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MODUL (KEK)
Voor grote, complexe projecten

Geheel op maat configureerbaar

Luchtdebieten tot 190.000 m3/h

Toepassing 

Grote, complexe projecten vragen flexibiliteit van het luchtbehan-
delingssysteem, zowel in toepassing als in gebruik. Voor dergelijke 
projecten biedt Solid Air de Modul-serie: een modulaire luchtbehan-
delingskast met luchtdebieten tot 190.000 m3/h. De Modul kent, met 
project specifiek maatwerk, vele opstellingsmogelijkheden en heeft 
een keur aan accessoires en opties voor efficiënte luchtbehandeling en 
klimaatbeheersing. Bovendien is de Modul tot op de millimeter nauw-
keurig te dimensioneren, waarbij er een optimaal resultaat wordt 
gehaald als het gaat om het benutten van de beschikbare ruimte en 
overige projecteisen.

Eigenschappen 

 ▗  Luchtdebieten van 400 m3/h tot 190.000 m3/h
 ▗ Geheel op maat configureerbaar
 ▗ Binnen- of buitenopstelling
 ▗  Liggende, gestapelde of verticale uitvoering
 ▗ Paneeldikte 50 mm
 ▗ Lage geluidsproductie en -uitstraling
 ▗  Fiscaal voordeel mogelijk (EIA bedrijfsmiddelcode 210801)

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 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 lig-
gende, gestapelde of verticale luchtbehandelingskast en leverbaar in 
standaard, hygiënische of zwembad uitvoering. 

Bevochtiging en geïntegreerde warmtepomp behoren eveneens tot 
de zeeruitgebreide mogelijkheden. 

Modul is een serie modulaire luchtbehandelingskasten die tevens te 
voorzien zijn van gemonteerde veldapparatuur en/of geïntegreerde 
regeling. 

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

Met 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. 

Classification/certification 

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.
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