
VOLUMEREGELAARS



Het succesverhaal startte met het ontwikkelen, 
produceren en verkopen van kwalitatief hoogwaardige 
plafondroosters, waarbij het productenpakket 
gestaag is uitgebreid met een breed scala aan 
luchtverdeel- en binnenklimaatproducten. Vanaf 
2000 heeft Solid Air een unieke, geheel eigen range  
aan inductie units ontwikkeld die in Nederland tot de 
top behoren met betrekking tot kwaliteit en verkochte 
aantallen.  

Aanvullend heeft Solid Air zich verder gespecialiseerd 
op het gebied van luchtbehandelingskasten en zijn 
ook klimaatplafonds geïntegreerd in haar producten- 
en  dienstenpakket. 

Solid Air is uitgegroeid tot een totaalleverancier 
van klimaatoplossingen. Waar nodig zijn onze 
producten gecertificeerd volgens de strengste regels 
en Europese normen. Uitgebreide selectiesoftware 
en BIM-bibliotheken zijn beschikbaar.  Vanaf 1998 
richt Solid Air International zich op de buitenlandse              

markt en wordt via agenten de scope verder vergroot 
richting Europa en zelfs daarbuiten.  

Solid Air heeft veel kennis en ervaring in huis en 
kan degewenst een beroep doen op aanvullende 
specialistische kennis van haar zusterbedrijven 
binnen de Nijburg Industry Group. Bijvoorbeeld op het 
gebied van productontwikkeling, mogelijkheden voor 
het genereren van specials, productie, engineering en 
levering en montage van complete projecten, etc.

SOLID AIR IS SPECIALIST OP HET GEBIED VAN BINNENKLIMAAT EN LUCHTTECHNIEK 
EN DRAAGT DAARMEE BIJ AAN EEN OPTIMAAL BINNENKLIMAAT. SOLID AIR KAN U OP 
VELE MANIEREN VAN DIENST ZIJN MET ZOWEL DE LEVERING VAN COMPONENTEN ALS 
DE REALISATIE VAN TOTAALPROJECTEN.



Wij zijn 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. Innovatie en het leveren van maximale kwaliteit 
zit in ons DNA. 

Wij zijn een betrouwbare partner voor adviseurs 
en installateurs en denken mee met architecten. 
Door onze kennis, ons brede productassortiment 
en een aantrekkelijke prijsstelling dragen wij bij 
aan een comfortabeler en gezonder binnenklimaat 
in woon- en werkomgevingen, zowel nationaal als 
internationaal.  

SOLID AIR KENT 
NEGEN PRODUCTGROEPEN:

• Luchtbehandelingskasten
• Klimaatplafonds
• Roosters
• Buitenluchtroosters/Dakkappen
• Volumeregelaars
• Naverwarmers/-koelers
• Geluiddempende componenten
• Brand- en rookwerende componenten
• Inductie units

DOELGROEPEN

Belangrijke doelgroepen zijn utiliteit, industrie, 
woningbouw, retail, onderwijs en gezondheidszorg. 
Bij Solid Air weten we dat een goed binnenklimaat 
essentieel is voor optimale prestaties. Daarom is ons 
motto: Good climate, better performance!

SOLID AIR ALS KENNISPARTNER:
• Vanuit de negen productgroepen leveren wij een
 totaaloplossing voor een comfortabel binnenklimaat.
• Door onze eigen ontwerp- en productiecapaciteit zijn wij
 uitermate flexibel. Ook als het gaat om maatwerkproducten.
• Dankzij ons efficiënte productieproces, slimme voorraadbeheer
 en onze uitstekende afdeling logistiek bieden wij snelle
 levertijden.

CERTIFICERING
Nijburg is NEN-EN-ISO 9001:2015 en VCA 
gecertificeerd. Onze producten zijn allen voorzien 
van de wettelijk verplichte CE-markering. Onze 
producten zijn beoordeeld en getest door TNO, 
Peutz, Efectis, TÜV (Eurovent) en WSP die ook 
onafhankelijke testen kunnen uitvoeren.  Diverse 
Solid Air producten zijn Eurovent gecertificeerd 
(AHU range KEK onder certificaat No. 14.10.004 en 
Active and Passive Chilled Beams onder certificaat 
No. 09.11.431).



Bij een centrale luchtbehandelingsinstallatie in een gebouw kan de wens bestaan 
om per ruimte of per zone een naregeling toe te passen. Dat kan zijn omdat de 
belasting van de diverse ruimtes door oriëntatie of interne belasting zoveel van 
elkaar verschilt dat er ongewenste onderlinge temperatuurverschillen zullen 
optreden. Maar ook omdat de gebruiker vrijheid wil hebben in de keuze van de 
temperatuur in de ruimte. Daarnaast speelt energiebesparing en het optimaliseren 
van de luchtkwaliteit door bijvoorbeeld de aanwezigheid van personen een 
belangrijke rol.

VOLUMEREGELAARS



Een ander toepassingsgebied is alleen het 
naregelen van de hoeveelheid ventilatielucht bij 
temperatuurregelingen die gebaseerd zijn op 
waterzijdige systemen als actieve convectoren, 
klimaatplafonds, betonkernactivering of warmwater 
naverwarmers

TOEPASSINGEN                         
VOLUMEREGELAARS

Met volumeregelaars kan de gewenste lucht-
hoeveelheid in elk deel van het ventilatiesysteem 
worden ingeregeld, zowel als constant luchtvolume 
als variabel. De gevraagde luchthoeveelheid wordt 
fabrieksmatig ingesteld, zodat het u inregeltijd  
bespaart.

Volumeregelaars kennen verschillende  toepassings- 
gebieden. Een toepassing als hoofdregelsysteem voor 
de conditionering van ruimtes vindt men vooral bij 
systemen met grote variatie in luchthoeveelheid.
Denk hierbij aan scholen (klaslokalen), kantines, 
theaters en winkelcentra. Het uitgangspunt is dat 
de volledige conditionering uitgevoerd wordt met 
verwarmde of gekoelde lucht afhankelijk van de 
behoefte.

TESTEN:
In onze fabriek worden de volumeregelaars getest 
op mechanische werking en op de juiste instellingen 
van luchthoeveelheid in minimale en maximale 
situatie. Voor de juiste handeling tijdens transport en 
de logistiek op de bouwplaats worden de regelaars 
tevens voorzien van de juiste labeling.

“Energiebesparing en het optimaliseren 
van de luchtkwaliteit spelen een 

belangrijke rol.”



VARIABEL VOLUMEREGELAARS (VAV)

De volumeregelaar is leverbaar in zowel ronde als rechthoekige uitvoering en in 
enkelwandige of dubbelwandige geïsoleerde uitvoering. Indien gewenst kan het 
apparaat als constant volumeregelaar worden afgesteld.



KENMERKEN:
• Geringe eigen weerstand. 
• Onderhoudsvrij.
• Vervuilingsongevoelig.

BEKIJK AL ONZE VARIABEL VOLUMEREGELAARS

Indien gewenst kan het apparaat als constant-
volumeregelaar worden afgesteld. De volumeregelaar 
is leverbaar in zowel ronde als rechthoekige uitvoering 
en in enkelwandige of dubbelwandige geïsoleerde 
uitvoering.

TYPE VVO

Ronde dubbelwandige  VAV-regelaar

TYPE VRV

Rechthoekige enkelwandige  
VAV-regelaar 

TYPE VRV
 
Rechthoekige dubbelwandige  
VAV-regelaar

TYPE VVO

Ronde enkelwandige VAV-regelaar



CONSTANT VOLUMEREGELAARS (CAV)

Bepaalde ruimtes vragen om een constante regeling van de luchthoeveelheid. De 
constant volumeregelaars van Solid Air kunnen de gewenste luchthoeveelheid in elk 
deel van het ventilatiesysteem constant houden, onafhankelijk van de optredende 
voordruk en zonder externe energietoevoeging. Een constant volumeregelaar kan 
ingesteld worden op een vooraf vastgestelde waarde. Een veelgebruikte toepassing 
van constant volumeregelaars is in gebouwen die geconditioneerd worden met  
inductiesystemen waarbij constante lucht wordt vervoerd. 



KENMERKEN:
• Geringe eigen weerstand. 
• Onderhoudsvrij.
• Vervuilingsongevoelig.

BEKIJK AL ONZE CONSTANT VOLUMEREGELAARS

TYPE VCIR

Ronde, mechanische  
CAV-regelaar

TYPE VCMR

Rechthoekige enkelwandige  
CAV-regelaar        

TYPE VCMH

Ronde enkelwandige  
CAV-regelaar

TYPE VCMH

Ronde dubbelwandige  
CAV-regelaar  

TYPE VCMR

Rechthoekige dubbelwandige  
CAV-regelaar



3-IN-1 OPLOSSING

De 3-in-1 oplossingen van Solid Air bestaan uit een combinatie van een volume-      
regelaar, verwarmer en/of koeler en een geluiddemper. Deze oplossingen zijn met 
name toepasbaar in ruimte naregelingen.

De meest voorkomende standaardoplossingen kunnen met type VVR bediend 
worden. De VVR is een compacte oplossing waarbij een variabel volumeregelaar 
gecombineerd wordt met een naverwarmer en een inwendig gemonteerde 
geluiddemper. 
 
Door het combineren van meerdere luchttechnische componenten is er voor 
nagenoeg elke specifieke vraag een klantspecifieke oplossing.



GELUIDDEMPENDE 
COMPONENTEN
In ventilatiesystemen zijn onderdelen opgenomen 
die geluid kunnen veroorzaken, zoals ventilatoren. 
Het toepassen van een geluiddemper kan deze 
geluidshinder beperken. Geluiddempers kunnen 
naar behoefte op verschillende locaties in het 
ventilatiesysteem geplaatst worden. Solid Air 
levert zowel complete geluiddempers als losse 
geluiddempende coulissen.

NAVERWARMERS EN 
-KOELERS
In gebouwen worden naverwarmers en nakoelers 
toegepast als de centraal aangemaakte verse lucht - 
die immers maar één temperatuur heeft - nageregeld 
moet worden. De naregeling kan per verdieping, 
per zone of per ruimte worden toegepast. Solid Air 
biedt u een ruim assortiment aan naverwarmers en 
nakoelers, geschikt voor hoog temperatuur- en laag 
temperatuursystemen.



VAV-INDUCTIE UNIT

De VAV-inductie unit is geschikt voor een individuele ruimteregeling. Door de                   
inducerende werking kan een groter regelbereik gerealiseerd worden ten opzichte 
van een standaard VAV-regelaar. Dit komt omdat bij het terugregelen van de verse 
luchthoeveelheid het aandeel bijgemengde warme ruimtelucht constant blijft. Het 
gevolg is een hogere temperatuur naar het rooster. 



MOTOREN EN REGELAARS

De variabel volumeregelaars worden altijd bediend 
door motoren die specifiek ingesteld worden op een 
bepaalde situatie. Modelgrootte, luchtvolumebereik, 
maximale en minimale stand worden in de regelaars 
in onze fabriek vastgelegd. Variatie in luchtvolume of 
variatie in druk kan naar behoefte worden ingesteld. 

SENSOREN

Solid Air levert een programma sensoren van 
verschillende leveranciers. Dit programma bestaat 
uit sensoren die onder andere temperatuur en CO2 
kunnen meten. Een combinatie van beide is ook 
mogelijk. 

De volumeregelaars worden aangedreven door regelsystemen van hoge kwaliteit. 
Deze kunnen gebaseerd zijn op temperatuur, luchtkwaliteit of druksystemen. De 
toepassingen van diverse fabricaten en communicatieprotocollen kunnen door ons 
worden verzorgd. 

REGELSYSTEMEN

“Solid Air biedt regelsystemen van
hoge kwaliteit!”



WAAROM IS SOLID AIR 
VOOR U DE BESTE PARTNER?

Solid Air is een betrouwbare partner voor adviseurs en installateurs en denkt 
mee met architecten. Door onze kennis, ons brede productassortiment en een 
aantrekkelijke prijsstelling dragen wij bij aan een comfortabeler en gezonder 
binnenklimaat in woon- en werkomgevingen, zowel nationaal als internationaal.



INNOVATIE: SCHERP BLIJVEN MET 
OOG VOOR DE TOEKOMST

Zonder innovatie tel je als bedrijf niet mee. Onze 
afdeling R&D is zich daarvan bewust en 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. Wij streven ernaar deze 
positie verder uit te bouwen in de rest van de EU.

MAATWERK OPLOSSINGEN

Door onze eigen R&D, productiefaciliteiten en 
eigen testruimte zijn wij in staat om naast een 
standaardprogramma mee te denken met onze 
opdrachtgevers en maatwerk te leveren. Dit geldt voor 
nieuwbouw, maar met name voor renovatieprojecten. 
Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat oude, 
bestaande gebouwen worden gerenoveerd tot 
moderne gebouwen, waar hoge eisen worden gesteld 
aan het binnenklimaat en de brandveiligheid. Juist 
dán komt het op onze vakkennis aan.

WAT MAAKT SOLID AIR TOT EEN STERKE 
PARTNER?
• Snel kunnen inspelen op klantwensen tijdens het adviesen ontwerpstadium, waarbij 

maatwerk mogelijk is.
• Flexibel en snel door het leveren van zowel bestaande producten als maatwerk.
• Sterke research & development, eigen productontwikkeling en eigen testfaciliteiten.
• Breed en bekend productenpakket, met een marktconform prijsen kwaliteitsniveau.
• Onze selectietool maakt het voor u mogelijk om snel, makkelijk en betrouwbaar uw 

producten te selecteren en uw specifieke projecten te beheren.

Door de synergie tussen de business units 
met ieder hun eigen specialisme, is de Nijburg 
Industry Group een veelgevraagde partner voor 
installateurs, woningcorporaties, industriële 
afnemers en scheepsbouwers. 

U komt onze producten tegen in:
kantoren, scholen, industrie, zorginstellingen,
ziekenhuizen, retail- en horecabedrijven  
en woningbouw.



OVER
NIJBURG INDUSTRY GROUP

Wij geloven dat mensen beter presteren als er sprake is van een 
comfortabel en duurzaam binnenklimaat. Onze missie is om 
organisaties te helpen dit te realiseren. Dit doen we door een 
compleet pakket aan producten en diensten aan te bieden op het 
gebied van klimaat- en luchtverdeeltechniek.

www.solid-air.nl www.solid-air-klimaatplafonds.nl www.solid-air.com www.velu.nl www.nijburg-klimaattechniek.nl www.nijburg.com

C L I M AT E  C E I L I N G S


