


Dit feit hee financieel gevolgen voor de
gebruikers en draagt bij aan vervuiling van het
milieu.

Theoresch onderzoek en prakjktoepassingen 
tonen aan dat lagere energiekosten voor en 
hogere efficiency van venlaesystemen 
eeeenvoudig gerealiseerd kunnen wordern door de 
warmte in de afvoerlucht van een ruimte te bunuen. 
Daarin kan de MAX.E 2 oplossing van Damvent 
een belangrijke rol spelen.

Het is duidelijk dat het klimaat wereldwijd verandert.
Energiekosten sjgen explosief en de trend voorspelt 
dat deze kosten zullen blijven sjgen.  Energie-
besparing is daaroom belangrijker dan ooit!

Het realiseren van een comfortabel microklimaat is 
rechtstreeks gerelateerd aan de aanwezigheid van
kwalikwalitaef hoogwaardige venlae. Het is bewezen 
dat een aanzienlijk deel van de binnen een gebouw 
verbruikte energie helaas verloren gaat als gevolg 
van slechte venlae.  



Het is een vaststaand feit dat mensen het grootste
 deel van hun leven in gebouwen doorbrengen.  
Volgens sommige onderzoekers brengen we zelfs 90% 
van onze jd door binnen vier muren.  Daardoor is de 
kwaliteit van de binnenlucht van grote invloed op
de gezondheid van de gebruikers van gebouwen.  

Vooral ouderen en kinderenzijn gevoelig voor 
de luchtkwaliteit. Hoogwaardige binnenlucht-
kwaliteit hee een posieve uitwerking op de 
producviteit van de gebruikers.  Dat is vooral 
van belang voor kantoorgebouwen, banken, 
vergaderruimten, klaslokalen, ziekenhuizen. enz. 



waarbij:
     >  Q platenwarmtewisselaar - 
         door platenwarmtewisselaar teruggewonnen warmte (kW)
     >  Q warmtepomp -
          door condensor van warmtepomp teruggewonnen warmte (kW)
     >  N venlatoren -
          door ve          door venlatoren verbruikte energie (kW)
     >  N Compressoren - 
          door compressoren verbruikte energie (kW)

Een convenonele luchtgekoelde warmtepomp
gebruikt de omgevingslucht voor het verdampings-
proces en in de winter kan deze lucht dalen tot een 
temperatuur van -10°C, -15°C of zelfs -20°C.
De MAX.E 2 daarentegen gebruikt de afvoerlucht
van de ruimte.  Onder normale condies ligt
de de temperatuur van binnenruimten tussen 20-24°C.
Eerst wordt 65-80% van de warmte teruggewonnen
door de platenwarmtewisselaar waarna de lucht
met een temperatuur tussen 1-6°C de verdamper
van de warmtepomp bereikt voor terugwinning
van de resterende 20-35%.  Dankzij deze methode
bereiken we een systeem COP van 10 en wordt
ijijsvorming op de verdamper vermeden (iets wat
in alle convenonele warmtepompen gewoonlijk
opreedt).  Daardoor MAX.E 2 biedt “defrost” = 0 min.



De componenten waarbinnen condensae kan 
ontstaan, zoals de spiralen voor directe expansie
en de platenwarmtewisselaar, zijn voorzien van 
een lekbak voor condensaat.  Het condensaat
verlaat het systeem via op sifons aangesloten
afvoerpijpjes (gedetailleerde beschrijving in de
meegelmeegeleverde documentae van de unit).
De lekbakken voor condensaat zijn gemaakt 
van verzinkt en gepoedercoat plaatstaal met 
een dikte van 1,2mm.







MAX.E 2         13.0 gebruikt plugvenlatoren en elektromotor 
volgens IE2 en een afzonderlijke frequeneregelaar die in de 
unit is geïntegreerd.  De venlatorwaaier is stasch en dynamisch 
gebalanceerd op de as van de direct aangedreven elektromotor.

Innovae in het kort:

     •   Aanzienlijke gewichtsbesparing met als bijkomend
            voordeel lagere belasng van motorlagers en 
            langere levensduur.
     •   Drassche beperking van de geluidsproduce 
            resulterend in tonale geluidsreduce tot 5 db.
     •     •   Aanzienlijk hoger venlatorrendement en daardoor 
            lager opgenomen vermogen.
     •   Lager energieverbruik – tot 15% energiebesparing 
            jdens gebruik.
     •   Beduidend lagere uitstoot van CO2 en betere 
            mechanische eigenschappen in vergelijking met 
            stalen venlatoren.
     •     •   Geen lasnaden – hoge perifere snelheden tot 70m/s.
     •   Geschikt voor bedrijfstemperaturen van -20°C tot 
            +80°C, vergelijkbaar met die van stalen venlatoren.
     •   Roestvrij
     •   Geen emissie van giige gassen
     •   Kleurvast







• De unit werkt gedurende 72% van de 
   bedrijfsjd    in verwarmingsmodus, 
   waarbij COP-systeem = 5 tot 8, a ankelijk 
   van de buitentemperatuur

• De modus voor vrij koelen en vrij verwarmen
   nemen 17,44% van de bedrijfsjd van de unit 
      voor hun rekening, waarbij de compressoren 
   niet zijn ingeschakeld (koelen en verwarmen 
   zonder gebruikt te maken van koudemiddel)

VERDELING VAN BEDRIJFSSTANDEN



De kapitaalkosten van MAX.E    2   zijn gelijk aan die voor een convenonele 
luchtgekoelde warmtepomp of zelfs lager!  

Het voordeel van het lagere energieverbruik levert directe kostenbesparing op. 

eenheid voor
warmteterugwin
en venlae met
geïntegreerd
warmtepomp
met bedienings-
en regelen regelsysteem





Deze cijfers zijn representaef en kunnen variëren op basis van klantspecificaes, gebruikte componenten en fabrieksverbeteringen.
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