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Gekoelde plafondunits   
Plafondunits

Inleiding
Gewoonlijk worden plafond-inductieunits ontworpen 
voor integratie in plafondsystemen. Naast deze 
eigenschap kunnen de units van Waterloo met 
ingebouwde verlichting, sprinkler-installaties, 
luidsprekers, ruimtesensoren en kabelgoten worden 
geleverd. Om optimale prestaties te bereiken zijns 
tringente controles in het ontwerp,

vervaardiging, assemblage en installatie 
onontbeerlijk. Zowel de actieve als de passieve 
plafond-inductieunits van vooraanstaand 
luchtdistributiespecialist Waterloo zijn getest door 
BSRIA, een vooraanstaande Brits testinstituut voor 
produkten in de bouwsector. Alle units voldoen aan 
de (pr) EN 15116 norm.

Actieve plafondunits 
Waterloo produceert actieveplafond-inductieunits, 
type ABM,  met een hoge kwaliteit, toepasbaar 
voor koeling en verwarming van ruimtes. De 2- of 
4-pijpswisselaar is geschikt voor koud en/of warm 
water als medium. Het ontwerp staat garant voor 
een optimale capaciteit. Verschillende nozzle-
diameters en onderlinge afstanden bieden 
mogelijkheden tot project-specifieke selecties. De 
inductie-units worden vervaardigd uit staal en zijn 
leverbaar in diverse moduulafmetingen, waardoor 
ze goed geschikt zijn voor de meeste standaard
plafondsystemen. De actieve worden geleverd 
volgens de specificaties zoals deze op pagina
4 van deze brochure staan aangegeven. De 
standaard afwerking van de ABM is wit gecoat 
(RAL9010), levering in andere kleuren is optioneel.
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Technische gegevens

lengte warmtewisselaar

Ø15

27
5

12
0

15
6

Ø100

Productomschrijving 
Moduulmaat 
ABM300 1200mm tot 3000mm
ABM300-800 1200mm tot 3000mm 

Toepassing 
Koelen en verwarmen van ruimtes 
Toepasbaar in de meeste standaard 
plafondsystemen

Afwerking 
Frontplaat: standaard RAL 9010
(Andere kleuren op aanvraag mogelijk) 
Verzinkt stalen plenum
Cu / Al warmtewisselaar 

Eigenschappen 
Hoge koel- en verwarmingsvermogens 
Hoge inductievoud
Warmtewisselaar makkelijk bereikbaar door 
optioneel scharnierbare frontplaat
Test methode EN15116:2008
Verwarmen t/m 3 meter hoogte

Opties 
Scharnierbare frontplaat
Geïsoleerd plenum
Verlaagd plenum
Luchtaansluiting in meerdere diameters 
mogelijk Verlichting, sprinklerinstallaties en 
luidsprekers integratie
Brede range van afwerkingen
Lineaire of geperforeerde frontplaat 
Wateraansluitingen links of rechts 
Wateraansluitingen verticaal of horizontaal
1 of 2 richting uitblaaspatroon
Verstelbare nozzles, handmatig 
Luchtaansluiting mogelijk op zijkant of kopse 
kant

ABM snelle selectielijst 

LUCHTZIJDIG GEGEVENS    KOELEN   VERWARMEN

l/s

16.7
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30.6  121  2.0  2.3  33  339  0.036  2.1  667  6.4  1145

25.0  119  2.0  2.4  32  277  0.039  1.9  639  5.1  1063

44.4  155  2.1  2.4  27  493  0.070  9.8  814  30.0  1606
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Inleiding
De Waterloo ABM is een compacte plafondunit geschikt
voor koelen en verwarmen van ruimtes. Door het inblazen van primaire lucht via nozzles wordt secundaire ruimtelucht 
door
een warmte-wisselaar aangezogen. De warmtewisselaar wordt gevoed met warm of koud water.Om aan uw 
projecteisen te voldoen zijn verschillende nozzle configuraties beschikbaar. Door de vorm van de unit wordt een vlak 
uitblaaspatroon met goede worp verkregen. Het gewicht van de unit met betrekking tot de  koeling-en 
verwarmingscapaciteit is opmerkelijk. Door het modulair ontwerp kunnen de ABM modules worden geintegreerd in het 
plafond om esthetische consistentie te handhaven. De ABM is beschikbaar in profiel van 300 mm t/m 800 mm breed 
en kan in de meeste plafondsystemen integreren.

Getoonde type is een ABM met 
optionele vleklichten.

Standaard
wateraansluitingen
boven. Links of 
rechts is optioneel 
mogelijk.

unitlengte

Wateraansluiting getekende unit = links

Type
Unit lengte
Lengte warmtewisselaar
Nozzle type
Wateraansluiting (Links of Rechts)
Afwerking

Bestelvoorbeeld
ABM300-1720-1270-B-L/RAL9010

1. Toevoer (primaire) lucht
2. Warmtewisselaar
3. Uitgeblazen primaire en 

secundaire lucht
4. Toevoer secundaire lucht
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Inleiding 
De ABM actieve plafondunit is een compacte plafondunit voor koelen en 
verwarmen. Door het inblazen van primaire lucht via nozzles wordt secundaire 
ruimtelucht langs een warmtewisselaar aangezogen. De warmtewisselaar wordt 
gevoed met warm of koud water voor verwarming en koeling. Drie soorten nozzles 
kunnen gespecificeerd worden om verschillende prestaties te genereren. De 
ABM600 is verkrijgbaar in een 600 x 600 mm moduulmaat en is geschikt voor veel 
standaard plafondsystemen. Het  uitblaaspatroon kan gespecificeerd worden voor 
2, 3 of 4 richtingen.
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Productomschrijving 

ABM600 moduulmaat 600x600mm 
Toepassing 
Koelen en verwarmen van ruimten Installatie in 
standaard 600mm plafondsystemen.

Afwerking 
Frontplaat : standaard RAL 9010
(Andere kleuren op aanvraag mogelijk) Verzinkt 
stalen plenum
Cu / Al warmtewisselaar 

Eigenschappen 
Hoge koel- en verwarmingsvermogens Laag gewicht
Bereikbare warmtewisselaar
Test methode EN15116:2008

Opties 
Geïsoleerd plenum
Verlaagd plenum
Keuze van groottes van luchtaansluitingen 2,3 of 4 
zijdig uitblaaspatroon

600mm vierkante plafondinductieunits 

ABM600 actieve plafondinductieunits

Uitneembare frontplaat

Type
Nozzle type
Aantal uitblaaszijden
Uitblaaspatroon
Wateraansluiting V (voor), L (links), A (achter) of R(rechts)
Afwerking

Mogelijke wateraansluitingen

Links

Mogelijke uitblaaspatronen

Bestelvoorbeeld 
ABM600x600-B-3-2-V/RAL9010

Rechts

Achter Luchtaanvoer
Voor

1 42 3

1 2 3
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2-zijdig uitblazend

(Bovenaanzicht units)
3-zijdig uitblazend
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