


made by robatherm
Mensen hebben lucht nodig om te ademen. De medewerkers 
van robatherm zorgen dagelijks daarvoor, dat mensen over 
de hele wereld voorzien worden van de gewenste ruimtelucht-
kwaliteit.

Op maat gemaakte producten met hoge kwaliteits-
standaard, veiligheid en duurzaamheid zijn kenmer-
ken van de consequente premium strategie van 
robatherm. Als technisch gedreven onderneming leven 
wij van de ambitie van onze medewerkers om altijd 
betere oplossingen en producten te ontwikkelen. Een 
flexibele, hoogefficiënte productie met doorontwik-
kelde arbeidsprocessen tesamen met de gefundeerde 
kennis en een hoge betrokkenheid van onze 
medewerkers zijn de sleutel om aan uw wensen en 
verwachtingen te voldoen.  
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Individuele productoplossingen en 
gestandaardiseerde productieprocessen 
moeten elkaar niet tegenspreken; 
in tegendeel.

Individueel en gestandaardiseerd
Geautomatiseerde productieprocessen gecombineerd 
met de know-how van onze medewerkers maken het 
mogelijk om luchtbehandelingskasten te produceren 
die voor de verschillende toepassingen kunnen worden 
ingezet bij een gelijkblijvende hoge kwaliteit. De tradi-
tionele samenstelling van alle productieprocessen  
verschaft efficiency bij de productie, de installatie en 
het in bedrijf houden van de luchtbehandelingskasten.
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   In één oogopslag
▸  Modulair ontwerp voor een

eenvoudige installatie van
luchtbehandelingskasten in
bestaande gebouwen.

▸  Onbegrensde flexibiliteit
zelfs met verhoogde hygië-
nische eisen of voor explo-
siegevaarlijke toepassingen.

▸  Luchtbehandelingskasten 
ook verkrijgbaar in speciale
kleuren.

Onbegrensde ontwerpmogelijkheden Individueel uniek
Aanpassing aan de individuele wensen van de klant 
is onze core business. De flexibiliteit van de RM-/
RL-Line weerspiegelt zowel in verschillende kast-
vormen zoals L-, T- of U-vorm als in vrij selecteerbare 
kastafmetingen voor luchthoeveelheden van 
1.000 – 320.000 m³/h. 

Voor elke toepassing de optimale oplossing
De RM-/RL-Line serie staan voor individualiteit, 
in combinatie met de precisie van een industriële 
productie. De luchtbehandelingskasten zijn 
leverbaar in weersbestendige buitenopstelling 
of binnenopstelling. Ook voor ATEX, Hygiëne of 
zwembad toepassingen. 

Onvergelijkbaar veel uitvoeringen staan voor 
onbeperkte ontwerp mogelijkheden. Van 1.000
tot 320.000 m3/h bieden de RM- en RL-Line 
ongeëvenaarde flexibiliteit.
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   In één oogopslag 
▸  Standaarduitvoering volgens

de geldende normen.
▸  Vrije keuze van de energie-

efficiëntie labels.

De kwaliteit van een luchtbehandelingskast 
kenmerkt zich in de details. robatherm biedt een 
kastconstructie met uitstekende eigenschappen 
en individuele oplossingen – standaard, zonder 
speciale uitvoeringen.

De luchtbehandelingskast Uitstekende eigenschappen – standaard
Ruim boven de minimum eisen voor de kastconstructie 
eigenschappen betekenen concrete efficiency  
voordelen. Zowel de RM- als RL-Line overtuigen met  
uitstekende kastconstructie eigenschappen. 
 Koudebrugfactoer: TB1
 Warmetegeleiding: T2
 Luchtdichtheid: L1 (M)
 Stabiliteit behuizing: D1/D2 (M)
 Filter bypass lekkage: F9

TÜV gecertificeerde Energie-efficiency
Bij robatherm heeft men de keuze tussen de inter- 
nationale EUROVENT-certificaat of een certificaat 
volgens de RLT-Richtlijnen 01 van de Duitse RLT- 
luchtbehandelingskasten producenten. Een dubbel 
bewijs voor een betrouwbare energie-efficiency. 
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   In één oogopslag 
▸  Luchtbehandelingskast

standaard TB1.
▸ Kijkglas in TB1 uitvoering.

Hoe slechter de TB waarden van een luchtbehande-
lingskast, hoe groter de kans dat er condensatie  
optreedt. Dit resulteert in een verkorte levensduur  
van de luchtbehandelingskast, schade aan het  
gebouw en gezondheidsrisico‘s voor de mens door 
verontreinigde lucht.

TB1 – Beschermd tegen de neiging tot condensatie TB1 meer dan alleen maar luxe
Onderstaande voorbeelden geeft duidelijk aan, 
dat condensaat bij een luchtbehandelingskast 
in TB1 kwaliteit later optreedt. Opstelling in een 
techniekruimte: temperatuur 24°C, buitenlucht-
temperatuur -12°C; Condensatie begint bij:
TB4 (kb = 0.30) 24 °C, 18 % RV.
TB3 (kb = 0.45) 24 °C, 28 % RV.
TB2 (kb = 0.60) 24 °C, 40 % RV.
TB1 (kb = 0.75) 24 °C, 57 % RV.

Condensvorming
Hoe groter het temperatuurverschil tussen de 
omgevingsomstandigheden en de temperatuur 
van de geleverde lucht, hoe groter het risico van 
condensatie. 

Risico‘s door condensatie
Het risico van condens op het oppervlak zijn:
 Gebrek aan hygiëne door de verspreiding van 

 micro-organismen
 Corrosie en vroegtijdige veroudering
 Structurele schade als gevolg van het binnen-

 dringen van condensaat

TB1 standaard bij robatherm
De serie RM-/RL-Line van robatherm hebben 
standaard de beste klasse TB1. Zelfs het 
kijkglas is bij robatherm in TB1 uitgevoerd.
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Luchtbehandelingsconcepten en checklisten 
zorgen voor een snelle en vakbekwaam ontwerp.
De verfijnde concepten van robatherm zorgen 
voor een optimale bedrijfszekerheid en energie 
efficiency.

Concepten om te komen tot de beste oplossing Toepassingconcepten voor adviseurs
De ervaring en de know-how van talloze geprodu-
ceerde luchtbehandelingskasten heeft robatherm ge-
bundeld in toepassingsconcepten. Beschikbaar zijn: 
 All-in-One
 ATEX (explosiegevaar)
 Onderwijsinstellingen
 Gezondheidszorg / Cleanrooms
 Roof Top
 Zwembaden
 Winkelcentra

Waardevolle ondersteuning in ontwerpfase
De toepassing bepaalt in grote lijnen de eisen voor 
de luchtbehandelingsinstallatie. Deze worden in 
toepassingconcepten van robatherm kort, duidelijk 
en begrijpelijk samengevat. 
 Belangrijke eisen
 Overzichtelijke standaard normen 
 Compacte ontwerp informatie
 Ontwerpparameters volgens normen
 Bewezen luchtbehandelingsconcepten

▸ Efficiënte ontwerp support.
▸  Verschillende optimalisatie

opties.

In één oogopslag
▸ Bewezen toepassingsconcepten

flexibiliteit zonder beperking.
▸ Specifieke informatie compact

samengevat.
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Efficiency berekening TrueBlue 
Energiebehoefte, zuinigheid en milieuvriendelijk-
heid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
De TrueBlue efficiency berekening creëert hier 
duidelijkheid in.

Conform normen en regels
Met deze service geeft robatherm investering-, 
exploitatie-, onderhoud- en verwijderingkosten weer 
ten opzichte van het primaire energieverbruik en 
CO2 -uitstoot. Met TrueBlue heeft men een tool, 
gebaseerd op de normatieve berekeningen van de 
Energie besparing eisen (EnEV) en de DIN V 18599, 
waarmee de verschillende leveranciers, installatie-
concepten en componenten worden vergeleken. 
Voor het TrueBlue efficiency certificaat worden de 
systeemconcepten stap voor stap gesimuleerd op 
de locatie, met behulp van de wereldwijde weerdata, 
plaatselijke tijd en de individuele eisen. Het True-
Blue energie efficiency overzicht omvat alle actuele, 
relevante en wettelijke parameters. Hierdoor stellen 
wij u in staat een weloverwogen beslissing te maken 
voor de juiste systeemkeuze.
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   In één oogopslag 
▸ Presentatie geavanceerde efficientie

voordelen.
▸ Vergelijk van verschillende fabricaten,

concepten en componenten.
▸ Rekening houdend met de individuele

randvoorwaarden van gebruik en
weergegevens voor de specifieke
locatie.

Transparant en meetbaar 
Met TrueBlue is het eveneens mogelijk om, buiten 
de energie-eisen van verschillende luchtbehandelings-
systeem concepten, de technologie voor verwarming 
en koeling op energieverbruik en investering objectief 
te evalueren. Alleen door deze manier van aanpak 
is een transparante en nauwkeurige beoordeling van 
het totale systeem mogelijk. 



   In één oogopslag 
▸  Integratie van alle regeltechni-

sche componenten en controle
modules.

▸  Separate schakelkast of
ruimtebesparende in de
luchtbehandelingskast.

▸  Ontwerp, integratie, aanpassing
en het testen in de fabriek.

Het leveringspakket van robatherm omvat 
het complete spectrum van de regeltechniek 
voor luchtbehandelingskasten met de 
bijbehorende elektrische, regeltechnische 
en automatisering systemen.

Geïntegreerde regeltechniek af fabriek Flexibele communicatie-opties
De geintegreerde meet- en regeltechniek biedt een 
grote verscheidenheid aan communicatie opties, 
van een terminal op afstand via een lokaal netwerk 
(pLAN) tot een open communicatie. Zo is commu-
nicatie tussen afzonderlijke robatherm luchtbehan-
delingskasten met elkaar mogelijk, maar eveneens 
door middel van een gebouwbeheersysteem.

Geïntegreerd af fabriek
Door eigen paneelbouw worden alle regeltech- 
nische componenten om ruimte te besparen, in 
de luchtbehandelingskast gemonteerd of in een 
separate regelkast. Ontwerp, integratie, aanpassing 
en testen worden uitgevoerd in de fabriek.

Smart Control
De DDC-software „Smart Control“ is bij uitstek 
geschikt voor de luchtbehandelingskasten.  
Dit dient snel en eenvoudig voor elke toepassing 
geconfigureerd te worden. Verschillende functio-
naliteiten zoals twincoil, zwembad, DEC-techniek 
en koudwater controllers zijn beschikbaar.
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In één oogopslag 
▸ Integratie spaart opstel-
 ruimte en vereenvoudigt

de installatie.
▸ Af fabriek geïnstalleerd.
▸ Getest en gecertificeerd

zekerheid.
▸  DEC-techniek als een

milieuvriendelijk koel-
 proces. 

De ruimtebesparende integratie van alle koel-
technische componenten in de luchtbehandelingskast 
zorgt voor lage investerings- en exploitatiekosten.

Geintegreerde koudetechniek

Complete oplossingen uit een hand
Vooral bij toepassing in bestaande gebouwen is 
een eenvoudige installatie en snelle in bedrijfstel- 
ling gewenst. Intelligente oplossingen zijn in een 
duidelijk voordeel. Geintegreerde regel- en koel-
techniek af fabriek vormen een optimale eenheid.

Efficiënte koeling en kleine ruimte
Luchtbehandelingskasten met geïntegreerde  
koeltechniek hebben het voordeel van een  
klein vloeroppervlak en lagere distributiekosten. 
Deze koel-systemen bieden een zelfvoorzien-
ende, geoptimaliseerd, geïntegreerd systeem  
met hoge prestaties cijfers (COP).

DEC-techniek
DEC-techniek (Desiccative en verdampingskoeling) 
combineert ontvochtiging en verdamingskoeling. 
Wanneer restwarmte of zonne-energie worden  
gebruikt in de regeneratie luchtstroom, kunnen de 
operationele kosten verlaagd worden en worden  
er grote ecologische voordelen verkregen met deze 
techniek. Deze milieuvriendelijke methode ver- 
vangt het conventionele koelmiddel door water.
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Voor elke toepassing van luchtbehandelings-
sytemen is er een optimaal warmteterugwin-
systeem. Een vakbekwame selectie geeft een 
ruim aantal technische alternatieven.

Warmteterugwinning – efficiency op maat Hoge efficiënte warmteterugwinsystemen 
bij robatherm
Voor zeer efficiënte warmteterugwinning is er bij 
robatherm een keuze uit verschillende systemen:
 Warmtewiel
 Platen warmtewisselaar (kruis- of tegenstroom)
 Warmtepompen
 Twincoil

De vele opties bieden de mogelijkheid om voor 
ieder systeemconcept de ideale warmteterug-
winsysteem te selecteren.

Hoogrendement twincoil systeem
Twincoil is een keuze van warmteterugwinning  
wanneer een volledige scheiding van luchtstromen  
is vereist of een ruimtelijke scheiding van de lucht-
behandelingskasten structreel noodzakelijk is. Een  
twincoilsysteem (KVS) geeft ook voordelen zoals  
kleinere luchtbehandelingskasten of de integratie  
van meerdere luchtbehandelingskasten in een  
gemeenschappelijke warmteterugwinsysteem.

Geïntegreerde hydraulische regeling
De hydraulische groep wordt door robatherm volledig 
geïntegreerd in de behuizing van de luchtbehande-
lingskast. Een individuele keuze van de hydraulische 
besturingssystemen maakt een optimale keuze van  
de regelcomponenten mogelijk. 
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Efficient en functioneel tegelijk. De intergratie van 
complexe systemen geproduceerd door een Premium 
leverancier voldoet aan de hoogste verwachtingen.

Systeemexpertise Geintegreerde warmteopwekking
Olie of gas kan direct worden omgezet in warmte 
in een luchtbehandelingskast. robatherm biedt een 
energetisch en economisch gunstig alternatief 
voor indirecte verwarming van de luchtstroom. De 
productie van warmte via een verbrandingskamer 
of open brander behaalt een hoog rendement van 
maximaal 100 %.

Hygienische bevochtiging
De luchtbehandelingskasten van robatherm 
bewijzen met een verscheidenheid aan keuzes voor 
bevochtigingssystemen hun flexibiliteit.
 Roterende sproeibevochtiger in roestvaststalen 

 behuizing (inclusief hygiene control voor auto-
 matisch legen, schoonmaken en drogen lucht-
 bevochtiger)
  Hoge druk bevochtiging voor behandeld water 
zonder recirculerend water in roestvaststalen 

 behuizing
 Stoombevochtiging met roestvaststalen stoom-

 verdelers, roestvaststalen lekbak en gepoedercoate 
 behuizing
  Contactbevochtiger

In één oogopslag
▸  Verschillende geintegreerde 

bevochtigerssystemen in de
luchtbehandelingskast.

▸ Verbrandingskamer of open
brander voor warmteopwekking
in luchtbehandelingskast.

▸  Getest en gecertificeerd
bedrijfszekerheid.
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Meer dan 6.000 op maatgemaakte luchtbehandelings-
kasten per jaar met een hoge norm voor kwaliteit, 
veiligheid en duurzaamheid zijn het bewijs van premium 
strategie van robatherm. Deze ervaring is terug te 
vinden in de vele details, waardoor de RM- en RL-Line  
onvergelijkbaar zijn.

Overtuigend in detail

1 | Standaard basisframe
2 | Lasergelaste RVS lekbak
3 | Ingebouwde frequentieregelaar
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4 | Zwenkbaar afblaasrooster
5 | Ventilator met EC motor
6 | Inspectie deur met haak  
7 | TB1-kijkglas
8 | In hoogte verstelbare stelvoet
9 | Hijsoog voor eenvoudig transport en installatie

10 | Motor met externe luchttoevoer
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De antimicrobiële poedercoating van 
robatherm remt de groei van multiresistente 
kiemen zelf. De hoge efficiëntie en het duurzaam 
effect zijn getest en bevestigd in een lang-
durige studie.

Antimicrobiële poedercoating Duurzame, effectieve bescherming
Een in de handel verkrijgbare gebruikelijke anti-bacte-
riele coating zal in eerste instantie gelijke resultaten 
laten zien. De werking tegen micro-organismen zwakt 
echter binnen enkele weken af. De poedercoating van 
robatherm heeft een potentie van enkele jaren. 
Het fungeert ook, anders dan anti-bacteriele middelen, 
zelfs tegen algen, gisten en schimmels. 

Met poedercoating een stap vooruit
Innovaties kenmerken het kwaliteit concept van 
robatherm. Afgezien van de unieke antimicrobiële 
poedercoating voor verhoogde hygiënische eisen 
van robatherm, biedt robatherm ook een geleidende 
poedercoating voor luchtbehandelingskasten in 
explosiegevaarlijke omgevingen. Een speciale 
dubbele poedercoating wordt gebruikt voor lucht-
behandelingskasten voor toepassing in zwembaden. 
Door toepassing van een epoxy-basisverf is de 
behuizing perfect beschermd.

   In één oogopslag 
▸  Antimicrobiële poedercoa-

ting werkt permanent zelfs
tegen multiresistente bacte-
riën (MRSA).

▸  Geleidende poedercoating
voor explosie gevaarlijke
omgeving.

▸  Tweelaags poedercoating
voor zwembad luchtbe-
handelingskasten voor een
hogere bescherming tegen
chloride bevattende media.
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robatherm is niet verantwoordelijk voor de juistheid en 
volledigheid van deze uitgave. Afbeeldingen en beschrijvingen 
kunnen afwijken van de praktijk. Technische veranderingen 
voorbehouden. Uitgave 04/2014. Copyright by robatherm.
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