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Ventilatorconvector Aquaris Silent met 
luchttoevoer en luchtafvoer combina-
tierooster KWB

RUIMTEBESPAREND AANGENAAM

de geproduceerde om een horizontale as draaiende  
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voldoet aan de comfortvereisten
overeenkomstig DIN EN 13779

Aquaris KWB

De systeemoplossing van de ventilatorconvector Aquaris Silent

in combinatie met het combinatierooster KWB voor luchttoevoer

en luchtafvoer is berekend voor de inbouw in opgehangen

halplafonds voor de klimatisering van bureauruimten, waardoor

de totale hoogte van de ruimte volledig kan worden benut.

Door de eenzijdige plaatsing in de ruimte wordt de luchttoe-

voer tangentiaal tot 5 m ver in de ruimte geblazen. Bij deze

KWB-uitvoering wordt een stabiele luchtstroom geproduceerd,

die ook bij een temperatuurverschil van < 10 K stabiel blijft

en niet ongecontroleerd naar het verblijfsgebied daalt. De om

een horizontale as draaiende stroming, die zo ontstaat, maakt

een optimale spoeling van de ruimte mogelijk, zodat de frisse

lucht in de volledige ruimte gelijkmatig wordt verdeeld. Door de

verstelbare nozzles kan een divergerende luchtstroom worden

ingesteld. Zo kan de inductie worden verhoogd en als gevolg

doet zich een zeer goede temperatuur- en snelheidsdaling

voor. Door de hoge inductiewerking blijkt ook bij verwarming

een gelijkmatige temperatuurverdeling. De op elkaar afge-

stemde componenten zorgen voor een kostenbesparende

snelle inbouw in de opgehangen plafonds van de hallen naast 

de te klimatiserende ruimten. Een geluidstechnisch geoptimalise-

erde behuizing kan een zeer zachte werking garanderen.

Verdere eigenschappen:
Geklimatiseerd en ontvocht met inachtneming van de •	

comfortvereisten conform DIN EN 13779

Gevoelig koelvermogen tot 1,46 kW bij een luchthoeveel-•	

heid van 315 m³/u

in 2-geleider of 4-geleider uitvoering leverbaar•	

Standaard zijn er drie snelheidsstanden mogelijk•	

Eenvoudige	filtervervanging	zonder	speciaal	gereedschap•	

mogelijk•	

Sturing via 3-traps schakeling of afhankelijk van de ruimte-•	

temperatuur met behulp van ruimtetemperatuurvoeler

2 afmetingen voor verschillende vermogensvereisten•	

Lengte
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Aquaris KWB-10 1000 697

Aquaris KWB-20 1500 912
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Aquaris KWB-10 2-geleiders Aquaris KWB-20 2-geleiders

max midden min max midden min

Luchthoeveelheid (m³/u) 200 140 95 315 260 230

Totale vermogen (kW) 1,27 0,95 0,68 1,95 1,67 1,51

Gevoelig vermogen (kW) 0,95 0,7 0,49 1,46 1,24 1,12

Waterhoeveelheid (l/u) 219 163 116 335 287 259

Drukverlies aan de waterzijde (kPa) 7,42 4,4 2,44 6,42 4,88 4,09

Geluidsvermogen [dB(A)] 40,9 33,9 28,3 43,1 38,7 35,7

Geluidsdrukniveau [dB(A)] 36,6 29,6 24 38,8 34,4 31,4


