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HYGIËNISCHE 
UITVOERING (KEK)
Volledig te reinigen, goed te desinfecteren

Toepassing van antibacteriële materialen

Luchtdebieten tot 60.000 m3/h

 Toepassing 

Wanneer zelfs de geringste klimaatverandering van invloed kan zijn op 
de gezondheid, is een betrouwbare en hygiënisch uitgevoerde lucht-
behandelingskast essentieel. Denk bijvoorbeeld aan operatiekamers, 
ziekenhuizen, cleanrooms, laboratoria en de IT-industrie, waar hygiëne 
en een stofvrij klimaat van groot belang zijn voor het binnenklimaat en 
de kwaliteit van de dienstverlening en/of productie.

Deze luchtbehandelingskasten voldoen onder andere aan DIN 1946, 
VDI 6022 en VDI 3803 en zijn op dusdanige manier ontworpen, dat de 
luchtbehandelingskasten eenvoudig en volledig te reinigen, goed te 
desinfecteren zijn en betere visuele controlemogelijkheden hebben. 
Alle toegepaste materialen zijn
antibacterieel.

Eigenschappen

 ▗  Luchtdebieten van 800 m3/h tot 60.000 m3/h.
 ▗ Zowel binnen- als buitenopstelling.
 ▗ Met of zonder warmteterugwinning.

Uitvoering 

In- en uitwendig voorzien van poedercoating in RAL 7035 - RAL 9010 
- RAL 9005 - RAL 5018 (naar keuze). Overige RAL kleuren op aanvraag 
(meerprijs).
Omkasting uit aluminium profielen en dubbelwandig geïsoleerde, 
gecoate en gegalvaniseerde panelen.
De hygiënische uitvoering van Modul biedt een zeer complete range aan 
mogelijkheden, met of zonder warmteterugwinning en/of recirculatie, 
maar ook als toevoer of alleen retour uitgevoerd.
Daarnaast zijn deze verkrijgbaar als liggende, gestapelde of verticale 
luchtbehandelingskast.
Bevochtiging en geïntegreerde warmtepomp behoren eveneens tot de 
zeer uitgebreide mogelijkheden.

De hygiënische uitvoering van Modul is een serie modulaire lucht-
behandelingskasten die tevens te voorzien zijn van gemonteerde 
veldapparatuur en compleet geïntegreerde automatische Siemens 
DDC-regeling.

Binnen- of buitenopstelling.
Linkse of rechtse uitvoering.
Monoblock of gedeelde uitvoering in modules.
Onderhoud en inspectie via goed sluitende deuren.

Optioneel
Uitbreidingsmogelijkheden zoals:
aanzuig-/uitblaassectie, filtersectie, WW
verwarmer, E verwarmer, KW koeler, DX
koeler, DX koeler/verwarmer (inverter), Change-over koeler/verwar-
mer, geïntegreerde koeling, platenwisselaar, warmtewiel, twincoil, 
bevochtiger, geluiddempers, mengsectie, lege sectie etc.

Met de hygiënische uitvoering van Modul kunt u ook kiezen voor:
 ▗  Direct gedreven AC plugventilator inclusief levering en montage van 
frequentieregelaars t.b.v. AC motoren (IE3) of hoog rendement EC 
plugventilator (IE4/IE5). 

 ▗  Leveren en monteren van veldapparatuuren/of interne bekabeling.
 ▗  Optioneel compleet geïntegreerde automatische Siemens DDC 
regeling, volledig bedraad. 

Classificatie/certificering 

Mechanische en thermische eigenschappen conform EN1886.

Mechanische stabiliteit:  klasse D1
Luchtdichtheid:  klasse L1
Bypassfilter:  klasse F9
Thermische doorlaatbaarheid:  klasse T2
Koudebrug:  klasse TB2 

Energieklasse A+/A conform Eurovent. 

Voldoet aan de EU Ecodesign verordening 
nr. 1253/2014, ErP 2018.

Gecertificeerd conform:
EN 1886:2003 VDI 6022
EN 13053:2004 DIN 1946
VDI 3803
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