier met
achterovergebogen schoepen. Achterovergebogen schoepen hebben als voordeel dat ze
bijdragen aan een hoog ventilator rendement, lager geluidsniveau en een lager opgenomen
motorvermogen.
Motor en waaier worden altijd met behulp van een machine en meetapparatuur gebalanceerd
en gecontroleerd. Uniek is dat onze waaiers op een manier worden geconstrueerd waarbij door
plaatsing van de schoepen er minder geluidsproductie optreedt in de lagere frequentiebanden
en iets meer in de hogere frequenties. De hogere frequenties laten zich makkelijker dempen
waardoor er bespaard wordt op geluiddempende maatregelen.
Bij de selectie van onze LBK’s en WTW-units wordt er altijd een afweging gemaakt tussen
compactheid, energiegebruik, geluidsproductie en kosten. Bij veel van onze units
betekent dit dat onze motoren vallen in rendementklasse IE4 (premium-efficiency) of IE5 (super
premium-efficiency).
Ventilatoren worden veelal trillingsvrij gemonteerd (met rubbers of veren) waardoor overdacht
naar kanalen en bouwkundige elementen wordt voorkomen.
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FILTRATIE

Is uw filter aan vervanging toe?
Bestel eenvoudig nieuwe filters op:

BELANG VAN FILTRATIE
Mensen brengen gemiddeld tot 90% van hun leven binnen door. Niet alleen thuis, maar ook
op diverse plaatsen zoals kantoren, scholen, restaurants, winkelcentra of bioscopen. Het is
evident dat een schone, gefilterde lucht cruciaal is voor de gezondheid van de bevolking.

IMPACT OP DE GEZONDHEID
Talrijke onderzoeken hebben een nauwe correlatie aangetoond tussen IAQ (Indoor Air
Quality) en onze gezondheid. Deze tonen ook de bijzondere rol van fijnstof hierin. Fijnstof
treft meer mensen dan welke andere verontreinigende stof dan ook. Het bestaat uit een
complex mengsel van vaste en vloeibare deeltjes van organische en anorganische stoffen die
in de lucht zweven. De belangrijkste componenten van fijnstof zijn sulfaat, nitraten, ammoniak,
natriumchloride, zwarte koolstof, mineraalstof, verbrandingsdeeltjes en water. Fijnstof kan via
de ingeademde lucht in de longen en zelfs het bloed doordringen. Dit benadrukt het belang van
filters voor WTW-units die schone lucht in een binnenruimte moeten verzorgen.

TYPE FILTERS
WTW-units kunnen uitgerust worden met verschillende filters. Te onderscheiden in drie type
filters: een paneelfilter, een korte zak filter en een lange zak filter. Iedere filter heeft specifieke
eigenschappen om de lucht te zuiveren. De ISO 16890 normering geeft duidelijkheid aan
welke norm bepaalde filters moeten voldoen.

NORMERING
De International Standard Organisation (ISO) heeft sinds december 2016 een nieuwe norm
gelanceerd: de EN ISO 16890. Deze nieuwe filternorm vervangt de oude EN 779:2012
en specificeert de effectiviteit van de filters op het filteren van verschillende grootte fijnstof
(tussen de 0,3 en 10 µm). Sinds 1 juni 2018 is alleen nog de ISO 16890 norm van kracht.

Inatherm | WTW-units
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CATEGORIEËN FIJNSTOF
•

PM1 (doorsnede <1 µm)

•

PM2,5 (<2,5 µm)

•

PM10 (<10 µm)

Op basis van deze fijnstof categorieën maakt de nieuwe EN ISO 16890 onderscheid tussen
vier filtergroepen:
•

ISO Coarse - Filters in deze categorie vangen minder dan 50% PM10 deeltjes af

•

ISO ePM10 - Filters in deze categorie vangen meer dan 50% PM10 deeltjes af

•

ISO ePM2.5 - Filters in deze categorie vangen meer dan 50% PM2.5 deeltjes af

•

ISO ePM1

- Filters in deze categorie vangen meer dan 50% PM1 deeltjes af

ISO 16890 VS. EN 779:2012
Het grootste verschil tussen de EN 779 en ISO 16890 is dat de EN 779 niet de fijnstofbelasting
van de lucht maar enkel het rendement van de filter beoordeelt op deeltjes met een grootte van
0.4 µm. Bij de ISO 16890 wordt de efficiency beoordeelt op deeltjes met een grootte tussen de
10 µm en 0.3 µm, waardoor de filter efficiency nauwkeuriger kan worden bepaald.

Filterklasse conform EN 779

ISO ePM1

ISO ePM2.5

ISO ePM10

Coarse

G3

-

-

-

>80%

G4

-

-

-

>90%

M5

-

-

50%

-

M6

-

50-65%

>60%

-

F7

50-65%

65-80%

>85%

-

F8

65-80%

>80%

>90%

-

F9

>80%

>90%

>95%

-
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REGELTECHNIEK
De WTW-units en luchtbehandelingskasten van Inatherm worden
vaak geleverd inclusief complete regeltechniek. Dit betekent dat
het niet nodig is om op locatie nog regeltechnische voorzieningen
aan te brengen. Dit brengt als voordeel dat er geen mechanische
handelingen (o.a. boren in kastdelen en vastschroeven van
regeltechnische componenten) op locatie hoeven plaats te vinden.
Tevens zorgt dit ervoor dat de units vrij blijven van vervuiling en dat
de technische integriteit van de omkasting van de units behouden
blijft.
Het in de fabriek aanbrengen van regeltechniek die speciaal is
afgestemd op het type unit en functie zorgt voor uitstekende autonome functionaliteit van de unit en de bijbehorende productspecifieke
regelprocessen. De units worden voorzien van een display (HMI)
waarmee het mogelijk is de parameters in te stellen, kloktijden
te programmeren en meldingen over de functionaliteit te tonen
(bijvoorbeeld een indicatie over de vervuiling van filters).
Veldapparatuur die niet af fabriek gemonteerd kunnen worden, omdat
die in het kanaal geplaatst moet worden of hydraulischesysteem,
worden door ons meegeleverd en kan op locatie eenvoudig worden
aangesloten op de kabelstrook van de geïntegreerde regeltechniek.
Standaard bieden wij de mogelijkheid om de regeltechniek van onze
units te integreren in een gebouwbeheersysteem (GBS). Middels een
verscheidenheid aan protocollen, zoals Modbus of Bacnet, is het
mogelijk om onze units te regelen en monitoren vanuit een extern
systeem.

Inatherm | WTW-units
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DE TWEE BRUGGEN - WINTERSWIJK
• Compacte VEX luchtbehandelingskast met WTW
• Activent kanalen
• Dantherm luchtbehandelingskast t.b.v. zwembad
• Luchtverdeelslangen t.b.v. zwembad

Wilt u meer informatie over de compacte WTW-units? Dan staan onze
productspecialisten voor u klaar. Bezoek ook eens onze website
www.inatherm.nl. Hier vindt u productinformatie, het laatste nieuws en
interessante referenties.
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GELUID & DEMPING
GELUID IN HET KORT
Met geluid wordt vaak ongewenst geluid bedoeld. Geluid in een ventilatiesysteem of specifiek
veroorzaakt door een LBK of WTW-unit is een uiterst complex en diffuus verschijnsel. Er zijn

School Generation

GETEST DOOR

meerdere bronnen (voornamelijk de ventilatoren), welke goed dienen te worden geselecteerd
en waarvan de gegevens goed geïnterpreteerd dienen te worden om de juiste selectie te maken
of om geluiddemping aan te kunnen brengen.
Kleine veranderingen in de normale atmosferische druk die een geluidsgolf vergezellen, noemen
we de geluidsdruk. Wanneer de geluidsdruk wordt gemeten, kan een totaalwaarde
voor de geluidssterkte worden bepaald. Geluid van ventilatoren kan worden verdeeld in
aerodynamisch geluid en bedrijfsgeluid. Aerodynamisch geluid is een functie van volumestroom
en druk. Bedrijfsgeluid wordt geproduceerd door de motor en de lagers. Aerodynamisch geluid
(stroming) heeft vaak het grootste aandeel in de totaalproductie.

EENHEDEN
GELUIDSVERMOGENNIVEAU, LW(A)
Met het geluidsvermogen, dat in dB wordt gemeten, wordt het geluidsvermogen uitgedrukt
dat de unit afgeeft, onder meer veroorzaakt door de ventilatoren.

GELUIDSDRUKNIVEAU, LP(A)
Met het geluidsdrukniveau, dat in dB wordt gemeten, wordt de waarneming van geluid
uitgedrukt. Vaak gemeten op een bepaalde afstand van de omkasting en bij een bepaalde
hoeveelheid ruimtedemping.

OCTAAFBANDEN EN DEMPING
Het is zelden mogelijk om met dezelfde geluiddemper zowel de lage als de hoge frequenties
te dempen. Er moet dus een verdeling in octaafbanden worden gemaakt die een analyse
vergemakkelijkt van de ruimte waar het geluid het hoogste is. De octaafbanden die bij deze
verdeling worden gebruikt, worden vaak aangeduid als de middenfrequentie van een gegeven
band (fm). Bij ventilatiesystemen worden vaak onderstaande octaafbanden gebruikt:
fm (Hz)

63
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250
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2000

4000

8000

< 33 dB(A)

A-WEGING
Twee geluidsdrukken die dezelfde sterkte hebben, maar een verschillende frequentie worden
door de mens als niet identiek ervaren. Het is echter mogelijk om de individuele frequenties
vergelijkbaar te maken door een juiste correctie (A-filter) van het lineaire geluidsdrukniveau.
De bereikte waarde is het A-gewogen geluidsdrukniveau Lp(A), de som van de gecorrigeerde
geluidsdrukniveaus in de individuele octaafbanden. Per octaafband wordt er middels een
A-correctie het brongeluid Lw gecorrigeerd tot een dB(A) waarde. Hiervoor worden de volgende
correctiewaarden per octaafband gebruikt:
fm (Hz)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

A-correctie

-26

-16

-9

-3

-1

0

+1

+1

BEREKENING VAN GELUIDDEMPERS
Inatherm heeft veel ervaring met het dempen van geluid van diverse bronnen. Indien gewenst
kunnen onze specialisten ondersteuning bieden bij het maken van een geluidsberekening en
de selectie van een juiste geluiddemper. Grofweg kunnen de verschillende dempers worden
onderverdeeld in ronde geluiddempers met of zonder kern en rechthoekige dempers voorzien
van geluiddempende coulissen.
Voor het berekenen van de juiste geluiddempers gebruiken we de volgende gegevens:
•

Brongeluid per octaafband

•

Dempingswaarden van de te selecteren demper per octaafband

•

Geluidsvermogen (in dB(A) na geluiddemper)

•

Afstand van geluidsbron tot meetpunt

Het resultaat is een berekende geluidsdruk (Lp) in dB(A) voor zowel vrije veld condities als tegen
een vlak.
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SELECTIESOFTWARE
Met behulp van de uitgebreide mogelijkheden van onze selectiesoftware is het mogelijk
om voor ieder project een gedetailleerde selectie op werkpunt te maken. Door de
projectspecifieke details te gebruiken als vetrekpunt bij de selecties is de data perfect afgestemd
op de eisen.
Onze selectiesoftware geeft gedetailleerde informatie over energiegebruik, rendementen,
temperaturen, geluidsproductie en overige technische informatie. Gedetailleerde maatvoeringen
en principeschema’s worden automatisch gegenereerd.
Vanzelfsprekend zijn onze specialisten u graag van dienst om de juiste unit te selecteren
voor uw project.

Inatherm | WTW-units
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PRODUCTDATA | BIM / REVIT / AUTOCAD
We besteden veel tijd en energie aan het up-to-date houden van onze technische gegevens.
Deze gegevens zijn via vele databronnen voor u beschikbaar, zodat u ze kunt gebruiken in
uw Revit en AutoCAD modellen. Uiteraard zijn de modellen gekoppeld aan onze website,
selectieprogramma’s en andere databronnen, zodat alle actuele informatie altijd beschikbaar
is. Bij maatwerk selecties kunnen wij de gegevens en afmetingen van onze units in diverse
bestandsformaten aanleveren voor perfecte integratie in het technisch ontwerp.
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DE HAAN GROUP - WAALWIJK
• Modulaire luchtbehandelingskast met warmtewiel
• Gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem (GBS) via Modbus
Nieuwbouw bedrijfspand van ca. 3500 m2 met ca. 750 m2 kantoorruimte.
Wilt u meer informatie over onze modulaire luchtbehandelingskasten?
Dan staan onze productspecialisten voor u klaar. Bezoek ook eens onze
website www.inatherm.nl. Hier vindt u productinformatie, het laatste nieuws en
interessante referenties.
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ONDERHOUD & SERVICE
SPLIT-MONTAGE
Onze compacte WTW-units kenmerken zich door de zeer geringe afmetingen en uitstekende
prestaties. In veel gevallen is het mogelijk om de units in één deel of meerdere deelsecties
te transporteren naar de opstellingslocatie, omdat de afmetingen vaak zijn afgestemd op standaard
deurbreedtes en -hoogtes. Bij een aantal van onze compact-units bieden wij de mogelijkheid
om de units te leveren als SPLIT-uitvoering. De unit wordt voor transport vakkundig gedemonteerd
in zo compact mogelijke onderdelen en in ons magazijn verpakt op pallets. Op locatie
worden de diverse losse onderdelen naar de opstellingslocatie gebracht en weer volledig
geassembleerd tot complete units.

SAMENBOUWEN OP LOCATIE
Wanneer transport als gehele unit niet mogelijk is, worden onze units verdeeld in secties.
Deze secties worden separaat getransporteerd en op locatie naar de opstellingsplaats
getransporteerd of, in geval van buitenopstelling, met behulp van een hijskraan naar het dak
gebracht. Onze service engineers bouwen vervolgens de losse secties samen.

IN BEDRIJF STELLEN
Middels inbedrijfstelling door specialisten van Inatherm haalt u het maximaal haalbare rendement
uit de complete installatie. Onze service engineers controleren de werking van de installatie
aan de hand van een inbedrijfstel-protocol. De werkzaamheden omvatten o.a. het instellen van
temperaturen en luchthoeveelheden en aan de hand van gewenste bedrijfstijden kunnen zij een
klokprogramma instellen. Van iedere inbedrijfstelling wordt een rapport gemaakt en verstrekt
aan de klant.

FILTER VERVANGEN
Filter aan vervanging toe? Bestel eenvoudig nieuwe filters op:
www.filtervervangen.nl
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GUESTHOUSE HOTEL - KAATSHEUVEL
• 3 modulaire luchtbehandelingskasten met tegenstroom warmtewisselaar
Voor het hotel heeft Inatherm drie luchtbehandelingskasten met
warmteterugwinning geleverd en geïnstalleerd. Per ruimte is gekeken naar
de invulling en de wensen voor het creëren van een 5-sterren binnenklimaat.
Zo is het hotel opgesplitst in twee delen: het restaurant en het hotel. De
derde unit is geplaatst voor de visspeciaalzaak. Samen leveren de drie
luchtbehandelingskasten 26.600 m³/h verse lucht.
Wilt u meer informatie over onze modulaire luchtbehandelingskasten? Dan
staan onze productspecialisten voor u klaar. Bezoek ook eens onze website
www.inatherm.nl. Hier vindt u productinformatie, het laatste nieuws en
interessante referenties.

Inatherm | WTW-units

| 30 |

inatherm

| wtw-units

CONTACTGEGEVENS

INATHERM | SPECIALIST IN VENTILATIE & LUCHTBEHANDELING
Tielenstraat 17
5145 RC Waalwijk
T +31 (0)416 317 830
E inatherm@hcgroep.com
WWW.INATHERM.NL

BLOKHUISPOORT - LEEUWARDEN
• 19 balansventilatie-units met
warmteterugwinning
Omdat het hier een Rijksmonument betreft, is de
compactheid van de units erg belangrijk. Door
de klanten te voorzien van zeer getailleerde
AutoCAD-tekeningen is ervoor gezorgd dat
units tot op de centimeter nauwkeurig zijn
ingetekend en geplaatst.
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