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Luchtbehandelingskast

De luchtbehandelingskast is het hart van het totale luchtbehande-
lingssysteem. 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 explosie-
veilige (ATEX) uitvoering, Solid Air heeft altijd een oplossing die past 
bij uw specifieke wensen en situatie.Doordat we onze eigen enginee-
ringsafdeling hebben zijn we niet gebonden aan vaste afmetingen. 
Daardoor kunnen we altijd een unit leveren die past in de technische 
ruimte.

Wet- en regelgeving

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 ventilatieproduc-
ten. Op 1 januari 2018 zijn verdere, strengere, aanpassingen gedaan. 
In 2020 volgt wederom een aanscherping van deze richtlijnen. Instal-
latiebedrijven, adviseurs maar ook architecten hebben hier mee te 
maken en dit vergt overleg met de opdrachtgever. De luchtbehande-
lingskasten van Solid Air worden zodanig geëngineerd dat deze altijd 
minimaal voldoen aan ErP 2018.

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 www.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 voor-
zien 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.

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 dien-
sten en serviceverlening staan wij voor de volle 100 % achter onze 
producten en verlenen wij een garantie van 2 jaar.
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MODUL (KEK)
Voor grote, complexe projecten

Geheel op maat configureerbaar

Luchtdebieten tot 190.000 m3/h

Toepassing 

Grote, complexe projecten vragen flexibiliteit van het luchtbehan-
delingssysteem, zowel in toepassing als in gebruik. Voor dergelijke 
projecten biedt Solid Air de Modul-serie: een modulaire luchtbehan-
delingskast 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 is de Modul tot op de millimeter nauw-
keurig te dimensioneren, waarbij er een optimaal resultaat wordt 
gehaald als het gaat om het benutten van de beschikbare ruimte en 
overige projecteisen.

Eigenschappen 

 ▗  Luchtdebieten van 400 m3/h tot 190.000 m3/h
 ▗ Geheel op maat configureerbaar
 ▗ Binnen- of buitenopstelling
 ▗  Liggende, gestapelde of verticale uitvoering
 ▗ Paneeldikte 50 of 60 mm
 ▗ Lage geluidsproductie en -uitstraling
 ▗  Fiscaal voordeel mogelijk (EIA bedrijfsmiddelcode 210801)

Uitvoering 

In- en uitwendig voorzien van poedercoating in RAL 7035 - RAL 9010 - 
RAL 9005 - RAL 5018 (naar keuze).
Overige RAL kleuren op aanvraag (meerprijs).
 
Omkasting uit aluminium profielen en dubbelwandig geïsoleerde, 
gecoate en gegalvaniseerde panelen.

De Modul 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 lig-
gende, gestapelde of verticale luchtbehandelingskast en leverbaar in 
standaard, hygiënische, zwembad of explosieveilige (ATEX) uitvoering. 

Bevochtiging en geïntegreerde warmtepomp behoren eveneens tot 
de zeeruitgebreide mogelijkheden. 

Modul is een serie modulaire luchtbehandelingskasten die tevens te 
voorzien zijn van gemonteerde veldapparatuur en/of geïntegreerde 
regeling. 

Optioneel
Uitbreidingsmogelijkheden zoals:
aanzuig-/uitblaassectie, filtersectie, WW verwarmer, E verwarmer, 
KW koeler, DX koeler, DX koeler/verwarmer (inverter), Change-over 
koeler/verwarmer, geïntegreerde koeling, platenwisselaar, warmte-
wiel, twincoil, bevochtiger, geluiddempers, mengsectie, lege sectie 
etc.

Met Modul kunt u ook kiezen voor:
 ▗  Direct gedreven AC plugventilator inclusief levering en montage 
van frequentieregelaars t.b.v. AC motoren (IE3) of hoog rendement 
EC plugventilator (IE4 / IE5). 

 ▗  Leveren en monteren van veldapparatuuren/of interne bekabeling.
 ▗  Optioneel compleet geïntegreerde automatische Siemens DDC 
regeling, volledig bedraad. 

Classification/certification 

Mechanische en thermische eigenschappen conform EN1886.

Mechanische stabiliteit: klasse D1
Luchtdichtheid:  klasse L1 
Bypassfilter: klasse F9
Thermische doorlaatbaarheid: klasse T2
Koudebrug: klasse TB2 

Energieklasse A+/A conform Eurovent

Voldoet aan de EU Ecodesign verordening 
nr. 1253/2014, ErP 2018.
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AEOLUS® (CPL/CRO)
Dé compacte HR WTW unit

Plug & play luchtbehandelingskast 

Luchtdebieten tot 38.000 m3/h

Toepassing 

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.
Om op deze vraag in te spelen heeft Solid Air de Aeolus ontwikkeld. 
De Aeolus range biedt u een Plug & Play oplossing voor een gezond en 
comfortabel binnenklimaat. 

AEOLUS® CPL
De compacte HR WTW-unit en werkelijk stekkerklare Aeolus is ont-
wikkeld op basis van de nieuwste technologieën. Het model CPL, met 
tegenstroom platenwisselaar en rendementen > 90 %, is verkrijgbaar 
voor luchtdebieten van 600 m3/h tot 22.000 m3/h.

AEOLUS® CRO
Model CRO is de compacte HR WTW unit uit de Aeolus range met 
hoog rendement warmtewiel en rendementen tot wel 83 %. Deze 
unit is geschikt om uit luchtdebieten van 1.000 m3/h tot 38.000 m3/h 
warmte terug te winnen, zonder afbreuk te doen aan haar compacte 
uitvoering. Het warmtewiel is verkrijgbaar in
condensatie, adsorptie of enthalpie uitvoering. De uitvoering is bepa-
lend voor de hoeveelheid vochtterugwinning.

Eigenschappen

 ▗  Hoge rendementen en grote flexibiliteit in toepassing.
 ▗ Lage geluidsproductie.
 ▗ Hoog afwerkingsniveau.
 ▗ Eenvoudige installatie en onderhoud.
 ▗ Lage TCO (Total Cost of Ownership).
 ▗  Fiscaal voordeel mogelijk (EIA bedrijfsmiddelcode 210801).

Uitvoering 

In- en uitwendig voorzien van poedercoating in RAL 7035 - RAL 9010- 
RAL 9005 - RAL 5018 (naar keuze).
Overige RAL kleuren op aanvraag (meerprijs).
 
Omkasting uit aluminium profielen en dubbelwandig geïsoleerde, 
gecoate en gegalvaniseerde panelen.

Voorzien van veldapparatuur en compleet geïntegreerde automati-
sche Siemens DDC-regeling.

Binnen- of buitenopstelling.
Linkse of rechtse uitvoering.
Monoblock of gedeelde uitvoering in modules.

Onderhoud en inspectie via goed sluitende deuren.

Model CPL met HR tegenstroom platenwisselaar: luchtdebieten van 
600 m3/h tot 22.000 m³/h.

Model CRO met HR warmtewiel: 
luchtdebieten van 900 m3/h tot 38.000 m3/h.
Warmtewiel in condensatie, adsorptie of enthalpie uitvoering.

Optioneel
Uitbreidingsmogelijkheden, zoals:
WW verwarmer, E verwarmer, KW koeler,
DX koeler, DX koeler/verwarmer (inverter),
change-over koeler/verwarmer, geïntegreerde koeling, lege secties en/
of geluiddempers.

Classificatie/certificering 

Mechanische en thermische eigenschappen conform EN1886.

Mechanische stabiliteit:  klasse D1
Luchtdichtheid:  klasse L1
Bypassfilter:  klasse F9
Thermische doorlaatbaarheid:  klasse T2
Koudebrug:  klasse TB2 

Energieklasse A+/A conform Eurovent. 

Voldoet aan de EU Ecodesign verordening 
nr. 1253/2014, ErP 2018.
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AEOLUS® CPL-C
Plafonduitvoering 

Plug & play luchtbehandelingskast

Luchtdebieten tot 2.100 m3/h

Toepassing 

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.
Om op deze vraag in te spelen heeft Solid Air de Aeolus ontwikkeld. 
De Aeolus range biedt u een Plug & Play oplossing voor een gezond en 
comfortabel binnenklimaat. 

AEOLUS® CPL-C
De Aeolus CPL-C is een compacte HR WTW-plafondunit met rende-
menten > 90 %. Deze decentrale unit is universeel te plaatsen, zowel 
tussen als onder het plafond en is leverbaar met luchtdebieten tot 
2.100 m3/h. De afmetingen, het design en het zeer lage geluidsniveau 
maken deze WTW-plafondunit bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld 
scholen, maar ook voor kinderdagverblijven en kantoren met beperkt 
beschikbare hoogte. Deze energiezuinige plafondunit voldoet tevens 
aan het Programma van Eisen Frisse Scholen klasse A.

Eigenschappen

 ▗  Luchtdebieten van 600 m3/h tot 2.100 m3/h.
 ▗  Compleet en werkelijk stekkerklaar, Plug & Play.
 ▗ Linkse of rechtse uitvoering.
 ▗  Uit te breiden met verwarmer, koeler en geluiddempers.
 ▗  Energielabel Klasse A+/A conform Eurovent en optimale SFP ratio.
 ▗  Fiscaal voordeel mogelijk (EIA bedrijfsmiddelcode 210801).

Uitvoering 

In- en uitwendig voorzien van poedercoating in RAL 7035 - RAL 9010 - 
RAL 9005 - RAL 5018 (naar keuze).
Overige RAL kleuren op aanvraag (meerprijs).
 
Omkasting uit aluminium profielen en dubbelwandig geïsoleerde, 
gecoate en gegalvaniseerde panelen.

Voorzien van veldapparatuur en compleet geïntegreerde automati-
sche Siemens DDC-regeling.

Linkse of rechtse uitvoering.
Monoblock uitvoering.

Onderhoud en inspectie via goed sluitende uitneembare panelen met 
ophangvoorziening.

Model CPL-C met HR tegenstroom platenwisselaar: luchtdebieten van 
600 m3/h tot 2.100 m3/h

Optioneel
Uitbreidingsmogelijkheden, zoals:
WW verwarmer, E verwarmer, KW koeler,
DX koeler, DX koeler/verwarmer (inverter),
change-over koeler/verwarmer, geluiddempers (losse kanaalmodules).

Classificatie/certificering 

Mechanische en thermische eigenschappen conform EN1886.

Mechanische stabiliteit: klasse D1
Luchtdichtheid: klasse L1
Bypassfilter: klasse F9
Thermische doorlaatbaarheid: klasse T2
Koudebrug: klasse TB2 

Energieklasse A+/A conform Eurovent. 

Voldoet aan de EU Ecodesign verordening 
nr. 1253/2014, ErP 2018.
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PROKPOOL (GC 20/30)
Zwembaduitvoering

Ontvochtiging, ventilatie en temperatuur

Luchtdebieten tot 3.500 m3/h

Toepassing 

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 ontvoch-
tigt, ventileert en de temperatuur regelt. De ProkPool van Solid Air 
biedt hierbij uitkomst!

De ProkPool doet precies wat er van hem verwacht wordt: het reali-
seren van een hoge ontvochtiging in de winter, wanneer condensatie 
vaak een probleem is en zorgen voor koeling in de zomer. Het com-
pacte 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.

Eigenschappen

 ▗  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.

Uitvoering 

In- en uitwendig voorzien van poedercoating in RAL 7035 - RAL 9010 - 
RAL 9005 - RAL 5018 (naar keuze).
Overige RAL kleuren op aanvraag (meerprijs).

Omkasting uit aluminium profielen en
dubbelwandig geïsoleerde, gecoate en
gegalvaniseerde panelen.

De ProkPool biedt een zeer complete en compacte oplossing voorzien 
van warmteterugwinning, warmtepomp en voorzien van gemon-
teerde veldapparatuur en compleet geïntegreerde automatische  
Siemens DDC-regeling.

Linkse of rechtse uitvoering.
Monoblock uitvoering.

Onderhoud en inspectie via goed sluitende deuren.

Optioneel
Uitbreidingsmogelijkheden met badwater condensor.

Classificatie/certificering 

Mechanische en thermische eigenschappen conform EN1886.

Mechanische stabiliteit: klasse D1
Luchtdichtheid: klasse L1
Bypassfilter: klasse F9
Thermische doorlaatbaarheid: klasse T2
Koudebrug: klasse TB2 

Energieklasse A+/A conform Eurovent. 

Voldoet aan de EU Ecodesign verordening 
nr. 1253/2014, ErP 2018.
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HYGIËNISCHE 
UITVOERING (KEK)
Volledig te reinigen, goed te desinfecteren

Toepassing van antibacteriële materialen

Luchtdebieten tot 60.000 m3/h

Toepassing 

Wanneer zelfs de geringste klimaatverandering van invloed kan zijn op 
de gezondheid, is een betrouwbare en hygiënisch uitgevoerde lucht-
behandelingskast 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.

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.

Eigenschappen

 ▗  Luchtdebieten van 800 m3/h tot 60.000 m3/h.
 ▗ Zowel binnen- als buitenopstelling.
 ▗ Met of zonder warmteterugwinning.

Uitvoering 

In- en uitwendig voorzien van poedercoating in RAL 7035 - RAL 9010 
- RAL 9005 - RAL 5018 (naar keuze). Overige RAL kleuren op aanvraag 
(meerprijs).
Omkasting uit aluminium profielen en dubbelwandig geïsoleerde, 
gecoate en gegalvaniseerde panelen.
De hygiënische uitvoering van Modul 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 explosieveilige (ATEX) uitvoering.
Bevochtiging en geïntegreerde warmtepomp behoren eveneens tot de 
zeer uitgebreide mogelijkheden.

De hygiënische uitvoering van Modul is een serie modulaire lucht-
behandelingskasten die tevens te voorzien zijn van gemonteerde 
veldapparatuur en compleet geïntegreerde automatische Siemens 
DDC-regeling.

Binnen- of buitenopstelling.
Linkse of rechtse uitvoering.
Monoblock of gedeelde uitvoering in modules.
Onderhoud en inspectie via goed sluitende deuren.

Optioneel
Uitbreidingsmogelijkheden zoals:
aanzuig-/uitblaassectie, filtersectie, WW
verwarmer, E verwarmer, KW koeler, DX
koeler, DX koeler/verwarmer (inverter), Change-over koeler/verwar-
mer, geïntegreerde koeling, platenwisselaar, warmtewiel, twincoil, 
bevochtiger, geluiddempers, mengsectie, lege sectie etc.

Met de hygiënische uitvoering van Modul kunt u ook kiezen voor:
 ▗  Direct gedreven AC plugventilator inclusief levering en montage van 
frequentieregelaars t.b.v. AC motoren (IE3) of hoog rendement EC 
plugventilator (IE4/IE5). 

 ▗  Leveren en monteren van veldapparatuuren/of interne bekabeling.
 ▗  Optioneel compleet geïntegreerde automatische Siemens DDC 
regeling, volledig bedraad. 

Classificatie/certificering 

Mechanische en thermische eigenschappen conform EN1886.

Mechanische stabiliteit:  klasse D1
Luchtdichtheid:  klasse L1
Bypassfilter:  klasse F9
Thermische doorlaatbaarheid:  klasse T2
Koudebrug:  klasse TB2 

Energieklasse A+/A conform Eurovent. 

Voldoet aan de EU Ecodesign verordening 
nr. 1253/2014, ErP 2018.

Gecertificeerd conform:
EN 1886:2003 VDI 6022
EN 13053:2004 DIN 1946
VDI 3803
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