EduComfort 1000
Schoolventilatie

Een gezond binnenklimaat in klaslokalen heeft een positieve
invloed op de leerprestaties en verminderd gezondheidsklachten. Gebleken is dat de luchtkwaliteit op veel scholen
onvoldoende is, een goed ventilatiesysteem biedt een structurele oplossing. De EduComfort 1000 ventileert behoefteafhankelijk op basis van het CO2-gehalte en kan uitgebreid
worden met koeling én verwarming. Hierdoor wordt het hele
jaar een gezond en comfortabel binnenklimaat gecreerd.

Geluidsarm

Snel en eenvoudig

Voordelen

De nieuwe EduComfort 1000 is eenvoudig en snel in bestaande
schoolgebouwen te installeren. De unit kan geleverd worden
met zowel een boven- als achteraansluiting en wordt aan het
plafond gemonteerd. Gedeeltelijke inbouw is mogelijk door
gebruik te maken van een systeemplafond. Met een gewicht
van 275 kilo biedt de EduComfort 1000 veel bouwkundige
voordelen. Verder is de unit standaard voorzien van een
duurzame omkasting van hoogwaardige kwaliteit.
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De EduComfort 1000 is een vraaggestuurd decentraal
ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Met een geluidsniveau van <33 dB(A) is de EduComfort 1000 geluidsarm en
voldoet het aan de geluidseisen gesteld in het Programma
van Eisen van Frisse Scholen klasse B. Hierdoor wordt zelfs
in het stilste klaslokaal geen overlast van geluid ervaren.

Voldoet aan het Programma van Eisen Frisse Scholen
Installatiegeluid maximaal 33 dB(A)
Verwarmen en koelen in een compacte decentrale unit
Optimale luchtstroom d.m.v. hoog inducerende JET-nozzles

because sustainability matters

Ned Air EduComfort 1000

Programma van Eisen
Frisse scholen
Met de EduComfort 1000 wordt voldaan aan het Programma
van Eisen Frisse Scholen klasse B van het RVO. De nieuwe
unit is voorzien van de laatste generatie webbased-regelaar.
Hierdoor is monitoring en service op afstand mogelijk zoals
gesteld wordt in SUVIS. Ned Air maakt door middel van de
EduConnect een trendanalyse voor onderhoud (predictive
maintenance). En levert een jaar na installatie op verzoek een
rapportage met alle relevante informatie die betrekking heeft
op een gezond binnenklimaat.

Innovatief

Energiezuinig en circulair

Door de toepassing van inblaasjets
wordt de aanvoer van verse lucht
niet als tocht ervaren. De inblaasjets zijn handmatig te verstellen en
zorgen ervoor dat de luchtsnelheid
in de leefruimte van een klaslokaal
binnen de in het PVE gestelde
waarde van 0,16m/s blijft.

De EduComfort 1000 is een veelzijdig en energiezuinige
balansventilatieunit. Dit wordt bereikt door de toepassing
van EC-plug ventilatoren, een lage luchtsnelheid en een
aluminium tegenstroomwisselaar met een thermisch rendement van minimaal 90%. Door volledig recyclebare materialen toe te passen is de EduComfort 1000 als eerste decentrale
schoolventilatieunit circulair.

Uitvoeringen

Technische gegevens
Specificatie

1. Opbouw met achteraansluiting

2. Opbouw met bovenaansluiting

Eenheid

EduComfort 1000

Luchthoeveelheid min.

m³/h

300

Luchthoeveelheid max.

m³/h

950

Lengte

mm

2303

Breedte

mm

1300

Hoogte

mm

590

Elektrische aansluiting

-

230V 10A 1f+N

Externe druk nominaal

Pa

50

Vermogen

W

260

Gewicht

kg

275

W/m3/s

985

SFP

aanvoer verse lucht van buiten
aanvoer verse (opgewarmde) lucht in ruimte

A Centrotec Sustainable AG company

afvoer vervuilde lucht uit de ruimte
afvoer vervuilde lucht naar buiten
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