Productbrochure
Betrouwbaar in kwaliteit en samenwerking

KLIMAAT
OPLOSSINGEN
De leverancier van integrale
klimaatoplossingen
Orange Climate ontwikkelt, produceert
en importeert innovatieve en duurzame
(onderdelen van) klimaatbeheersing voor
bedrijven. Met passie en vakmanschap
produceren wij de meest uitdagende orders.
Stuk voor stuk met evenveel aandacht en
precisie.

orangeclimate.nl

We care about
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LUCHTBEHANDELINGSKASTEN UTILITEIT

VKT

Modulair en concentioneel

Klantspecifiek inclusief regeling

BASIC

Plug-and-play en zelf te selecteren

De VKT kun je vormgeven zoals je wilt met alle mogelijkheden om zelf de regeltechniek te verzorgen en veldapparatuur te monteren.Geheel naar eigen wens in te richten,
inclusief volledige ontzorging in je complete project. Onze
VKT wordt compleet ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in onze eigen faciliteit in Drunen. Met de VKT
ontvang je een ‘conventionele kast’, volledig vormgegeven
naar je eigen projectafhankelijke wensen.

De VKT Plus is een klantspecifiek geselecteerde luchtbehandelingskast, inclusief regeltechniek. De bedrading
en leidingen zijn geïntegreerd, waardoor er een kortere
installatietijd benodigd is. Met de VKT Plus kies je voor
gemak. Deze plug-and-play kast met verbeterde regeling
voor binnenklimaten en een lager energieverbruik biedt
de mogelijkheid om de unit op afstand te bedienen en
het energieverbruik te monitoren.

Een volledige plug-and-play unit, welke zelf te selecteren
is via een online tool. Door het compacte formaat en
het ‘plug-and-play concept’ is de unit snel te installeren
en eenvoudig te koppelen met alle gangbare gebouwsystemen. De Basic is geschikt voor zowel nieuwbouw als
renovatie. De kleinste uitvoering past zelfs door een
normale binnendeur.

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

•
•
•
•
•

• Geïntegreerde regeltechnieken, bedrading, sensoren
en actuators
• Lagere installatiekosten op locatie
• Rechtstreekse BMS-aansluiting door
MODBUS-protocol
• Flexibele configuratie van de onderdelen

• Modulair en compact ontwerp
• Energiezuinige EC-motoren
• Volledig geïntegreerde regeling voorzien van ingebouwd bedieningsdisplay
• Eenvoudig te vervangen filters
• Door plug-and-play concept snel te installeren

Eurovent gecertificeerd
Speciale modulaire opbouw
Geheel koudebrugvrij
Voldoet compleet aan NEN-EN 1886
Standaard L2, klasse D1(M), TB2 en T2

ONLINE TOOL
De Basic online selecteren

Online selectietool voor luchtbehandelingsinstallaties
met een luchthoeveelheid van 1.000 tot 26.000 m3/h.
Eenvoudig in gebruik. Selecteer en maak vervolgens een
gratis account aan om selecties te bewaren, te delen of
later aan te passen.

Selecteer via tools.orangeclimate.com
• In zes eenvoudige stappen een berekening
• Gewichten, afmetingen en prijs direct beschikbaar
• Inclusief Bim-Revit Model
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AGRO UNITS

DRY+

VACCTEC®

Plug-and-play

COMBIVENT

Ventilatie, koeling, condens-droog en verwarming

Koeling

Vochtproblemen in bestaande kassen zijn verleden
tijd dankzij de DRY+. Dit is een plug-and-play-machine
die enkel een stroomaansluiting nodig heeft en kan
ontvochtigen, koelen en verwarmen met elektriciteit.

De VaccTec® is een complete machine met gecombineerde ventilatie, koeling, condens-droog en verwarmingsfunctie. De VaccTec® droogt niet op basis van koeling,
maar met condens droging. Er wordt geen extra vocht
ingebracht, waardoor deze unit perfect is voor productbewaring als uien en bollen.

De CombiVent is een machine speciaal ontwikkeld voor
het koelen van aardappelen, knollen en wortels waarbij
uitdroging geminimaliseerd moet worden. Door het ontwerp van de CombiVent wordt het product snel terug
gekoeld zonder dat het teveel uitdroogt.

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

• Hoog rendement tot wel 50 procent t.o.v. bestaande
ontvochtigingssystemen
• Meer grip op kwaliteit producten
• Minder uitval
• Laagste energieverbruik in zijn klasse (slechts 0.2
kWh/kg ontvochtigen)
• Overstappen op volledig gasloos concept is mogelijk
• Minder koudemiddel (<10 kg per circuit)
• Langere onderhoudsintervallen

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tot 660 ton uien een koelvermogen van 250 kW
Eenvoudig aan te sturen met bewaarcomputer
Energiezuinig, volledig gasloos
Vrije koeling op basis van buitenlucht
Tot 180.000 m3/h

Koelvermogen van 35 t/m 75 kW
Vrije koeling op basis van buitenlucht
Automatische ontdooi cyclus
Van 28.000 tot 60.000 m3/h lucht
Koelen en ventileren tijdens het bewaarproces

MOBIELE OPLOSSINGEN

RENTAL UNIT

OC AIR PURIFIER 1000

Rentals

Luchtreiniger

Mobiele ventilatieoplossingen voor locaties waar tijdelijke klimaatbeheersing nodig is. Robuuste units die
stekkerklaar worden geleverd, compact van formaat en
energiezuinig.

De OC Air Purifier is een stil plug-and-play apparaat voor
snelle luchtreiniging om ruimten met een oppervlakte
tot 100 m2 virus vrij te houden. Door micro-organismen,
schimmelsporen, allergenen en zelfs hoge stofconcentraties uit de lucht te halen (met 99,995% filtratie-efficiëntie)
zorgt de unit voor chirurgisch schone binnen lucht.

Eigenschappen

Eigenschappen

• Mobiele drogers, koelers of verwarmers
• Afhankelijk van grootte 230 V/16 Ampère of 32 Ampère
/ 3 polige aansluiting
• Geluidsarme watergekoelde unit
• Koelvermogen van 50 tot 340 kW
• Met palletwagen of heftruck te verplaatsen
• Onderhoudsarm
• Standaard voorzien van automatische ontdooi regeling

•
•
•
•
•
•

Hoogwaardig HEPA-filter klasse H14
Gebruiksvriendelijke bediening
Luchtstroom 300-2.000 m3/h
220V/AC
Gewicht: 72 kg
Maatvoering lxblh: 510x510x1260mm

WERVERSHOOF - TULPENKAS, Dry+ luchtbehandelingskasten

Luchtbehandeling
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STIKSTOFFILTRATIE

NOX FILTERBOX 2.0
Stikstoffiltratie

De NOx FilterBox 2.0 is een plug-and-play oplossing die
als mitigerende maatregel stikstofoxiden (NOx) rond
bouw- en bedrijfsactiviteiten afvangt.

Eigenschappen
• Verwijdert 27 kg NOx op jaarbasis uit de lucht (o.b.v.
gemiddeld 43 µg/m³ per jaar)
• 400V Ampère tijdens gebruik
• Afmeting 20” zeecontainer
• Luchtverplaatsing 70.000 m3/h
• Herbruikbaar voor andere locaties
• Maatvoering lxbxh: 6200x2540x2620mm

ENERGIEZUIL

OC ENERGIEZUIL
Energiezuil

De OC Energiezuil is een compacte, decentrale unit
die zorgt voor veel ventilatie in bestaande gebouwen
waar dit op dit moment nog niet goed geregeld is (denk
aan scholen, verzorgingstehuizen, horecalocaties of
kantoren). Volledig elektrisch ventileren, verwarmen en
koelen met één unit.

Eigenschappen
• Luchthoeveelheid voor 20 – 30 personen: nominaal
1.000 m3/h, boost-functie 1.200 m3/h
• Stille oplossing: <33 dB(a) op 5 meter afstand, <45
dB(a) bij uitblaaszijde
• Vast debiet t.b.v. zorglocaties/ziekenhuizen, variabel
of CO2-sturing voor onderwijs
• Zeer energiezuinige ventilatie: SFP van 150 W/m3/h
• Plaatsing in de gebruiksruimte tegen buitenmuur
• Door afmetingen makkelijk te plaatsen

| 8

Orange Climate

PAPENDRECHT - OOGKLINIEK, Energiezuil

RENOVATIE EN ONDERHOUD

CIRCULAIR VERDUURZAMEN BESTAANDE LBK
Orange Climate is als geen ander in staat om bestaande
luchtbehandelingskasten te verduurzamen. Dit doen wij
merkonafhankelijk. Onze jarenlange ervaring met het
produceren van luchtbehandelingskasten geeft ons de
kennis om alle verduurzamingen aan luchtbehandelingskasten te realiseren.

REINIGEN EN COATEN
Om de levensduur van luchtbehandelingskasten te verlengen en corrosie/bacterievorming te voorkomen, kan
Orange Climate deze (chemisch) technisch reinigen en
voorzien van een nieuwe coating. Hiervoor zijn verschillende coatings beschikbaar, voor elke situatie.

ONDERHOUD /
INSPECTIE
Naast complete aanpassingen, kunnen wij de luchtbehandelingskasten periodiek inspecteren en/of onderhouden.
Al naar gelang de wens kan dit variëren van enkel inspectie
waarna een advies geschreven wordt, tot een complete
ontzorging van onderhoud en vervanging van onderdelen
over langere periodes.

Mogelijkheden
• Toevoegen van warmteterugwinning
• Plaatsen van energiezuinige ventilatoren
• Vervangen van hoog temperatuur verwarmers door
laag temperatuur verwarmers
• Vervangen van laag temperatuur koelers door hoog
temperatuur koelers
• Plaatsen van change-over wisselaars, eventueel in
combinatie met DX-warmtepompen
• Vervangen van stoombevochting door adiabatische
bevochtiging maar ook het periodiek onderhouden
en/of filters of onderdelen vervangen behoort tot de
mogelijkheden.

Afmetingen
•
•
•
•

Afmeting 1
Afmeting 2
Afmeting 3
Afmeting 4

AMSTERDAM - TIME TOWERS, Renovatie luchtbehandelingskast

Luchtbehandeling
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STAPHORST - BRINK, WDVV wervelroosters

| 12

Orange Climate

LUCHTVERDELING
Roosters en appendages
14

Plafondroosters

17

Plenums

17

Wand- en kanaalroosters

19

Brandwerende producten

20

Buitenluchtroosters en dakkappen

21

Deur- en wandroosters

22

Inductie units

22

Volumeregelaars

23

Vloerroosters

24

Fancoils

24

Industriële roosters

25

Ventilatoren

25

Appendages

Luchtverdeling

| 13

PLAFONDROOSTERS

MWVPD

WID-FR

Geperforeerd plafondrooster

Geperforeerd plafondrooster

WID

Geperforeerd plafondrooster

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

• Standaard afwerking: RAL 9010
• Toe- en afvoeren isotherme gekoelde / verwarmde
lucht
• Goede inducerende werking
• Groot aantal luchtwisselingen
• Toepasbaar in modulaire plafondsystemen
• Goede aerodynamische eigenschappen
• Laag geluidsniveau
• Retourrooster kan worden voorzien van filter

•
•
•
•
•
•

• Standaard afwerking: RAL 9010
• Toe- en afvoeren isotherme gekoelde / verwarmde
lucht
• Goede inducerende werking
• Groot aantal luchtwisselingen (tot 20x/h)
• Toepasbaar in modulaire plafondsystemen
• Goede aerodynamische eigenschappen
• Laag geluidsniveau

Afmetingen

Afmetingen

• Aansluitdiameters 125, 160, 200, 250 en 315 mm
• Frontplaat standaard 595 x 595 mm #
• Afwijkende front-afmetingen optioneel

Standaard afwerking: RAL 9010
Geschikt voor afzuiging boven systeem plafond
Rooster kan worden v.v. afdekplaat tegen inkijk
Toepasbaar in modulaire plafondsystemen
Goede aerodynamische eigenschappen
Laag geluidsniveau

• Frontplaat standaard 595 x 595 mm #
• Afwijkende front-afmetingen optioneel

WPD

WISL

Geperforeerd plafondrooster

Inspectieluik

Afmetingen
• Aansluitdiameters 125, 160, 200, 250, en 315 mm

WTF

Wervelrooster

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

• Standaard afwerking: RAL 9010
• Toe- en afvoeren isotherm gekoelde / verwarmde
lucht
• Goede inducerende werking
• Groot aantal luchtwisselingen
• Toepasbaar in modulaire plafondsystemen
• Verstelbare frontplaat
• Goede aerodynamische eigenschappen
• Laag geluidsniveau

• Standaard afwerking: RAL 9010
• Uitgevoerd met een geperforeerd binnenwerk
• Ideaal voor aanzuigen van retourlucht b.v.
recirculatielucht van fancoil units
• Middels klikmechanisme eenvoudig openen en
sluiten

• Standaard afwerking: RAL 9010
• Toe- en afvoeren isotherme, gekoelde / verwarmde
lucht
• Goede inducerende werking
• Toepasbaar in modulaire plafondsystemen (MWTF)
• Goede werking zonder plafond
• Goede aerodynamische eigenschappen
• Laag geluidsniveau
• Goede menging met ruimtelucht

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

• Aansluitdiameters 125, 160, 200, 250 en 315 mm

•
•
•
•
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Minimum 300 x 300 mm
Maximum 800 x 600 mm
Standaard stappen van 100 mm
Grote afmetingen op aanvraag

• Roosterdiameters 125, 160, 200, 250, 315 en 400 mm
• Aansluitdiameter plenum 100, 125, 160, 200, 250,
315 mm
• Frontplaat MWTF standaard 595 x 595 mm #
• Afwijkende front-afmetingen optioneel

WSDT- WSRT

SDB - SDV

Wervelrooster

Wervelrooster

WDVV

Verstelbaar wervelrooster

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

• Standaard afwerking: RAL 9010
• Toe- en afvoeren isotherme, gekoelde / verwarmde
lucht
• Goede inducerende werking
• Laag geluidsniveau
• Toepasbaar in modulaire plafondsystemen
• Goede werking zonder plafond
• Goede aerodynamische eigenschappen

• Standaard afwerking: RAL 9010
• Hoge capaciteit
• Luchtrichting te veranderen door omkeerbare
kunststof schoepen
• Plenum met zij- of bovenaansluiting mogelijk
• Snelle inductie van de toevoerlucht
• Geschikt voor hogere ruimtes

• Standaard afwerking: RAL 9010
• Plafondrooster voor ruimtes met een hoogte van 4
tot 10 m
• Gemaakt van staalplaat
• Schroefbevestiging
• Optioneel: motorbediening of bi-metaal

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

• Aansluitdiameters 125, 160, 200, 250
• Ook verkrijgbaar in modulaire uitvoering 595 x 595

• Rooster-afm. 300, 400, 500, 600, 625, 800 en 825 mm
• Sleuvenpatroon 8, 16, 24, 48 en 72
• Aansluitdiameters plenum 160, 200, 250 en 315 mm

• Diameter 250, 315, 400, 500, 630

AIRCELL M-SERIE

CS

Vierkante / kunststof roosters

Lijnrooster

AIRCELL 2000-SERIE
Vierkante / kunststof roosters

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

• Standaard afwerking: geanodiseerd
• Toe- en afvoeren isotherme, gekoelde / verwarmde
lucht
• Goede inducerende werking
• Groot aantal luchtwisselingen
• CS-L is geschikt voor inleg modulaire plafondsytemen
• CS is eenvoudig instelbaar per +/-300 mm
• Eindplaat vlak of verstek plenum

• Standaard afwerking: wit
• Geheel van kunststof (inclusief plenum P)
• Toe- en afvoeren isotherme, gekoelde of verwarmde
lucht
• Toepasbaar in natte en agressieve omgevingen
• Maximale luchttoevoertemperatuur 50 °C
• Toepasbaar in modulaire plafondsystemen
• Eenvoudig uitneembaar rooster

• Standaard afwerking: wit
• Geheel van kunststof (inclusief plenum P)
• Toe- en afvoeren isotherme, gekoelde of verwarmde
lucht
• Toepasbaar in natte en agressieve omgevingen
• Maximale luchttoevoertemperatuur 50 °C
• Toepasbaar in modulaire plafondsystemen
• Eenvoudig uitneembaar rooster
• Licht en sterk

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

•
•
•
•

•
•
•
•

• 2300 - 296 x 296 mm
• 2600 - 596 x 596 mm

Roosterlengte 300 - 2000 mm (per mm)
Plenumlengte 300 - 2000 mm (per 100 mm)
Aantal slots 1 - 4
Afwijkende lengtes optioneel

Modulair 300 mm; 225 x 225 mm
Modulair 450 mm; 300 x 300 mm
Modulair 500 mm; 300 x 300 mm
Modulair 600 mm; 450 x 450 mm

Luchtverdeling
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DF

RWK

Vierkante / kunststof roosters

Ronde plafondroosters

RWI

Ronde plafondroosters

Eigenschappen

Eigenschappen

• Standaard afwerking: RAL 9010
• Toe- en afvoeren isotherme, gekoelde of verwarmde
lucht
• Goede inducerende werking
• Toepasbaar in modulaire plafondsystemen
• Goede aërodynamische eigenschappen
• Laag geluidsniveau
• Grote worplengte
• Uitneembaar binnenwerk

• Standaard afwerking: RAL 9010
• Toe- en afvoeren isotherme, gekoelde of verwarmde
lucht
• Goede inducerende werking
• Groot aantal luchtwisselingen
• Goede aërodynamische eigenschappen
• Laag geluidsniveau
• Geen coanda-effect nodig
• Uitneembare frontplaat

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

• DF-41 - aansluiting 125, 160, 200, 250, 315

• Aansluitdiameters 100, 125, 160, 200, 250 en 315 mm

• Aansluitdiameters 100, 125, 160, 200, 250 en 315 mm

RWV

AV - KAV - ZV

Ronde plafondroosters

Ventielen

Eigenschappen

• Standaard afwerking: RAL 9010
• Toe- en afvoeren isotherme, gekoelde of verwarmde
lucht
• Goede inducerende werking
• Groot aantal luchtwisselingen (tot 20x/h)
• Goede werking zonder plafond
• Goede aerodynamische eigenschappen
• Laag geluidsniveau
• Verstelbare frontplaat

HEPA / CLEANROOMS
Hepafilters

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

• Standaard afwerking: RAL 9010
• Toe- en afvoeren isotherme, gekoelde of verwarmde
lucht
• Hoge ruimtes
• Instelbaar horizontaal of verticaal uitblazend
• Goede inducerende werking
• Grote worplengte
• Goede aerodynamische eigenschappen
• Laag geluidsniveau

•
•
•
•
•
•

Afmetingen

Afmetingen

• Aansluitdiameters 100, 125, 160, 200, 250 en 315 mm

• Aansluitdiameters 100, 125, 160 en 200 mm

• Standaard afwerking: RAL 9010
• De units voldoen aan classificatie E11-U17 overeenkomstig EN 1822
• O.a. toegepast in cleanrooms (farmaceutisch productieruimten, laboratoria t.n.v. de biotechnologie,
ziekenhuizen, optische industrie, voedingsmiddelenen drank industrie
• Afdichting “fluidseal”
• Standaard voorzien van drukverschilnippel
• Het uitblaasroosters kan worden uitgevoerd als
wervel-, 4-weg- of geperforeerd rooster
• Voorzien van het fabricaat TripleAir
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Standaard afwerking AV/ZV: RAL 9010
Standaard afwerking KAV: Wit kunststof
Voor natte ruimten, bergingen etc.
Eenvoudig te monteren m.b.v. montagering
Voor relatief kleine luchthoeveelheden
Conus eenvoudig verstelbaar

PLENUMS

OLP

ISOPLENUM

Oplegplenum

Eigenschappen
• Standaard afwerking binnenwerk: RAL 9005 (zwart)
• Geschikt voor geperforeerde plafonds met een netto
doorlaat van 16% tot en met 23%
• Gekoelde primaire ventilatieluchttoevoer
• Verwarmde primaire ventilatieluchttoevoer
• Geen vervuiling van het geperforeerde plafond
• Luchtdebiet: vanaf 75 tot en met 450 m3/h
• Uitvoering incl. plenum met zijaansluiting

Lichtgewichtplenum

Eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stapelbaar: 80% besparing transport- & opslagkosten
Geen drijfgassen, dus geen CFK’s
Zeer milieuvriendelijk, duurzaam, 100% recyclebaar
Brandklasse B2 (standaard uitvoering)
Temperatuurbestendheid van -40 tot +110 graden
Thermische isolatiewaard: 0,040 w/(m.K)
Gesloten celstructuur, geen condensatiegevaar
Gewicht slechts 800 gram (37 kg/m3)
Hoge geluidabsorptiewaarde

Afmetingen

Afmetingen

• Aansluitdiameter 100, 125, 160 en 200 mm

• Aansluitdiamter 125, 160, 200 en 250(ovaal) mm

WAND- EN KANAALROOSTERS

1H-1V - 2H-2V

RTC-2RTC

Wand- en kanaalrooster

Wand- en kanaalrooster

ALN-ALM

Wand- en kanaalrooster

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

• Standaard afwerking: geanodiseerd
• Instelbaar luchtpatroon
• Stil door druppelvormige schoepen, maar met maximale inductie
• Eenvoudig in te stellen

•
•
•
•
•

• Standaard afwerking: geanodiseerd
• Toevoeren van isotherme gekoelde en verwarmde
lucht
• Grote worp
• Voor wand, vensterbank en omkasting
• Verschillende montage mogelijkheden

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

• Breedte 75 – 1825 mm
• Hoogte 70 – 825 mm
• Afwijkende afmetingen optioneel

•
•
•
•

• Breedte 100 – 1825 mm
• Hoogte 50 – 825 mm
• Afwijkende afmetingen optioneel

Standaard afwerking: geanodiseerd
Hoge inductie, goede menging met de ruimtelucht
Rooster uitneembaar
Uitblaashoek 5° of 15° naar boven of naar beneden
Extra verstelbare verticale rij schoepen mogelijk

Breedte 100 – 1800 mm
Hoogte 50 – 450 mm
Andere afmetingen optioneel
Langer mogelijk met doorlopende schoep

Luchtverdeling
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ALG-ALJ

ALF

Wand- en kanaalrooster

WPT

Wand- en kanaalrooster

Wand- en kanaalrooster

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

• Standaard afwerking: geanodiseerd
• Toevoeren van isotherme gekoelde en verwarmde
lucht
• Grote worp
• Voor wand, vensterbank en omkasting
• Verschillende montage mogelijkheden
• ALG - rechte schoep 0 graden uitblaas
• ALJ - schuine schoep 15 graden uitblaas

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

• Breedte 100 – 1825 mm
• Hoogte 50 – 825 mm
• Afwijkende afmetingen optioneel

• Breedte 100 – 1825 mm
• Hoogte 50 – 825 mm
• Afwijkende afmetingen optioneel

• W 225 t/m 925 mm stapgrootte 100 mm
• H = 125 mm

GC5

Standaard afwerking: geanodiseerd
Toevoeren isotherme gekoelde en verwarmde lucht
Grote worp
Voor wand, vensterbank en omkasting
Verschillende montage mogelijkheden
ALF - schuine schoep 45 graden uitblaas

PER

Wand- en kanaalrooster

Standaard afwerking: RAL 9010
Toepassing bij hoge comforteisen
Laag geluidsniveau
Goede luchtverdeling

1RV - 2RV

Wand- en kanaalrooster

Rond kanaalrooster

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Standaard afwerking: geanodiseerd onbewerkt
Afvoeren van lucht
Grote vrije doorlaat
Fraaie vormgeving

Standaard afwerking: RAL 9010
Afvoeren van lucht
Voor wand, kanaal en vensterbank toepassingen
Fraaie vormgeving

Standaard afwerking: RAL 9006
Instelbaar uitblaaspatroon
Direct op kanaal te monteren zonder tussenstuk
Geschikt voor een grote serie kanaal-afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

• Minimum afmeting - 100 x 100 mm
• Maximum afmeting - 1200 x 1200 mm
• Afwijkende afmetingen optioneel

• Breedte 100 – 1995 mm
• Hoogte 75 – 995 mm

•
•
•
•
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Breedte 225 - 1225 mm
Hoogte 75 mm bij kanaaldiameter 150 - 400 mm Ø
Hoogte 125 mm bij kanaaldiameter 300 - 900 mm Ø
Hoogte 175 mm bij kanaaldiameter 450 - 1250 mm Ø

RRTC - 2RRTC
Rond kanaalrooster

Eigenschappen
•
•
•
•

Standaard afwerking: RAL 9006
Hoge inductie, goede menging met de ruimtelucht
Rooster uitneembaar
Uitblaashoek van 5 graden of 15 graden naar boven
of beneden
• Extra verstelbare verticale rij schoepen mogelijk

Afmetingen
•
•
•
•

Breedte 225 - 1225 mm
Hoogte 75 mm bij kanaaldiameter 150 - 400 mm Ø
Hoogte 125 mm bij kanaaldiameter 300 - 900 mm Ø
Hoogte 175 mm bij kanaaldiameter 450 - 1250 mm Ø

OSS - KANTOORGEBOUW, PER wandrooster met LVV brandwerend rooster

BRANDWERENDE PRODUCTEN

WK25 - WK45

Rechthoekige brandkleppen

WH25 - WH45

LVV / LVC / LVH

Ronde brandkleppen

Brandwerend rooster

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

• Standaard mechanisch werkend m.b.v. smeltlood 72
graden celsius
• Veerteruggangmotor (24V of 230 V) optioneel
• Toepasbaar in vloer, wand en plafond
• Standaanduiding op de klep
• Conform huidige normering EN 1366-2 (Testrapporten aanwezig)

• Standaard mechanisch werkend m.b.v. smeltlood 72
graden celsius
• Veerteruggangmotor (24V of 230 V) optioneel
• Toepasbaar in vloer, wand en plafond
• Standaanduiding op de klep
• Conform huidige normering EN 1366-2 (Testrapporten aanwezig)

•
•
•
•

Afmetingen

Afmetingen

• Afmetingen in stappen van 50mm
• WK25, B 100-800 x H 200x600
• WK45, B 200x1500 x H200x800

• WH25, Diameter: 100, 125, 150, 160, 180, 200, 250,
300, 315
• WH45, Diameter: 200, 250, 300, 315, 355, 400, 450,
500, 560, 600, 630, 710, 800

LVV-40 Toepasbaar in deur/wand vanaf 40 mm
LVC-40 Toepasbaar in deur/wand vanaf 40 mm
LVV-44 Toepasbaar in deur/wand vanaf 44 mm
Alle types maximum gebruikstemperatuur 50°C

Luchtverdeling
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BUITENLUCHTROOSTERS - DAKKAPPEN

WG

YG

Buitenluchtrooster met vaste schoep

Buitenluchtrooster met vaste schoep

ABRS4

Afsluitbaar buitenluchtrooster

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

• Standaard afwerking: geanodiseerd
• Afsluitbaar buitenmuurrooster voor aanzuigen
buitenlucht en uitblazen afvoerlucht
• Achterzijde standaard v.v. kunststof vogelgaas.
• De schoepen zijn voorzien van een dubbele
waterkering
• Standaard v.v. handbediening
• Schoepen h.o.h. 105 mm

Standaard afwerking: geanodiseerd
Effectieve doorlaat tot 55% (sterk afhankelijk van hoogte)
Regeninslag tot een minimum beperkt (bij juiste selectie)
Advies V-eff. tussen de schoepen bij aanzuig max. 3 m/s
Advies V-eff. tussen de schoepen bij uitblaas max. 4 m/s
Standaard voorzien van kunststof vogelgaas
Gegalvaniseerd vogel-, RVS- en insectengaas optioneel
Lekdorpel (verlengde onderste schoep) optioneel

Standaard afwerking: geanodiseerd
Effectieve doorlaat tot 55% (sterk afhankelijk van hoogte)
Regeninslag tot een minimum beperkt (bij juiste selectie)
Advies V-eff. tussen de schoepen bij aanzuig max. 3 m/s
Advies V-eff. tussen de schoepen bij uitblaas max. 4 m/s
Standaard voorzien van kunststof vogelgaas
Gegalvaniseerd vogel- RVS- en insectengaas optioneel
Lekdorpel (verlengde onderste schoep) optioneel

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

• Breedte 125 - 2000 mm
• Hoogte 200 - 2015 mm

• Breedte 125 - 1200 mm
• Hoogte 115 - 1975 mm

• Verkrijgbaar vanaf BxH 300 x 300mm t/m BxH 2000
x 2000 mm
• Inbouwdiepte 110 mm

ADK
DAKKAP

Eigenschappen

• Standaard afwerking: geanodiseerd
• De aluminium dakkappen voor het horizontaal
aanzuigen van buitenlucht en horizontaal afblazen
van afvoerlucht
• De aluminium geanodiseerde schoepen zijn voorzien
van een dubbele waterkering
• Achterzijde standaard v.v. Kunststof vogelgaas
• Dakplaat uit brut aluminium
• Schoepen h.o.h. 102 mm

Afmetingen

• Verkrijgbaar vanaf BxH 300 x 300 mm
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DEUR- EN WANDROOSTERS

DSR

DVA

Deur- en wandroosters

NF-15

Deur- en wandroosters

Deur- en wandroosters

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

•
•
•
•
•
•
•
•

• Standaard afwerking: geanodiseerd
• Geschikt voor montage in deuren / wanden (30 tot
50 mm)
• Zichtdicht
• Brede range aan afmetingen
• Overstroomrooster

• Standaard afwerking: geanodiseerd
• Geschikt voor montage in deuren / wanden (vanaf
35mm)
• Zichtdicht
• Brede range aan afmetingen
• Overstroomrooster
• Tweedelig rooster

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

•
•
•
•

• Breedte 100 – 1225 mm
• Hoogte 75 – 825 mm
• Afwijkende afmetingen optioneel

• Breedte 100 – 1225 mm
• Hoogte 75 – 825 mm
• Afwijkende afmetingen optioneel

Standaard afwerking: geanodiseerd
Geschikt voor montage in deuren en wanden
Eenvoudig te installeren
Geluiddempend
Overstroomrooster
DSR-40 dubbelzijdig voor deuren / wanden van 40 mm
DSR-55 enkelzijdig voor deuren / wanden van 40 mm
DSR-55-40 dubbelzijdig voor deuren / wanden van
76 mm

Breedte 125 – 1225 mm
Hoogte 125 – 1005 mm
Breedte per mm vrij opgeefbaar
Hoogte volgens stappenpatroon +/- 80 mm

PER-OA

Deur- en wandroosters

Eigenschappen
•
•
•
•
•

Standaard afwerking: RAL 9010
Eenvoudig instelbaar d.m.v. inbussleutel
Makkelijke montage
Inregelbaar overstroomrooster
Toepasbaar in cleanrooms

Afmetingen
• Breedte 100 – 625 mm
• Hoogte 100 – 625 mm
• Afwijkende afmetingen optioneel

RIDDERKERK - VAN GELDER RIDDERKERK EXPERIENCE CENTER, WG buitenluchtroosters

Luchtverdeling
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INDUCTIE UNITS

ABM-300
Inductie unit

Eigenschappen
•
•
•
•

Standaard afwerking: RAL 9010
Hoge koel- en verwarmingsvermogens
Hoge inductievoud
Warmtewisselaar makkelijk bereikbaar door scharnierbare frontplaat
• Test methode EN15116:2008
• Verwarmen t/m 3 meter plafondhoogte

Afmetingen
•
•
•
•

Modulair 1200 x 300 met wisselaar 980 mm
Modulair 1500 x 300 met wisselaar 980 of 1270 mm
Modulair 1800 x 300 met wisselaar 980, 1270 of 1570 mm
Modulair 2400 x 300 met wisselaar 980, 1270, 1570
/ 2170
RIDDERKERK - VAN GELDER RIDDERKERK EXPERIENCE CENTER, ABM-300 inductie unit

VOLUMEREGELAARS

WRM - WRMD

Ronde constant volumeregelaar

WVK2 - WVK2D

WRS - WRD

Rechthoekige constant volumeregelaar

Ronde variabele volumeregelaar

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

• Geen hulpenergie benodigd (alleen bij WRM-M)
• Eenvoudige instelling en verstelling van de luchthoeveelheid
• Onafhankelijk van voordruk, drukbereik 50 – 1000 Pa
• Lekdichtheidsclassificatie klasse C volgens EN 1751
(DIN V24194-2) horizontaal)
• Montage zowel horizontaal als verticaal

• Luchthoeveelheidsbereik Vmin = 200 tot Vmax = 7000
m3/h
• Drukbereik 50 tot 1000 Pa
• Lekdichtheidsclassificatie klasse C volgens EN 1751
• Intern temperatuurbereik -20 tot + 70ºC, 90 ºC voor
korte tijd

•
•
•
•
•
•
•
•

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

• 200 x 200 t/m 600 x 300

• Diameters 100, 125, 160, 200, 250, 315, en 400 mm

• Aansluitdiameters 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315
en 400 mm
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Standaard met Belimo motor/regelaar LMV-D3
Andere fabrikaten/types optioneel
Voorzien van een meetkruis t.b.v. drukverschilmeting
Voedingsspanning 24 Volt t.b.v. klepverstelling
Stuurspanning 0 - 10 of 2 - 10 Volt
Instelbaar 2 - 10 m/s
Onafhankkelijk van voordruk, drukbereik 100 - 800 Pa
Montage in alle standen mogelijk

WLMS - WLMD

OBD2-180 - PBD2-180

Rechthoekige variabele volumeregelaar

Registerklep

WDD - WDDX
Registerklep

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Standaard afwerking: aluminium
OBD contra-roterende klepbladen
PBD parallel-roterende klepbladen
Klepbladen horizontaal te monteren
Voorzien van kunststof lagers en een rubberafdichting op de klepbladen
• Handbediening of motorbediening

• Standaard afwerking: aluminium
• Robuuste maar lichtgewicht aluminium lamellen- en
frameconstructie
• Dichtheid van de frameconstructie voldoet aan de
norm A-D van HVAC specificatie DW142 en klasse A-C
van de Euroventnorm 2/2 voor luchtkanalen
• Tegengestelde draaiende aerodynamische lamellen
• Alle bedieningsmechanismen en buiten de luchtstroom

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

•
•
•
•

• Inbouwdiepte 125 mm
• As-lengte -S (50 mm), -SL (115 mm) en -SXL (180 mm)
• Verkrijgbaar vanaf BxH 200 x 1400 t/m BxH 1200 x
1820 mm

• Breedte W 100 to 1000 mm
• Hoogte H 100 to 1000 mm met stappen van 50 mm

Standaard Belimo motor/regelaar LMV-D3
Andere fabrikaten/types optioneel
Voorzien van meetkruis t.b.v. drukverschilmeting
Voedingsspanning 24 Volt t.b.v. klepverstelling
Stuurspanning 0 – 10 of 2 – 10 Volt
Onafhankelijk van voordruk, drukbereik 100 – 400 Pa
Montage in alle standen mogelijk
Luka C

Breedte 200 – 1000 mm
Hoogte 200 – 600 mm
Breedte per mm vrij opgeefbaar
Hoogte in veelvouden 50 en 100 mm

VLOERROOSTERS

ACGE

ACG-ACGV

Vloerrooster

Vloerrooster

WFO

Vloerrooster

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Standaard afwerking: grijs
• Toe- en afvoeren isotherme, gekoelde en verwarmde
lucht
• Hoog inductievoud
• Horizontaal of wervelend uitblazend
• Geschikt voor systeem- en constructievloeren
• Goede aerodynamische eigenschappen
• Eenvoudig te monteren
• Geheel van kunststof

Standaard afwerking: geanodiseerd
Geschikt voor standaard computervloeren
Het binnenwerk is gemakkelijk uitneembaar
Beloopbaar
Massieve, geëxtrudeerde schoepen
Nominale afmetingen zijn de uitwendige afmetingen

Standaard afwerking: geanodiseerd
Het binnenwerk is gemakkelijk uitneembaar
Verzonken frame
Beloopbaar
Massieve, geëxtrudeerde schoepen

Afmetingen

Afmetingen

Afmetingen

• Minimum afmetingen - 200 x 200 mm
• Maximum afmetingen - 610 x 610 mm

•
•
•
•

• Ø 201 sparing

ACG Minimum afmetingen - 125 - 75 mm
ACGV Maximum afmetingen - 1500 x 425 mm
Minimum afmetingen - 125 x 75 mm
Maximum afmetingen - 1200 x 425 mm

Luchtverdeling
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FANCOILS

TEC-ECM
Fancoil unit

Eigenschappen
• Geschikt voor het geforceerd koelen of verwarmen
van diverse ruimten
• Range van 5 units met een bereik van 115 m3/h t/m
1400 m3/h
• 2- en 4- pijps uitvoering
• Wand, vloer en cassette units op aanvraag
• Accessoires: diverse regelunits zonnekleppen

ROTTERDAM - VARKENOORD, TEC ECM fancoil units

INDUSTRIËLE ROOSTERS

SAP-NOZZLES

RWH

Industrieel rooster

Industrieel rooster

Eigenschappen

Eigenschappen

• Standaard afwerking: RAL 9010
• Drukbereik 50 tot 1000 Pa
• Lekdichtheidsclassificatie klasse C volgens EN 1751
(DIN v24194-2)
• Standaard voorzien van rubberen afdichtingsring

•
•
•
•
•
•
•
•

Afmetingen

Afmetingen

• Diameter 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

• Diameter 200, 250, 315, 380
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Standaard afwerking: RAL 9010
Toevoer verwarmde lucht
Geschikt voor hoge ruimtes
Gerichte luchttoevoer
Grote worplengte
Samen te stellen tot uitblaasunits
Gespreid of recht uitblazend
Draaibaar binnenwerk

DAKVENTILATOREN

CRHB-N - CRVB-N
Gelijkstroomventilatoren

Eigenschappen
• Ontwerp is zeer compact
• Onderkant gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal
• Centrifugale waaier met achterwaards gebogen
schoepen
• Kap gemaakt van aluminium
• Werkschakelaar gemonteerd
• Modellen geschikt voor gebruik binnen
• Omgevingstemperaturen tussen -20 en +40 graden

Modellen
• CRHB-N, Model 250, 280, 315 en 355
• CRVB-N, Model 250, 280, 315 en 355

EDE - ROVC OPLEIDINGSCENTRUM, WRM Volumeregelaar, WHWR naverwarmer en WSRSD dubbelwandige geluiddemper

APPENDAGES

WSRS

Geluiddemper

WKSD-EMB
Geluiddemper

WHWR - WHWQ
Naverwarmer

Eigenschappen

Eigenschappen

Eigenschappen

• De ronde geluiddempers met vaste buitenmantel
zijn geschikt voor het absorberen van luchtgeluid in
kanaalsystemen

• KSD-EMB geluiddempers met glaszijde zijn luchtkanaalbehuizingen van verzinkt plaatstaal die zijn
versterkt met ribben en afschroefbare langzijdige
profielen aan de buitenkant met geïntegreerde
coulissen, geschikt voor toepassing in luchtbehandelingsinstallaties
• Uitgebreid selectieprogramma beschikbaar

• De naverwarmer bestaat uit een verzinkt stalen
behuizing en een warmtewisselaar, die is opgebouwd
uit koperen buis en aluminium lamellen. Deze
warmtewisselaar is geselecteerd om met een zo laag
mogelijk luchtweerstand zo veel mogelijk warmte aan
de lucht af te geen.
• -2- rijig uitvoering
• -4- rijig uitvoering

Afmetingen
• Diameter 250 t/m 400 - 600 / 900 / 1200 mm diameter 450 t/m 800 - 900 / 1200 mm

Luchtverdeling
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VERDUURZAMING
Phase Change Materials (PCM)
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28

Warmteopslag in vloeren

28

Warmteopslag in plafonds

NAALDWIJK - FLORA HOLLAND, PCM inductie units

Verduurzaming
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WARMTEOPSLAG IN VLOEREN

PCM KLIMAATVLOER

Phase Change Material - vloerverwarming

Eigenschappen
• PCM in vloerverwarming past volledig bij de bijna
energie neutrale gedachte
• Bij uitstek geschikt in combinatie met warmtepomp
technologie
• Gebruik de PCM klimaatvloer als thermische accu voor
bijvoorbeeld zonnestroom
• Draagt bij aan een stabiele temperatuur in hoog
thermisch comfort
• PCM vloerverwarming bieden wij aan samen met
gespecialiseerde PCM kennispartners
• Toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatieprojecten

UTRECHT - VILLA, PCM Klimaatvloer

WARMTEOPSLAG IN PLAFONDS

PCM Paneel

PCM KLIMAATPLAFOND
Phase Change Material - klimaatplafond

Eigenschappen
• Visueel, akoestisch én thermisch comfort in éénduurzaam systeem
• Tevreden bezoekers en medewerkers over het
comfort
• Constantere ruimtetemperatuur
• Verdubbel het vermogen van de bestaande
• koelmachine
• Lager energieverbruik, lagere energiekosten
• Tot 74% besparing op energie
• A-kwaliteit onderdelen
• Cradle to Cradle certificaat Zilver®
• Duurzame oplossing
• Akoestisch comfort
• Volledig onderhoudsvrij
• Nederlands fabricaat
• Brandveilig
• Energie investering atrek (EIA) van toepassing
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PCM INDUCTIE UNIT

Phase Change Material - klimaatplafond

Eigenschappen
• De PCM inductie-unit is ideaal voor het eenvoudig
verduurzamen van bestaande klimaat installaties
• Verdubbel het bestaand koelvermogen
• Beperk het verwarmingsvermogen
• Combineerbaar met een variabel volumeregeling
• De compacte thermische accu voor temperatuur
stabilisatie
• Uitstekend toepasbaar in renovatie en nieuwbouw
• PCM warmtewisselaar gemonteerd op locatie
• De compacte thermische accu voor temperatuur
stabilisatie

NAALDWIJK - FLORA HOLLAND, PCM Klimaatplafond

Verduurzaming
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NAALDWIJK - FLORA HOLLAND, PCM Klimaatplafond

Verduurzaming
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Bezoekadres Holten
Ondernemersweg 2
7451 PK Holten
+31(0)548 374 375
Bezoekadres Drunen
Albert Einsteinweg 10
5151 DL Drunen
+31(0)416 672 200

info@orangeclimate.nl
www.orangeclimate.nl

