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Voor een basisschool in Moerkapelle ontvingen we een specifieke aanvraag van de adviseur:

"twee identieke platte luchtbehandelingskasten, waarbij een kastdeel met onder-aansluiting

gebruikt wordt als afzuigplenum. Door dit afzuigplenum loopt het toevoerkanaal dat

aangesloten wordt op een kanaal van 900x900. Er zullen geen kanalen over het dak zichtbaar zijn

behalve het aanzuigkanaal naar de gevel. Zie onderstaande afbeelding."

De gehele aanvraag betrof de volgende eigenschappen:

Twee identieke luchtbehandelingskasten met een debiet van 17.500 m3/h

School Moerkapelle met
specifiek uitblaasplenum

Speciale aanvraag om kanalen te verbergen resulteert in prachtig
maatwerk uitblaasplenum.



Beide voldoen aan ErP 2018

Kleppenregister in aanzuig/afblaas

Warmtewiel

Verwarmerbatterij (55 – 35)

Geluidsdempers 3x (niet in buitenluchtaanzuig)

Filters F7 toevoer en F5 retour

De kast moet worden voorzien van een eigen regeling met Modbus aansluiting. In de lokalen

komt een CO2 regeling en in de overige ruimten een constant debiet regelaar.

Klant specifieke oplossing

Vanaf de eerste aanvraag is er vanuit de adviseur en architect de wens om geen kanalen op het

dak te plaatsen. De schachten zullen uitgerust zijn met zowel een retour als toevoer deel. Deze

vraag zou in eerste instantie een vreemde bocht opleveren, wat veel meer lengte aan

kanalenwerk (dus kosten) betekent dan vooraf ingeschat. Door mee te denken met de klant en

te zoeken naar een goede oplossing, is het uiteindelijke resultaat bijna een simpel “dat we hier

niet eerder aan gedacht hebben!” 

In de uiteindelijk uitvoering is er geen “aanzuigplenum” gemaakt, maar een “uitblaasplenum”

waar 1 van de 2 retourkanalen doorheen loopt. Zo voldoen we aan de vraag van de klant, blijven

we binnen de gewenste lengtes en kunnen we nog steeds een oplossing met een uitstekende

prijs-kwaliteit verhouding leveren.



Het uiteindelijke resultaat is er dan ook weer één om trots op te zijn, zie hier enkele foto’s:

 



Zelf ook een specifieke aanvraag? Neem vandaag nog contact op met onze collega's. 
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