EEN INTELLIGENTE MANIER VAN LUCHTBEHANDELING
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DE EERSTE HYGIËNISCHE LUCHTBEHANDELINGSKAST MET EUROVENT CERTIFICAAT

ONTDEK HET KROONJUWEEL VAN DE LUCHTBEHANDELING

Barnsteen oftewel amber moet een lange weg afleggen van vormloos boomhars tot een mooi klompje om uiteindelijk
zijn perfecte vorm te krijgen in de handen van een ervaren ambachtsman. Sinds de oudheid hebben Litouwse handelaars amber uitgevoerd naar de vier uithoeken van de wereld en zodoende Litouwen op de wereldkaart geplaatst.
Amber wordt verondersteld over helende krachten en genezende eigenschappen te beschikken.

SALDA UAB heeft gedurende 26 jaar onafgebroken geïnvesteerd in research, productie en personeel om zijn eigen amber te creëren: AmberAir, een
nieuw gamma van modulaire luchtbehandelingskasten met Eurovent certificaat. AmberAir is ’s werelds eerste toestel met Eurovent certificaat dat zorgt
voor gezonde en hygiënische lucht in het openbaar leven en vormt de bekroning van al ons werk en onze ideeën.
De onderliggende criteria die werden gevolgd tijdens het ontwerp zijn:
• #Exclusiviteit en kwaliteit:
SW50+ behuizing: D1,L1, T2, TB2, F9 . Behuizing met de beste prestaties op de markt: polyurethaan isolatie met een hogere isolatiewaarde
(lambda waarde van 0.024W/mK en U-waarde PU isolatie van 0.528W/m³K);
Hoogwaardige componenten van Europese topfabrikanten: EC/PM ventilatoren van de nieuwe generatie, tegenstroom (R.V. tot 95%) of
roterende (R.V. tot 87%) warmtewisselaars,…;
• #Oplossingen op maat:
Een luchtdebiet van 1.000 tot 80.000 m³/h;
5 types systemen van warmterecuperatie: tegenstroom, kruisstroom, roterend, warmteterugwinningsbatterij en roterende warmtewisselaar met
warmtepomp;
Een geïntegreerd en krachtig MCB bedieningspaneel of voorbekabeling voor speciale oplossingen;
2 types behuizing: Premium SW50+ of geavanceerd SW50;
Gespecialiseerd in Eurovent Hygienic oplossingen voor luchtbehandeling;
• #Innovatie, gebruiksgemak en betrouwbaarheid:
Jaarlijks 20% meer oplossingen mogelijk;
Snelle assemblage en montage, gemakkelijke toegang voor onderhoud en vervangen van de onderdelen;
Dankzij de Ventmaster software met 3D selectie- en ontwerptool kan er snel een luchtbehandelingskast worden ontworpen en kan deze
rechtstreeks worden geïntegreerd in Autodesk Revit of eender welk ander ontwerptool dat gebruik maakt van het .dxf formaat;
Getest in onafhankelijke laboratoria in alle weersomstandigheden tussen -40°C tot + 40°C;
De selectiesoftware en het gamma van AmberAir zijn Eurovent gecertificeerd en worden jaarlijks onderworpen aan fabrieksaudits.

2

AmberAir

BREED GAMMA AAN AFMETINGEN
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SW50+
L1

Dichtheidsklasse

D1

Mechanische weerstandsklasse

BUITENOPSTELLING

F9

Filter bypass lekkage klasse

› Dak.
› Afdak met tralies.
› Buitenroosters.

T2

Warmteoverdrachtscoëfficiënt
GELUIDSDEMPING

TB2 Koudebrugfactor

VENTILATOREN
PM
› Centrifugale ventilator met directe aandrijving.
› Motorklasse IE4.
› Hoogste efficiëntie.
EC
› Centrifugale ventilator met directe aandrijving.
› Motorklasse IE4.
› Zeer efficiënt.
AC
› Centrifugale ventilator met directe aandrijving.
› Motorklasse IE2.
› Energiezuinig.
Belt-drive (aandrijfriem)
› Centrifugale ventilator.
› Motorklasse IE2.
ATEX
› Ventilatore voor explosieve omgevingen.

KLEPPENREGISTER

› Kleppenregisters op de behuizing / aansluitingen.
› Aluminium kleppen.
› Dichtheidsklasse: 2/4.

FILTER

› Paneelfilter (voorfilter).
› Zakkenfilter.
› HEPA/EPA.
› Vetfilter.
› Filter met actieve koolstof.
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› Door behuizing /geluidsdempers in de aansluitingen.
› Luchtgeleiders gevuld met minerale wol of glaswol.

AmberAir

WARMTEWISSELAAR

Rotor
› Rendement tot 87%.
› Voor grote luchtdebieten.
› Vochtoverdracht.
Rotor-Warmtepomp
› COP tot 7, EER tot 8.5.
Kruisstroomplatenwisselaar
› Rendement tot 75%.
› Geen bewegende onderdelen en menging van
de luchtstromen.
Tegenstroomplatenwisselaar
› Rendement tot 95%.
› Geen bewegende onderdelen en menging van
de luchtstromen.
Warmtewisselaar met glycol batterijen
› Warmteterugwinning tot 80%.
› Geen menging van de luchtstromen.
› Beperkte omvang.

CONSTRUCTIE
Inspectieluik
› Binnenverlichting beschikbaar.
› Goed zicht op de sectie.
Verbindingsstukken & hengsels
› Perfecte luchtdichtheid.
› Beperkte warmteverliezen.
› De secties passen perfect in elkaar.
› Eenvoudige installatie.
› Zeer robuust en betrouwbaar.
Grendels & ergonomische handvaten
› De grendel verhindert dat de sectie per
ongeluk geopend wordt.
› Gemakkelijk en betrouwbaar onderhoud.

BEVOCHTIGER

Stoom
› Geen behandeling van het water vereist.
› Zeer betrouwbare werking.
Verdamping
› Gecontroleerde watertoevoer door een geïntegreerde
elektromagnetische klep.

DRAAGSTRUCTUUR

Steunkader
› Robuust kader voor ondersteuning van het toestel.
› Hoogte is optioneel.
Regelbare voetsteunen
› De unit staat waterpas op de site.
› Antivibratie.

VERWARMING

› Warmwaterbatterij /
stoombatterij
› Elektrische batterij
› Batterij op gas

COOLER

› IJswaterbatterij
› Batterij met directe
expansie

Intelligente regeling

› Binnen- en buitenopstelling mogelijk.
› Plug-and-play.
› Nieuw krachtig controlebord MCB.
› Regelsystemen Siemens of Regin reeds klaar.
› Montage: in de sectie, op de deuren, op
afstand.
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TYPES
MODULAIRE LUCHTBEHANDELINGSKASTEN
De luchtbehandlingskast bevat modules met functies en afmetingen op maat naargelang het debiet en de druk van de luchtbehandelingskast. AmberAir
R/C/CX/N/RR kan lucht toevoeren of afvoeren in verschillende richtingen. De lucht kan worden verwarmd, gekoeld of gefilterd (naargelang de
functie van de modules) terwijl er wordt bespaard op warmte en elektriciteit. De luchtbehandling kan all-in-one (in functie van de configuratie en de
afmetingen van de unit) gebeuren of samengesteld uit modules.

AmberAir N

Unit voor toevoer van verse lucht in lokalen. De unit kan samengesteld
zijn uit een ventilator, een verwarmingsbatterij (warm water, elektrisch,
op gas of stoom), een ijswaterbatterij of een batterij met directe expansie,
een bevochtiger (stoom of verdamper), filters, een recirculatie, een
geluidsdemper, een regeling en secties. Tevens kan er een servicesectie
en een kleppenregister worden toegevoegd.

AmberAir C

Warmteterugwinningsunit met kruisstroomplaten-warmtewisselaar. De
unit kan samengesteld zijn uit ventilatoren, een verwarmingsbatterij
(warm water, elektrisch, op gas of stoom), een koelbatterij (water of
DX), een bevochtiger (stoom of verdamper), filters, een recirculatie, een
geluidsdemper, een regeling en secties. Tevens kan er een servicesectie
en een kleppenregister worden toegevoegd.

AmberAir R

Warmteterugwinningsunit met roterende warmtewisselaar. De unit kan
samengesteld zijn uit ventilatoren, een verwarmingsbatterij (warm
water, elektrisch, op gas of stoom), een ijswaterbatterij of een batterij
met directe expansie, een bevochtiger (stoom of verdamper), filters, een
recirculatie, een geluidsdemper, een regeling en secties. Tevens kan er
een servicesectie en een kleppenregister worden toegevoegd.
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AmberAir CX

Warmteterugwinningsunit met tegenstroomplaten-wisselaar. De unit
kan samengesteld zijn uit ventilatoren, een verwarmingsbatterij (warm
water, elektrisch, op gas of stoom), een ijswaterbatterij of een batterij
met directe expansie, een bevochtiger (stoom of verdamper), filters, een
recirculatie, een geluidsdemper, een regeling en secties. Tevens kan er
een servicesectie en een kleppenregister worden toegevoegd.

AmberAir RR

Warmteterugwinningsunit met twin coil warmtewisselaar. De unit kan
samengesteld zijn uit ventilatoren, een verwarmingsbatterij (warm
water, elektrisch, op gas of stoom), een ijswaterbatterij of een batterij
met directe expansie, een bevochtiger (stoom of verdamper), filters, een
recirculatie, een geluidsdemper, een regeling en secties. Tevens kan er
een servicesectie en een kleppenregister worden toegevoegd.
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HYGIËNE EN COMFORT VOOR
ZIEKENHUIZEN EN OPENBARE GEBOUWEN
Salda AmberAir hygiënische unit is ontworpen, getest en gekeurd volgens de nieuwe ‘Eurovent Certita Certification standard for
Hygienic Air Handling Units’. Vandaag de dag is hygiëne niet alleen ontzettend belangrijk in ziekenhuizen, maar ook in openbare
gebouwen. De nieuwe unit beantwoordt aan de eisen voor zuivere en gezonde lucht in diverse toepassingen van het openbare
leven. Betrouwbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid van de units zijn veel hoger dan de VDI 6022 standaard vereist. De Salda
hygiënische unit is de meest onderhoudsvriendelijke unit op de markt.

WAAROM
Hygiënische AmberAir?
› Hoogste klasse SW50+ behuizing: beter dan Eurovent vereisten;
› Breed gamma: luchtdebiet van 1.000 tot 80.000 m3/h met verschillende combinaties van componenten;
› Antibacterieel: alle niet-metalen onderdelen in het toestel (afdichtingen, filters) zijn getest volgens EN ISO 846 en hebben
bewezen onmogelijk te zijn voor groei van bacteriën;
› Corrosiewerend: alle metalen onderdelen in de unit (panelen, rails, draagstructuren en componenten) bezitten corrosieklasse
C3 volgens EN ISO 12944-2 en de lekbakken zijn gemaakt van roestvrij staal EN 1.4301 (AISI 304);
› Onderhoudsvriendelijk: snel te bereiken of makkelijk verwijderbare onderdelen vergemakkelijken reiniging.

ONTWORPEN OM ZUIVERE,
GEZONDE LUCHT TE LEVEREN:

Scholen

Kantoorgebouwen

Retailers

Hotels

Ziekenhuizen

ECP HYGIËNISCHE LUCHTBEHANDELINGSUNITS:
BETROUWBAARDER DAN VDI 6022:
› Gedetailleerde specificaties;
› Jaarlijkse audits;
› Specifieke vereisten voor selectiesoftware.

8

HYGIENIC

AHU No: 16.11.005
Range: AmberAir

AmberAir

Hygiënische AmberAir
EIGENSCHAPPEN VAN DE CONSTRUCTIE
FILTERS
› Klasse M5-F9 zakkenfilters.
› HEPA/EPA filters.
› Filter met actieve koolstof.

› Gladde inwendige oppervlakken
voorkomen de ophoping van stof of
vuil en vergemakkelijken reiniging en
desinfectie.

› Roestvrij stalen lekbakken.

GELUIDSDEMPING
› Met behuizing.
› Steenwol met glasvezel.
› Verwijderbare luchtgeleiders.

VENTILATOREN
PM / EC / AC
› Enkel ventilatoren met directe aandrijving.

› Handige onderhoudssecties.
› Zeer eenvoudige toegang tot de
componenten van de unit

› De metalen onderdelen met corrosieklasse C3/C4 zijn zeer resistent
tegen veel gebruikte reinigings- en
desinfectiemiddelen.

ANTIBACTERIEEL
› Afdichtingsproducten.
› Pakkingen.
› Filters.

KLEPPENREGISTER
› Aluminium kleppen.
› Dichtheidsklasse: 2/4.
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AmberAir
SECTIES
FILTERS
Paneel voorfilter
› Paneelfilter met kader in gegalvaniseerd staal en synthetische media met
filtratieklasse G4. Voorfilter voor comfortabele ventilatietoepassingen.
› Filtersteun met slede.
› Bestand tegen tempraturen tot 110°C.

Zakkenfilter
› Zakkenfilter met kader in gegalvaniseerd staal en synthetische media
met filtratieklasse M5, F7 of F9. Filter voor comfortabele toepassingen.
› Filtersteun met slede.
› M5 bestand tegen temperaturen tot 110°C, F7 en F9 bestand tegen
temperaturen tot 80°C.

EPA / HEPA filter
› EPA filters (efficient particulate arrestance) klasse E10, E11 of E12 .
› HEPA filters (high-efficient particulate arrestance) klasse H13 of H14 .
› Hoog efficiënte filtratie in airconditioningsystemen.
› Speciaal filterkader in gegalvaniseerd staal.
› MDF filterkader met aparte media uit aluminium en glasvezel.
› Bestand tegen temperaturen tot 100°C.

Filter met actieve koolstof
› Voor de zuivering van de luchtstromen van pulsielucht, extractielucht en
circulatielucht met schadelijke gassen, condensatie en geuren, in keukens,
musea, ziekenhuizen, laboratoria, informaticalokalen, chemische en
industriële ruimtes, schilderateliers, luchthavens, tankstations en parkings.
› Filterpatronen in gegalvaniseerd staal gevuld met onbehandelde
koolstof.
› Filterkader in gegalvaniseerd staal.
› Bestand tegen temperaturen tot 70°C.
› Minimum contactperiode naargelang de toepassing van 0,05s tot 1,0s.
› Voorfiltering d.m.v. filters met klasse F7 is vereist.

Vetfilter
› Filter voor het verwijderen van hardnekkige vetten en stof. Wordt gebruikt
in extractiesystemen in keukens of als voorfilter in ventilatiesystemen.
› Paneelfilter met cellen in aluminium.
› Filtersteun met slede.
› Filtersectie met vergaarbak voor vet.
› Bestand tegen temperaturen tot 200°C.
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VENTILATOREN
Met PM motor
› Rendementsklasse IE4 (IEC 60034-30).
› AC motor met permanente magneet.
› Hoogst mogelijke rendement (tot 10% hoger dan EC motoren).
› Geringe verliezen: dankzij een motor met hoog rendement, een optimaal luchtdebiet van de ventilatorturbine en een ventilatorturbine met
hoog rendement wordt er veel energie bespaard.
› 100% regelbaar.
› Zeer laag geluidsniveau.
› Vrije luchtcirculatie doorheen de turbine.
› Zeer lange levensduur.
› Hoge regelingsprecisie.
› Uiterst hoge systeemefficiëntie.

Met EC motor
› Rendementsklasse IE4 (IEC 60034-30).
› DC motor met elektronische commutatie.
› 100% regelbaar.
› Zeer laag geluidsniveau.
› Zeer efficiënt, zelfs bij deellast.
› Gemakkelijk te reinigen doordat alle componenten gemakkelijk
bereikbaar zijn.
› Betrouwbare werking en gemakkelijk onderhoud.
› Zeer lange levensduur.
› Hoge regelingsprecisie.

Met AC motor
› Hoge rendementsniveaus van de ventilator.
› Mogelijkheid tot aanzienlijk opvoeren van de druk.
› Laag geluidsniveau.
› Turbine met voorwaartse of achterwaartse schoepen.
› Zeer lange levensduur.

Ventilator met aandrijfriem
› Hoge rendementsniveaus van de ventilator.
› Mogelijkheid tot aanzienlijk opvoeren van de druk.
› Laag geluidsniveau.
› Turbine met voorwaarts of achterwaarts gebogen schoepen.
› Minstens 40.000 werkingsuren voor de motor en de ventilator,
minstens 25.000 werkingsuren voor de aandrijfriem.

ATEX ventilator
› Het explosievrije design voldoet aan de vereisten van de richtlijn
94/9/UE (ATEX 95) en is conform aan de toestelgroep II, toestelgroep
2G en 3G, explosiegroep IIB. De ventilator mag worden gebruikt in
zone 1 en zone 2.
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VERWARMINGS
BATTERIJEN,
KOELBATTERIJEN &
BEVOCHTIGERS
Verwarmingsbatterij op warm water / stoom
› Koperen buizen en aluminium platen.
› Werkingsdruk max. 16 bar bij een werkingstemperatuur van max.
100°C.
› Werkingsdruk max. 10 bar bij een werkingstemperatuur van max.
150°C.
› Breed gamma batterijen die voldoen aan de speciale vereisten van
menige toepassing.
› Speciale opties voor het verwarmingselement mogelijk.
Elektrische verwarmingsbatterij
› Driefasige verwarmingselementen (3 x 230V, 3 x 400V) met lange
levensduur.
› Twee capaciteiten qua thermische bescherming.
› Verwarming in stappen.

Verwarmingsbatterij op gas
› Geschikt voor luchtbehandelingskasten voor industriële en commerciële
gebouwen met een aardgasaansluiting.
› Voorzien van modulerende gasbranders voor aardgas en met
ventilator.
› Korte verwarmingstijd, zeer economisch.
› Vervaardigd uit roestvrij staal dat bestand is tegen corrosie, zodat de
latente warmte die aanwezig is door de condensatie van het gas kan
worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden.
Koelbatterij
› Twee types koelbatterijen: koeling met ijswater of door verdamping.
› De ijswaterbatterijen worden gebruikt als er aansluitingen op ijswater
beschikbaar zijn. De koelenergie wordt doorgegeven door het water.
› De batterijen met directe expansie worden gebruikt als de koelenergie
wordt doorgegeven door het koelmiddel.
› Koperen tubes en aluminium platen.
› Werkingsdruk max. 16 bar bij een werkingstemperatuur van max.
100°C (water).
› Werkingsdruk max. 10 bar bij een werkingstemperatuur van max.
150°C (water).
› Werkingsdruk max. 22 bar bij een werkingstemperatuur van max.
100°C (DX).
› De koelingssectie is uitgerust met een condensafvoer en een condensbak in roestvrij staal.
› Breed gamma batterijen die voldoen aan de speciale vereisten van
menige toepassing.
› Speciale opties voor het verwarmingselement mogelijk.

Bevochtiger
› Zorgt voor bevochtiging van de aangevoerde lucht.
› Versies met verdamping of stoom beschikbaar.
› Mogelijkheid tot koeling d.m.v. een bevochtiger met verdamping.
› Werkt op gewoon leidingwater.
› Laag energieverbruik.
› Hygiënisch en gebruiksvriendelijk.
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WARMTEWISSELAARS
Rotor-Warmtepomp
› Systeem met recuperatie van warmte of koude in twee stappen
› Geïntegreerde en onafhankelijke bediening van de warmtepompsectie
in overeenstemming met de hoofdbediening van de ventilatie-unit
› Geïntegreerde rotor – warmtepomp met een efficiëntie tot 85%
› Eenvoudige regeling van het verwarmings- of koelvermogen
› Beantwoordt aan de vraag naar energie dankzij twee systemen van
warmtepompcircuits
› R410A – type milieuvriendelijk koelmiddel dat wordt gebruikt in het
warmtepompcircuit
› Alle elementen uit het warmtepompcircuit bevinden zich binnenin de
unit – het toestel is compact en vergt geen enkel bijkomend accessoire
› Het toestel wordt volledig geconfigureerd en getest in de fabriek
› De efficiëntie van de warmtepomp (zonder rekening te houden met
de rotor – warmtewisselaar) in verwarmingsmodus – COP tot 7 en in
koelmodus EER tot 8,5

Rotor
› Rendement tot 85%.
› Vochtigheidsoverdracht.
› Aluminium rotor met kader in roestvrij staal.
› Speciale bekledingen voor meerdere toepassingen: condensatie,
condensatie (epoxy bekleding), condensatie (aluminium allooi),
hygroscopisch, sorptie.
› De installatie neemt weinig plaats in.
› Geschikt voor grote luchtdebieten.
› Kan worden uitgerust met een variabele regeling (0-10V signaal).
› Bestand tegen vorst en condensaatvrij.
› Lage drukverliezen.
Kruisstroomplatenwisselaar
› Rendement tot 75%.
› Gescheiden pulsielucht en extractielucht: nagenoeg geen
vochtoverdracht, geen menging.
› Weinig onderhoud.
› Geen bewegende onderdelen.
› Antivriesfunctie.
› Variabele regeling van de uitgang d.m.v. de by-pass: zomerfunctie,
etc.
› Aluminium warmtewisselaar.
› Aluminium platen of met epoxy bekleding.
› Lekbak in roestvrij staal.
› Groot inspectieluik voor een gemakkelijk onderhoud.
Tegenstroomwisselaar
› Rendement tot 94%.
› Gescheiden pulsielucht en extractielucht: nagenoeg geen vochtoverdracht, geen menging.
› Weinig onderhoud.
› Geen bewegende onderdelen.
› Variabele regeling van de uitgang d.m.v. de by-pass: zomerfunctie,
etc.
› Aluminium warmtewisselaar.
› Aluminium platen of met epoxy bekleding.
› Compacte, efficiënte en economische oplossing.
› Lekbak in roestvrij staal.
› Groot inspectieluik voor een gemakkelijk onderhoud.
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Warmteterugwinningsbatterij
› Warmteterugwinning tot 80%.
› Energieoverdracht door een gesloten mediacircuit.
› De onderdelen voor de luchtaanvoer en –afvoer kunnen afzonderlijk
worden gemonteerd.
› Montage in een bestaande installatie mogelijk.
› Compacte constructie.
› Geen vermenging van de luchtstromen.
› Kan worden geïnstalleerd in kleine ruimtes.

ANDERE SECTIES
Mengsectie
› Voor het mengen van de luchtstromen.
› Uiterst geschikt voor recirculatie met een laag energieverbruik.
› De thermische energie wordt overgedragen doordat de luchtstromen
van de pulsie en de extractie worden vermengd.
› Recirculatie aan/uit.

Kleppenregister
› Voor het afsluiten of regelen van de luchtstroom.
› Aluminium registerkleppen met rubberen dichtingen.
› Contraroterende registerkleppen met dubbelwandig concept.
› Geschikt voor gebruik bij temperaturen tussen -40°C en 80°C.
› Dichtheidsklasse van de klep: 2/4.
› Met of zonder behuizing.

Geluidsdemper
› Absorbeert het geluid doordat de luchtstroomgeleiders gevuld zijn met
minerale wol.
› Lengte van de sectie: van 600 mm tot 1800 mm.
› Miniem drukverlies.
› Optie zonder behuizing.
› Sectie met geperforeerde tussenwanden.
› Wanden gevuld met minerale wol.

Onderhoudssectie
› Voor inspectie- en onderhoudsdoeleinden.
› Kan worden gebruikt om speciale componenten in de unit te integreren.
› Met/zonder inspectievenster.
› Met/zonder verlichting.
› Lengte van de sectie van 300 mm tot 2000 mm.
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Regeling
De regeling kan worden gepersonaliseerd in functie van de noden
van de klant. AmberAir units worden geconfigureerd in de fabriek en
getest met alle nodige componenten. De regeling beantwoordt aan
de Europese richtlijnen (MD, EMC en LVD) en draagt het CE label.
AmberAir is de ideale oplossing voor kleine installaties met rechtstreekse
regelfuncties en voor grote installaties die gegevensoverdracht vereisen.
De units werken autonoom en vereisen geen grote elektrische installatie
ter plaatse. De regeling is gebruiksklaar zodra de unit is aangesloten
(plug and play). De regeling kan worden geïntegreerd in de centrale of
gemonteerd op de deur of op afstand indien nodig. De controlesystemen
van Siemens (afstandsbedieningen POL871, POL822, POL895), Regin
(ED9200, E3-DSP) en MCB (Stouch, Ptouch) zijn beschikbaar.
AmberAir regelfuncties:
› Geschikt voor zowel binnen- als buitenopstelling (tot IP65)
› Regeling per computer via ModBus (RS485); TCP/IP; LON; BACNet
MSTP; Mbus, BACNet IP; Web; KNX
› Regeling van de luchtkwaliteit: CO2, vochtigheid, constante druk
› Er kunnen één of twee afstandsbedieningen worden aangesloten
› Plug and play: alle componenten zijn aangesloten en getest
› Servomotor van de verwarmingsbatterij / koelbatterij
› Controle van de filtervervuiling (PS 600B)
› Gemotoriseerde registerkleppen voor pulsie, extractie en menging
› Sondes voor de verschillende parameters
› Thermostaat voor brandbeveiliging
› Externe schakelaars voor de ventilator
› Kanaal- en ruimtesondes voor de nachtkoeling
› Vorstbeveiliging voor verwarmingselement
› Rookdetector en brandbeveiliging op de unit
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INTELLIGENTE SELECTIESOFTWARE VOOR
MODULAIRE LUCHTBEHANDELINGSKASTEN
VentMaster v5

Voornaamste kenmerken
› Online prijsberekening (voor geregistreerde gebruikers);
› Gegevensopslag van de geselecteerde unit op de server van SALDA (voor de geregistreerde gebruikers);
› Exporteren van de tekeningen in een DXF bestand;
› Exporteren van de technische specificaties in PDF;
› Onmiddellijke bestelling via VentMaster (voor de geregistreerde gebruikers);
› Automatische updates van de software;
› Getest en gecertificeerd door Eurovent.
De nieuwe VentMaster plug-in tool voor AutoDesk Revit biedt heel wat nieuwe mogelijkheden:
› Revit en VentMaster aansluiting: een designer kan een luchtbehandelingskast rechtstreeks selecteren, invoegen en updaten vanuit Revit
dankzij VentMaster.
› Gegevensoverdracht van bijkomende data naar Revit.

Getest in het onafhankelijk laboratorium “SIVENTA” volgens EN ISO/IEC 17025.
Uitgevoerde tests:
› Aerodynamisch
› Thermisch
› Akoestisch
› Elektrische prestaties
› Geluidsvermogen
› Bepalen van het geluidsvermogenpeil
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