
individuele oplossing met hoge mate van flexibiliteit 

Cassette luchtverwarmer

LUCHTGORDIJNEN



De Cassette luchtverwarmers zijn leverbaar als 2-pijpssysteem 
(4-pijps op aanvraag) en te gebruiken met warm water voor 
verwarming maar ook geschikt voor koeling door middel van 
koud water. De afmetingen van het frame (575x575mm) 
voldoen aan de Europese standaard voor systeemplafonds. 

Het frame wordt geleverd met een luchtaanzuigfilter uit zwart 
propyleen (klasse EU3) en vier luchtgeleidingslamellen die 
handmatig en individueel instelbaar zijn. Het frame wordt 
door een telescopisch systeem gemakkelijk aan de Cassette 
luchtverwarmer bevestigd en zorgt voor een goede aansluiting 
tussen plafond en rooster.

Bedieningsmogelijkheden 
De bediening geschiedt standaard met een infrarood 
afstandsbediening waarmee de Cassette luchtverwarmer zowel 
handmatig als automatisch bediend kan worden. Met het 
automatische programma zorgt de unit zelf voor het bereiken 
van de ingestelde temperatuurwaarde.

Voor andere bedieningsmogelijkheden neem  
contact met ons op.

NHS Cassette luchtverwarmers zijn bedoeld voor toepassing in winkels en kantoren 
met verlaagde plafonds waar een discrete, individuele oplossing en een hoge mate 
van flexibiliteit gewenst worden. De Cassette luchtverwarmers zijn ontwikkeld met een 
dubbele functionaliteit. Ze bieden een hoog vermogen zelfs door de toepassing van een 
enorm stille ventilatormotor en een slank design zodat de Cassette luchtverwarmers 
eenvoudig in de meeste systeemplafonds geïntegreerd kunnen worden.

Cassette luchtverwarmer
individuele oplossing met hoge mate van flexibiliteit 

RETOUR ½” 

AANVOER ½” 

Cassette luchtverwarmer

Afmetingen Cassette luchtverwarmer
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Cassette luchtverwarmer waterverwarmd 80/60ºC (W)

Type Lucht- 
hoeveelheid

Verwarmings-
capaciteit 
 water  
80/60°C

Waterzijdige 
 weerstand  
water  
80/60°C

Wateraan-
sluitingen

Elektrische aansluitingen  
AC-ventilatoren  
(nominaal vermogen)

Geluidsdruk Gewicht

m3/h kW kPa " Volt kW A dB(A)* kg

12-595 950 11,8 16,6 1/2 230 0,14 0,59 24-44 22,5

18-595 1300 17,3 23,0 1/2 230 0,15 0,63 31-48 23,0

Technische gegevens

* Gemeten op 1m afstand. Technische wijzigingen voorbehouden.
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