
HYBRIDE HVAC SOLUTION





WIE ZIJN WIJ?



De extra naverwarmer (een integraal onderdeel van het koelcircuit)
wint warmte terug uit het circuit en de opgewarmde lucht wordt 
gewenst  parameters (bijv.T/RVsupply = 18°C / 50%), zonder extra
elektrische of waterbronnen.

Het is een unieke 3-fasen (warmte / koude / vochgheid) herstelhybride, 
ontworpen om de RV (%) en T (°C) van de toevoerlucht binnen nauwe 
grenzen te regelen (Tsupply = ± 0,5 - 1°C en RVsupply = 1,5 - 2%).
Het maakt deel uit van onze hybride modellen "Process Venlaon".

Onze nieuwste ontwikkeling en ontwerp, de                           , verstevigt onze posie
als technologieleider voor hybride geïntegreerde oplossingen met frisse lucht.
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Hoewel de naam en configurae van de MAX.E 3 DH-  unit lijkt op de         MAX.E  , 
zijn er aanzienlijke verschillen.

VERWACHTINGEN

EERnet = 5,7 - 6,2 in koelen + ontvochgen modus gedurende zomer, lente en herfst. 
De belangrijkste energie-indicator van de unit omvat de capaciteit van het draaiwiel, 
de verdamper en de naverwarming, evenals het opgenomen vermogen van 
de compressoren en venlatoren.

COPnet ≥ 15 en hoger in de modus verwarmen + bevochgen, zelfs bij de laagste 
omgevingstemperaturen (bijv.Tout = -15 ° C).

* Zie * Zie voorbeeld technische gegevens. Het is een berekening voor een warm en vochg 
   EU-klimaat.  De belangrijkste energie-indicatoren en efficiëne zijn gemarkeerd 
   voor gemak.











100% PLUG AND PLAY

Autonome, “one-piece” unit die alleen venlaekanalen en 
voeding voor opstarten nodig hee.

100% FAT-TEST

Hoge mate van betrouwbaarheid en lage installaekosten 
doordat elke installae onder fabriekscondies wordt getest.  
Deze test omvat:
       •    Lektest
   •    Het systeem wordt op onderdruk gebracht en gevuld met 
          de juiste hoeveelheid koudemiddel
       •    Venlatoren en compressoren testen op juiste werking
       •    Trillingen
       •    De soware van de controller installeren
       •    Controles van temperatuur en druk
       •    Het juiste luchtdebiet instellen
       •    Alle systeemparameters in de testdocumentae noteren

max.e is een mulfunconele conceptoplossing voor 
vers lucht met een ingebouwde omkeerbare warmte-
pomp en geïntegreerd automaseringssysteem.

ALLES IN EEN

Dit proces verloopt achtereenvolgens in fasen:
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VOOR INVESTEERDERS
     • Lagere iniële investeringskosten
     • Lage netspanning volstaat
     • Lagere gebruikskosten (energie)
     • Ruimtebesparend
     • Onderhoudsvriendelijk (slechts één mono-blok unit)
          • Monitoring via internet
     • 100% getest onder fabriekscondies (FAT test)
     • Lage geluidsproduce

VOOR ONTWERPERS EN CONSULTANTS
     • Lagere iniële investeringskosten
     • Lage netspanning volstaat
     • Lagere gebruikskosten (energie)
          • Ruimtebesparend
     • Onderhoudsvriendelijk (slechts één mono-blok unit)
     • Monitoring via internet
     • 100% getest onder fabriekscondies (FAT test)
     • Lage geluidsproduce     
   • Gespecialiseerde selecesoware beschikbaar en gras te gebruiken
     • Bespaart jd jdens ontwerpproces
          • Flexibiliteit van installae op locae
     • Jaarlijkse gebruikskosten (energie) snel een eenvoudig te berekenen

VOOR INSTALLATIEBEDRIJVEN
     • Eenvoudige installae (alleen aansluiten op kanalen en netvoeding)
     • Verbinden met GBS-systemen via verschillende protocollen
     • Instellingen uitvoeren via internet
     • Geen behoee om te werken met koelmiddelen op de site.

VEVERGELIJKING KAPITAALKOSTEN

VOORDELEN

Tradionele systemen

Klassieke LBK met DX / waterbaerijsece en
extra elektrische of waterverwarmer
Externe condensae-unit / VRF of waterkoeler
(lage temperatuur)
Stoombevochger geïnstalleerd in de LBK of
binnen het kanaalsysteem
HeHeetwaterketel voor lage omgevingstemperaturen
Leidingsysteem met alle benodigde en bijgevoegde
accessoires, isolae, fi ngen, etc.
Pompen (voor watersystemen), of AHU-kit voor VRF
Installaewerk voor twee of meer systemen
Gemeenschappelijk automaseringssysteem
Aanzienlijk hoger geïnstalleerd elektrisch vermogen en
hoger energihoger energieverbruik
Hogere kosten voor GBS om twee of meer te besturen
systemen
Aanzienlijk grotere footprint voor de installae
Hoger geluidsniveau

Hybride unit voor
warmteterugwin
en venlae met
geïntegreerd
warmtepomp
met bedienings-
en regelen regelsysteem



KOELMIDDELCIRCUIT

MAX                  bevat directe expansie met een hoog 
rendement spoelen gemaakt van koperen buizen en 
aluminium lamellen en voorzien van een condens-
afvoerbak. De spoelen zijn epoxy gecoat wat hun 
levensduur verlengt en beste prestaeniveaus.

Om de beOm de beste resultaten te bereiken, het volgende
componenten zijn ontworpen en geassembleerd in een
specifieke configurae: hermesche scroll-compressoren
(aan / uit), capaciteitsgestuurde compressor (inverter
aangedreven), elektronische expansievenelen, 
zuigleiding accumulator, vloeistofleidingontvanger, 
filterdroger, 4-weg klep, terugslagkleppen, magneetvenelen, etc.
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