LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

Onze online tools
zijn altijd actueel
en beschikbaar!

FAMILIEBEDRIJF MET MEER DAN 50 JAAR
ERVARING IN LUCHT- EN KLIMAATTECHNIEK
De Nijburg Industry Group is een Nederlands familiebedrijf met eigen
productiefaciliteit, gespecialiseerd in het produceren, leveren en installeren van
totaal-oplossingen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.
Dit doen wij voor partijen uit de gehele bouwkolom, van opdrachtgever en
adviseur tot installateur & gebouwmanagement, nationaal en internationaal.
De Nijburg Industry Group werkt vanuit drie divisies, te weten: verkoop,
installatie en productie. Elke divisie heeft haar eigen specialisme, maar door
samen te werken maken we optimaal gebruik van de aanwezige kennis en
kunde binnen ons bedrijf.
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DIVISIE VERKOOP TOTAALOPLOSSINGEN VOOR
EEN GEZOND BINNENKLIMAAT
De divisie verkoop van de Nijburg Industry Group bestaat uit de bedrijven
Solid Air Climate Solutions, Solid Air International en Velu Klimaattechnische
Groothandel. Met deze bedrijven leveren wij een compleet assortiment aan
luchttechnische componenten voor woning-, utiliteits- en scheepsbouw en
daarmee de installatiemarkt. Door het geven van heldere adviezen aan de
voorkant, snelle levering middels onze webshop en een goede service nadien,
zijn we een veelgevraagd partner voor de gehele bouwkolom.

SOLID AIR CLIMATE SOLUTIONS

DIGITALE DIENSTEN

Solid Air Climate Solutions is één van
Nederlands meest vooruitstrevende
producenten van geavanceerde en duurzame
binnenklimaatoplossingen. Sinds 1986 worden onze
producten met succes toegepast in onder andere
utiliteit, industrie, woningbouw, retail, onderwijs
en gezondheidszorg. Wij zijn een betrouwbare
partner voor adviseurs en installateurs en denken
mee met architecten. Onze afdeling R&D speelt in
op de steeds wijzigende vraag uit de markt. Juist
door nieuwe producten te ontwikkelen en onze
bestaande producten steeds kritisch te blijven
bekijken en waar nodig te verbeteren neemt Solid
Air in Nederland een koppositie in als specialist in
binnenklimaatoplossingen.

Het bieden van de beste oplossing houdt niet
op bij onze producten. Ook bieden wij u een
aantal diensten waarmee we u helpen de beste
keuze te maken voor een gezond en comfortabel
binnenklimaat. Denk hierbij aan onze online
selectietool SA-Select, onze snelselectie voor de
luchtbehandelingskasten, onze webshop en de
mogelijkheid om digitaal te bestellen middels EDI/
ICM. Op onze websites vindt u op de productpagina’s
onze technische documentatie, bestekteksten, en
technische handleidingen. In onze BIM bibliotheek die ook op onze site beschikbaar is - staan onze BIM/
Revit modellen.

SOLID AIR KENT
NEGEN PRODUCTGROEPEN:
• Luchtbehandelingskasten
• Klimaatplafonds
• Roosters
• Buitenluchtroosters/Dakkappen
• Volumeregelaars
• Naverwarmers/-koelers
• Geluiddempende componenten
• Brand- en rookwerende componenten
• Inductie units
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SOLID AIR:
• Levert de beste oplossing voor de klant
•	Flexibele maatvoering en engineering
op detailniveau
• Ontzorgt van A tot Z.
•	Uw kennispartner voor luchtbehandeling

WAAROM LUCHTBEHANDELING
In z’n algemeenheid zijn gebouwen bedoeld om
de mens onder optimale arbeidsomstandigheden
veilig, gezond en comfortabel te laten functioneren.
Veel van uw tijd brengt u door in deze gebouwen,
zoals uw huis, het kantoor waar uw werkt of de
school waar u uw kinderen naartoe brengt. Het
binnenklimaat waarin u zich bevindt, is bepalend
voor uw comfort, uw gezondheid en uw prestaties.
Deze lucht wordt elke dag vervuild. Dit gebeurt
door het in en uitademen, het zweten, gebruik van
apparatuur etc.
Doordat gebouwen steeds luchtdichter
gebouwd en beter geïsoleerd worden, kan deze
vervuilde lucht de gebouwen en woningen niet
meer op een natuurlijk manier verlaten. Een
goed ventilatiesysteem is noodzakelijk. Verse
lucht moet dan wel comfortabel met de juiste
snelheid, temperatuur en vochtigheid worden
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binnengebracht. Dat wordt gedaan door middel
van een luchtbehandelingssysteem.

LUCHTBEHANDELINGSKAST
De luchtbehandelingskast is het hart van het
totale luchtbehandelingssysteem. Deze zijn er in
vele uitvoeringen en afmetingen. Solid Air streeft
ernaar een zo energiezuinig mogelijke oplossing
aan te reiken die bijdraagt aan de realisatie van een
comfortabel binnenklimaat. Dit wordt gedaan door
het aanbieden van luchtbehandelingskasten,
die de volledige klimaatbeheersing van gebouwen
kunnen verzorgen.

SPECIALS		
Of het nu gaat om een standaard, hygiënische,
zwembad of explosieveilige (ATEX) uitvoering,

Solid Air heeft altijd een oplossing die past bij uw
specifieke wensen en situatie. Doordat we onze
eigen engineeringsafdeling hebben zijn we niet
gebonden aan vaste afmetingen. Daardoor kunnen
we altijd een unit leveren die past in de technische
ruimte.

WET- EN REGELGEVING

EUROVENT CERTIFICERING
De luchtbehandelingskasten van Solid Air
zijn Eurovent gecertificeerd. Dit betekent dat
onze systemen op basis van onafhankelijke
testen voldoen aan de opgegeven
ontwerp- en verbruiksspecificaties. Met de
luchtbehandelingskasten van Solid Air bent
u dus altijd verzekerd van een aangenaam en
comfortabel binnenklimaat, tijdens elk seizoen
van het jaar! Het certificaat kunt u online
vinden op eurovent-certification.com.

GEÏNTEGREERDE REGELING
Met een intelligente DDC-regeling laten de
luchtbehandelingskasten van Solid Air zich zeer

eenvoudig bedienen. U hoeft slechts de voeding aan
te sluiten en u kunt uw luchtbehandelingskast direct
in bedrijf stellen als standalone unit. Integratie in een
gebouwbeheersysteem is mogelijk door middel van
onder andere ModBus, BACnet, LON en KNX.

ONTWERPSOFTWARE
Speciaal voor het uitgebreide leveringsprogramma
beschikken wij over een geavanceerde
ontwerpmodule. Wij kunnen u zeer snel voorzien
van een ontwerp van een luchtbehandelingskast die
voldoet aan uw specifieke wensen. Compleet met
maatschets in CAD, uitgebreide geluidsspecificaties,
informatie met betrekking tot energieverbruik,
(pomp)armatuurgroep, de automatische regeling en
elektrische installatie.

“Altijd een oplossing die
past bij uw specifieke
wensen en situatie”

DIENSTVERLENING EN SERVICE
Solid Air is uw kennispartner als het gaat om het
ontwerpen, het leveren en het installeren van de
luchtbehandelingsinstallatie. Graag bieden wij
u onze jarenlange ervaring en diensten aan om
tot een juiste keuze en het gewenste resultaat te
komen. Buiten deze diensten en serviceverlening
staan wij voor de volle 100% achter onze producten
en verlenen wij een garantie van 2 jaar.

Luchtbehandelingskasten in niet-residentiële
projecten en met mechanische toe- en afvoer,
moeten sinds 1 januari 2016 voldoen aan de
strenge Europese ErP-verordening 1253/2014
voor ventilatieproducten, die continue worden
aangescherpt. Installatiebedrijven, adviseurs
maar ook de architect hebben hier mee te maken
en dit vergt overleg met de opdrachtgever. De
luchtbehandelingskasten van Solid Air worden
zodanig geëngineerd dat deze altijd minimaal
voldoen aan ErP 2018.
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MODULAIRE UNITS

MODULAIRE UNITS

INDUSTRIËLE UNIT (KEK)

Voor grote, complexe projecten
Geheel op maat configureerbaar

Grote, complexe projecten vragen flexibiliteit van het luchtbehandelingssysteem,
zowel in toepassing als in gebruik. Voor dergelijke projecten biedt Solid
Air de KEK-unit: een modulaire luchtbehandelingskast 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 zijn onze
modulaire units tot op de millimeter nauwkeurig te dimensioneren, waarbij
er een optimaal resultaat wordt gehaald als het gaat om het benutten van de
beschikbare ruimte en overige projecteisen.
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KENMERKEN:
• 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).
• Eurovent gecertificeerd.

INDUSTRIËLE UNIT

(KEK)

De industriële unit 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 liggende, gestapelde of
verticale luchtbehandelingskast en leverbaar in
standaard, hygiënische, zwembad of explosieveilige
(ATEX) uitvoering. Bevochtiging en geïntegreerde
warmtepomp behoren eveneens tot de zeer
uitgebreide mogelijkheden.
Onze modulaire luchtbehandelingskasten
zijn optioneel te voorzien van gemonteerde
veldapparatuur en/of geïntegreerde regeling.

MECHANISCHE EN THERMISCHE
EIGENSCHAPPEN:
Volgens EN 1886

Klasse

Mechanische stabiliteit

D1

Luchtdichtheid

L1

Filterbypass

F9

Thermische doorlaatbaarheid

T2

Koudebrug

TB2
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MODULAIRE UNITS

HYGIËNISCHE UNIT (KEK)
Wanneer zelfs de geringste klimaatverandering van invloed kan zijn
op de gezondheid, is een betrouwbare en hygiënisch uitgevoerde
luchtbehandelingskast essentieel. Denk bijvoorbeeld aan operatiekamers,
ziekenhuizen, cleanrooms, laboratoria en de IT-industrie, waar hygiëne en een
stofvrij klimaat van groot belang zijn voor het binnenklimaat en de kwaliteit van
de dienstverlening en/of productie.

HYGIËNISCHE UITVOERING

KENMERKEN:
• Luchtdebieten van 800 m3/h
tot 60.000 m3/h.
• Zowel binnen- als buitenopstelling.
• Met of zonder warmteterugwinning.
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(KEK)

Deze luchtbehandelingskasten voldoen onder
andere aan DIN 1946, VDI 6022 en VDI 3803 en
zijn op dusdanige manier ontworpen, dat de
luchtbehandelingskasten eenvoudig en volledig te
reinigen, goed te desinfecteren zijn en betere visuele
controlemogelijkheden hebben. Alle toegepaste
materialen zijn antibacterieel.

MODULAIRE UNITS

“Wanneer hygiëne en een stofvrij
klimaat van groot belang zijn”

“Voor ontvochtiging, ventilatie en
temperatuurregeling”

ZWEMBAD UNIT (PROKPOOL)
In zwembaden, waar de omgeving zich kenmerkt door een hoge
luchtvochtigheid, is een traditioneel ontvochtigingssysteem alleen niet genoeg
om een aangenaam binnenklimaat te realiseren. Voor een optimaal resultaat in
elk seizoen is een systeem nodig dat ontvochtigt, ventileert en de temperatuur
regelt. De ProkPool van Solid Air biedt hierbij uitkomst!

KENMERKEN:
PROKPOOL

(GC 20/30)

De ProkPool doet precies wat er van hem verwacht
wordt: het realiseren van een hoge ontvochtiging in
de winter, wanneer condensatie vaak een probleem
is en zorgen voor koeling in de zomer. Het compacte
design, het Plug & Play concept en de volledig
geïntegreerde regeling maken de ProkPool, naast
zwembaden, ook geschikt voor kleinere hotels,
wellness centra, sauna’s en luxe woningbouw.

• Luchtdebieten van 1.000 m3/h
tot 3.500 m3/h.
• Geschikt voor alle typen zwembaden.
• Binnenopstelling.
• 2 standaard configuraties.
• Voorzien van warmtepomp en eventuele
badwater condensor.
• Custom made varianten en grotere
debieten op aanvraag.
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COMPACT UNITS EN WTW UNITS

COMPACT UNITS EN WTW UNITS

Talrijke uitbreidingsmogelijkheden,
waaronder bewaking
van het systeem via
eenvoudige Smartset-App
via tablet of smartphone.

COMPACT CPL-CRO
Naast een verscheidenheid aan modulaire luchtbehandelingskasten met of
zonder regeling, is er in de markt vraag naar meer compacte en geïntegreerde
oplossingen, die rekening houden met de beschikbare ruimte.

CPL: COMPACT UNIT MET
PLATENWISSELAAR

Solid Air Climate Solutions heeft de compact units verbeterd door betere
prestaties te leveren bij dezelfde of zelfs kleinere afmetingen van de units.
Ideaal voor scholen, horeca, kantoren en woning-/zorgcentra.
De Compact CPL-CRO zijn Eurovent gecertificeerd, voldoen aan de ERP regels,
zijn stil, slim en energiezuinig.

KENMERKEN:
• Compacte luchtbehandelingskast
• Hoge
	
rendementen en uitgebreide
accessoires
• Lage geluidsproductie
• Voorzien van innovatieve
regelfuncties
• Eenvoudige installatie en onderhoud

De CPL is ontworpen als plug & play oplossing
voor het realiseren van een gezond en comfortabel
binnenklimaat. Om intern transport eenvoudig te
maken zijn de grotere units modulair opgebouwd,
waardoor de afzonderlijke delen van de binnen
opstellingen nooit breder zijn dan 1 meter.
De CPL speelt in op de fijnstofproblematiek en is
daarom standaard geschikt om een tweede filter te
selecteren, zonder dat de unit groter wordt. Door
twee filters te selecteren wordt de lucht zowel
voorgefilterd als nagefilterd.
Het model CPL is een water terugwin-unit met
platenwisselaar en behaalt rendementen > 90 %, is
verkrijgbaar voor luchtdebieten tot 6.100 m3/h.

10

CRO: COMPACT UNIT
MET WARMTEWIEL
Model CRO is de compacte HR WTW unit uit de
Compact CPL-CRO range met hoog rendement
warmtewiel en rendementen tot 90 %. Deze unit
is geschikt om uit luchtdebieten tot 9.000 m3/h
warmte terug te winnen, zonder afbreuk te doen
aan haar compacte uitvoering. Het warmtewiel is
voorzien van een nieuw labyrintafdichtingsysteem
waardoor het lekpercentage <2% is.
Het warmtewiel is verkrijgbaar in condensatie,
adsorptie of enthalpie uitvoering.
11

COMPACT UNITS EN WTW UNITS

Compacte luchtbehandelingskast
Energielabel Klasse A+/A conform

COMPACT CPL-C

SNELSELECTIE TOOL

De afmetingen, het design en het zeer lage geluidsniveau maken deze WTW-

Om snel een gemakkelijk een indicatieve prijs voor een luchtbehandelingskast

plafondunit bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld scholen, maar ook voor

te ontvangen, hebben wij een snel selectietool voor u ontwikkeld.

kinderdagverblijven en kantoren met beperkt beschikbare hoogte.

Met deze tool selecteert u een luchtbehandelingskast uit de compact serie van

Deze energiezuinige en duurzame plafondunit stekkerklaar bedraad voor

Solid Air Climate Solutions.

een snelle inbedrijfstelling.

Op basis van de door u ingevoerde gegevens wordt een passende oplossing voor
u geselecteerd. U ontvangt na uw selectie een overzicht met de specificaties en
een indicatieve prijs voor de door u samengestelde luchtbehandelingskast.

CPL-C: PLAFONDUNIT

KENMERKEN:

•	Luchtdebieten tot 3.200 m3/h
•	Compleet en werkelijk stekkerklaar,
Plug & Play
•	Linkse of rechtse uitvoering
•	Uit te breiden met verwarmer,
koeler en geluiddempers
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De CPL-C is een compacte HR WTW-plafondunit
met rendementen > 90%. Deze decentrale unitis
ontworpen voor montage aan het plafond, met de
bediening aan de onderzijde. De CPL-C is leverbaar
met luchtdebieten tot 3.200 m3/h.

HEEFT U EEN VRAAG?
WIJ HELPEN U GRAAG
Heeft u vragen over de diensten of producten
van Solid Air Climate Solutions?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

Meteen
beginnen!

 contact@solid-air.nl

 +31 598 36 12 21
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Bezoekadres
Nijburg Industry Group
Scheepswervenweg 1
9608 PD Westerbroek

Postadres
Nijburg Industry Group
Postbus 14
9610 AA Sappemeer

+31 598 36 12 36
contact@nijburg.nl
www.nijburg.nl

Scan voor de website en
ons YouTube kanaal

