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VAN ALLE MARKTEN THUIS

DE ZORG-SECTOR, MET NAME ZIEKENHUIZEN, VERDIENT DE MEEST KRITISCHE AANDACHT
BIJ HET ONTWERP, DE MONTAGE EN HET INREGELEN VAN DE KLIMAAT-INSTALLATIE. NIET
ALLEEN IN TIJDEN VAN CRISIS EN PANDEMIEËN, MAAR ALTIJD. DE LUCHT MOET
GECONDITIONEERD EN SCHOON ZIJN ALS HET DE RUIMTE IN KOMT, MAAR DE
LUCHTSNELHEDEN IN DE LEEFZONE MOGEN OOK ZEKER NIET TE HOOG ZIJN. DIT VEREIST
KENNIS EN ERVARING, EEN PARTIJ DIE MEEDENKT EN MAATWERK KAN LEVEREN. HIERIN
KAN ORANGE CLIMATE VOORZIEN. OOK VOOR DE ZORG LEVEREN WIJ OPLOSSINGEN:
LUCHTBEHANDELINGSKASTEN, PCM KLIMAATPLAFONDS EN ROOSTERS. 

Roosters in de zorg: cruciaal voor een gezond en comfortabel klimaat

Met toepassing van de nodige fijn-filtering (H10 - U17 volgens EN1822) en hoogst-inducerende

roosters wordt de kans op het ontstaan en/of verspreiding van ‘extra ziektes’ tot een minimum

beperkt. In verzorgingstehuizen is die druk iets minder, maar ook daarvoor moet zeer alert

worden geselecteerd en gemonteerd omdat het vaak oudere mensen met passieve activiteiten

betreft. Hieronder staan enkele roosters en appendages vermeld waarmee wij in de loop der

jaren (zeer) goede ervaringen hebben opgedaan. Ook hier zijn meerdere

oplossingen/toepassingen mogelijk, echter het totaal aantal toepasbare componenten voor de

zorg is wel een stuk beperkter dan voor bijvoorbeeld de utiliteit, retail of scholen.

WID plafondroosters

Onze oplossingen voor de zorg
"Uw zorg is onze zorg". Een uitspraak die waar is, maar wij gaan hierin

nog een stapje verder...



De WID is het allerhoogst inducerende geperforeerde plafondrooster dat bestaat. In kritische

gevallen met een laag plafond, diepe koeling en/of verwarming en op plaatsen waar een korte

worplengte met zeer lage snelheden zijn gewenst, is dit rooster de perfecte oplossing. De

menging van de primaire lucht met de ruimtelucht begint al in het roosterhuis waardoor het

temperatuurverschil snel afneemt, dit kan m.b.v. de verdraaibare inductieschotel te allen tijde in

de ruimte worden in- of bijgesteld. De WID is toepasbaar in een sparing van een vast plafond of

m.b.v. een moduulplaat inlegbaar in een 600 mm standaard vlak, doorzak- of verdekt

plafondsysteem.

HEPA-plafondroosters

In bijvoorbeeld Intensive Care- en Operatieruimten dienen de hoogste eisen aan de reinheid van

de lucht te worden gesteld, hiervoor worden absoluutfilters toegepast. Zij dienen voor het

afscheiden van vaste stofdeeltjes, aerosolen en kiemen. Deze toepassingen zijn in alle Cleanroom

toepassingen te vinden in ziekenhuizen en laboratoria, maar ook in vele kritische industrie

toepassingen zoals de micro-elektronica, de fijnwerk- en optische industrie, de farmaceutische en

voedsel-industrie. Orange Climate kan hiervoor zowel geperforeerde als wervelroosters,

compleet met luchtdicht afgewerkte plenumbox en geïntegreerd H10-HEPA-filter met een

efficiency van ca. 90% leveren.

WSDT wervelrooster 



De WSDT is een niet-verstelbaar vlak wervelrooster met gebogen-uitgesneden lamellen,

leverbaar voor een plafondsparing of inleg in een systeemplafond 600 x 600 mm. Ook bij iets

grotere plafondhoogten wordt door het ‘wervelende uitblaaspatroon’ met dit rooster een goede

doorspoeling in de ruimte verkregen. Deze roosters zijn tevens leverbaar voor doorzak- en

verdekte plafondsystemen.

RWI plafondrooster

Dit is de ronde tegenhanger van de eerder genoemde WID, dit is eveneens een super-inducerend

geperforeerd plafondrooster voor lage plafonds en/of diepe koeling/(all-air)verwarming.

WPT wandrooster

De WPT is een wand-verdringingsrooster die bijvoorbeeld in een ziekenzaal of verblijfskamer

hoog naast de deur kan worden gemonteerd. Door de schuine vorm van het wandplenum

stroomt de toegevoerde lucht volgens het verdringingsprincipe met een zeer lage snelheid langs

de wand en over de vloer. Bij een vrije uitstroom, dus zonder onderstaande kasten of

openslaande deur wordt met rooster een zeer goede luchtverdeling en laag geluidsniveau

verkregen.

PER/OA overstroomrooster 

Met name in ziekenhuizen is een goede druk-hiërarchie zeer belangrijk, verspreiding van

ziektekiemen moet te allen tijde worden voorkomen. Het inregelbare overstroomrooster type

PER/OA is speciaal ontworpen voor ruimten waar een bepaalde over- of onderdruk gevraagd

wordt. Het rooster is door zijn ingebouwde volumeregelaar m.b.v. een inbussleutel nauwkeurig

in te regelen. Het geperforeerde aanzicht is aan beide zijden van de deur of de wand gelijk.



VAV

Een ander systemen is met variabele volumestromen, ook dit wordt per verdieping, per zone of

per ruimte gedaan. Denk bijvoorbeeld aan scholen, het is niet bepaald ‘energievriendelijk’ als de

lucht-stroom op de max-stand staat terwijl de ruimte niet gebruikt wordt. Onze WRS/D (rond) en

WLMS/D (vierkant/rechthoekig) worden compleet met meetorgaan en opgebouwde/ingeregelde

motor/regelaar (standaard Belimo LMV-D3) geleverd. Ze zijn enkelwandig en dubbelwandig

(geïsoleerd) leverbaar.

 

De servomotor op een standaard VAV-regelaar heeft

een looptijd die doorgaans te lang is voor toepassing in

bijvoorbeeld operatiekamers, hierin worden

snelwerkende VAV-regelaars geëist. Hiervoor kan

Orange Climate een speciaal hiervoor ontwikkelde

servomotor op de regelaar te plaatsen.

Brandkleppen

Voor extra veiligheid in noodsituaties levert Orange Climate ook brandkleppen. Wij hebben de

complete brandkleppenreeks van Rft België in het programma opgenomen: 

Type CR60 / MFUS (rond): voor 1 uur brandwerende wanden, met smeltlood 72°C en

handbediening.

Type CR2 / CFTH (rond): voor 2 uur brandwerende wanden, met smeltlood 72°C en

handbediening.

Type CU-LT / MFUSP (vierkant/rechthoekig): 1 uur brandwerend, met smeltlood 72°C en

handbediening.

Type CU2 / CFTH (vierkant/rechthoekig): 2 uur brandwerend, met smeltlood 72°C en

handbediening.

Alle brandkleppen kunnen met extra accessoires worden geleverd voor bijvoorbeeld metal

studwanden en/of motorische veer-teruggang-bediening. 

Uw zorg is onze zorg

Voor de complete klimaatoplossing is een expert benodigd. Neem contact op met de experts

van Orange Climate voor meer informatie. 

https://www.orangeclimate.com/nl/contact/oc-waterloo


OC Waterloo
Ondernemersweg 2

7451 PK Holten (NL)

+31 548 374 375

info@oc-waterloo.nl

www.oc-waterloo.nl

tel:+31548374375
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