


Historie en ervaring





Een mulfunconeel concept voor frisse lucht
(ook voor compensae van warmteverliezen en
koellasten), dat praksch in all behoeen op
gebied van aircondioning, verwarming en 
venlae op een bepaalde locae kan voorzien
door uitsluitend lucht in plaats van vloeistoffen
tte gebruiken.  Radiatoren, venlatoren, spiralen,
cassees, boilers, koelers, VRF-systemen, leidingen,
isolae, pompen, fi ngen, enz., zijn niet langer 
nodig. Er is alleen een systeem van luchtkanalen  
nodig (in convenonele systemen meestal al 
aanwezig) en de juiste berekening van het 
benodigde luchtdebiet.

Volgens de meest recente EU-voorschrien, die verplichten tot het ontwerpen van passieve, lage-  of 
nulenergiegebouwen (waarbij verwarmingsverliezen / koellasten tot het minimum worden beperkt
door toepassing van innovaeve en efficiënt isolaematerialen en zonwering), mag uitsluitend verse 
lucht gebruikt worden voor het handhaven van het microklimaat in ruimten.  



De modellen     MAX.E 3  06 en 09 beschikken
over 2 en  3 parallelle venlatoren per kant
(toevoer en afvoer) en over 2 in tandem
gekoppelde compressoren.  De modellen
MAX.    E 3  15 en 18 beschikken over 2 parallelle
venlatoren per kant (toevoer en afvoer) en 
oover 4 compressoren in 2 koudemiddelcircuits.
De modellen     MAX.E 3  25, 30 en 35 beschikken
over 2 parallelle venlatoren per kant (toevoer
en afvoer) en over 8 compressoren in 2 koude-
middelcircuits.  Dit biedt de hoogste mate van
betrouwbaarheid en veiligheid voor de unit
in geval enkele van genoemde componenten
uitvallen en uitvallen en zorgt dat de unit connu in bedrijf
kan zijn.

Samen met de bestaande modellen 02,03, 06
en 09 werden twee nieuwe modellen ontwikkeld
als “standaard”:                      model 15 met een
maximaal luchtdebiet van 15.000 m3/h (in plaats
van de Max.e-13.0) en model 18 met een
maximaal luchtdebiet van 18.000 m3/h.

In aaIn aanvulling hierop kunnen 3 grotere modellen 
worden geproduceerd (uitsluitend op aanvraag).

                     modellen 25, 30 en 35 met de volgende
specificaes voor luchtdebiet, 25.000 m3/h,
30.000 m3/h en 35.000 m3/h, respecevelijk.



Prestaes

COP / SCOP / SPF



Moleculaire Zeef 3Å Moleculen

• Lagere investeringskosten voor koelen
• Lagere energieverbruik jdens koelen
• Betere prestaes voor droogkoelsystemen
• Lagere investeringskosten en energiebesparing 
   vanaf dag 1
• Nu ge oplossing bij beperkte koelcapaciteit 
   van be   van bestaande systemen



De evolue van venlatortechnologie gaat verder



• Nauwkeurige regeling en capaciteits gestuurde 
   compressoren bieden connue, traploze 
   modulae over een breed bereik (van 30 - 100%), 
   zonder beperking van de bedrijfsomvang. 
   Als gevolg hiervan kunnen de omgevings-
   temperatuur en vochgheid nauwkeurig worden 
   geregeld    geregeld voor superieur comfort en kunnen 
   variaes in de belasng snel worden gevolgd 
   voor verbeterde seizoens efficiëne.

• Traploze regeling van verwarmings-/koelcapaciteit

• Verhoogde European Seasonal Energy Effiecient 
   Rao / Integrated Part Load Value (ESEER / IPLV) 
   worden bereikt door het opgenomen vermogen 
   bij deellast te verminderen

• Constante aanvoertemperatuur - superieure 
   regeling van de aa   regeling van de aanvoerluchemperatuur 
   (± 0,5 ÷ 1oC) wordt beheerd, waardoor 
   onaangename temperatuurverschillen worden 
   vermeden, en dus een aanzienlijke verbetering 
   van het comfort in de kamer

• Hogere betrouwbaarheid - Compressorcycli 
   worden tot een minimum beperkt, wat zorgt voor 
   een o   een opmale systeemefficiëne en een langere 
   levensduur van de apparatuur







Milieu





Algemeen Technische

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






