
Q350

925 mc/h

3.800 mc/h

1.350 mc/h

1.425 mc/h

Q450
5.800 mc/h

1.100 mc/h

1.550 mc/h

1.600 mc/h
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QUEEN / Il Luchtverdelers

LUCHTVERDELING

De QUEEN luchtverdelers zijn specifiek ontworpen om de lucht 

te verdelen en de temperatuur in de installatieruimtes homogeen 

te maken, met behulp van de krachtige luchtstraal van de axiale 

ventilatoren waarmee deze zijn uitgerust. 

Het concept van luchtverdeling dat aan de grondslag van dit 

product staat is eenvoudig: de warme lucht, die normaal gesproken 

in de hoger gelegen delen van de ruimtes blijft hangen, wordt 

aangezogen door de axiale ventilator van de luchtverdeler en naar 

beneden gestuurd naar de zones waarin mensen aanwezig zijn. 

De Queen luchtverdelers verplaatsen een grote hoeveelheid lucht, 

zowel direct als wegens inductie, aangezien de lucht rondom de 

behandelde lucht wordt meegesleept, zoals met laboratoriumtests 

is aangetoond. 

Dit waarborgt een zeer hoge efficiëntie en zorgt ervoor dat het 

comfort in de ruimte snel wordt bereikt.

Deze werking is een aanvulling op de werking van de 

verwarmingsapparaten, aangezien de warme lucht die deze 

apparaten produceren met de lucht in de omgeving wordt 

gemengd.

Innovatief ontwerp

De QUEEN luchtverdeler heeft een 

innovatieve vorm en een uniek 

design: de unit is gemaakt van zeer 

lichte materialen (ABS) en heeft 

een buitengewoon compacte vorm.

Dankzij de compacte vorm van 

QUEEN kan de luchtverdeler dicht 

op het plafond van het gebouw  

(64 cm) worden geïnstalleerd, 

waardoor problemen die vaak 

verbonden zijn aan de passage van 

loopkranen of andere bewegende 

structuren binnen bepaalde 

fabriekshallen worden vermeden.

Behandelde lucht Queen

Debiet ventilator 3.800 m3/h

Opgewekt debiet 3.700 m3/h

Totaal debiet 7.500 m3/h

Debiet ventilator 5.800 m3/h

Opgewekt debiet 4.250 m3/h

Totaal debiet 10.050 m3/h
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Geboden voordelen

Het gebruik van de Queen luchtverdeler biedt aanzienlijke 

voordelen in de winter en in de zomer.

Zomer:

• Beperking van de relatieve vochtigheid met meer dan 20%.

• Beperking van de concentratie van rook/dampen en geuren 

met meer dan 50%.

• Aanzienlijke verbetering van het microklimaat.

Winter:

• Beperking van de warmtebehoefte met meer dan 30%.

• Beperking van de relatieve vochtigheid met meer dan 20%.

• Eliminatie van condensvorming.

• Minder onderhoud aan installaties en structuren.

Prestatiegerichte structuur

QUEEN is compact en licht (14-15 kg) en 

heeft een sterke structuur. Aangezien een 

robuuste ventilator wordt gebruikt die weinig 

onderhoud vereist, vormt de uitbalancering 

van de ventilator geen probleem.
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

• Dragende structuur en diffuser van ABS 

• Geometrie pulsielamellen met een groot 

verspreidingsvermogen

• Behandelde lucht van 7.500 m3/h tot 10.050 m3/h

• Invloedsgebied 70-380 m2

• Opgenomen vermogen 130 W/ 310 W 

• Eenfasige voedingsspanning 230 V

• Beschermingsgraad IP54 

• Axiale ventilator 

• Regeling van de ventilatiesnelheid
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Het is belangrijk om te 

benadrukken dat de nieuwe 

QUEEN luchtverdelers 

gecombineerd kunnen worden 

met een aparte thermostaat 

waarmee de automatische 

werking van de luchtverdeler(s) 

in een ruimte kan worden 

ingesteld. 

Deze kit biedt de mogelijkheid 

om de werking van de 

luchtverdeler te automatiseren 

en de werking ervan te 

regelen wanneer dit in de 

installatieruimte nodig is. 

Op deze manier wordt het 

energieverbruik beperkt.

De luchtverdelers worden 

automatisch ingeschakeld als 

de verwarmingsinstallatie een 

DT tussen de temperatuur 

op de installatiehoogte 

van de luchtverdelers en 

de omgevingstemperatuur 

waarneemt (en dus uitsluitend 

wanneer de lucht daadwerkelijk 

moet worden verdeeld).

De belangrijkste gegevens 

omvatten:

• de eenfasige elektrische 

voeding en dus de 

eenvoudige voorbereiding 

van de elektrische installatie;

• het geringere stroomverbruik 

van de Q350; 

• de installatiehoogte.

Dankzij deze werking en het 

eerder beschreven snelle 

bereik van het comfort wordt 

het stroomverbruik van de 

luchtverdelingsinstallatie 

aanzienlijk beperkt, aangezien 

de daadwerkelijke bedrijfsuren 

van de elektrische ventilatoren 

automatisch gecontroleerd 

worden. Dit aantal zal 

aanzienlijk lager zijn dan het 

aantal gebruiksuren van de 

verwarmingsinstallatie.

Automatische controle/energiebesparing

Snelheidsregelaar

Op aanvraag kunnen twee 

snelheidsregelaars met 5 

standen worden verkregen 

als de rotatiesnelheid 

van de ventilatoren moet 

worden geregeld en dus de 

luchtsnelheid aan de grond 

moet worden beperkt:

een regelaar die tegelijkertijd 

2 Q450’s of 4 Q350’s kan 

aansturen;

een regelaar die tegelijkertijd 

5 Q450’s of 10 Q350’s kan 

aansturen.

De beide regelaars zijn voorzien 

van een regelknop zomer/0/

winter (winter in het geval 

dat de werking met de aparte 

thermostaat wordt geregeld).

Snelheidsregelaar
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Installatiehoogte

De Queen luchtverdeler 

is verkrijgbaar in twee 

modellen, afhankelijk van de 

ventilatiecapaciteit.

Het model Q350 is geschikt voor 

een maximale installatiehoogte 

van 9 meter met een capaciteit 

van 7.500 m3/h.

Het model Q450IT is echter 

geschikt voor een installatiehoogte 

tot 15 meter, met een maximale 

capaciteit van de behandelde lucht 

van 10.050 m3/h.
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Diffuser met hoge inductie

De verspreiding omlaag van 

warme lucht wordt “geleid” door 

de schuingestelde pulsielamellen 

van de verdeler die op de QUEEN 

luchtverdeler is gemonteerd: 

de complexe geometrie van 

deze pulsielamellen is speciaal 

ontworpen en getest om de beste 

richting van de lucht m.b.t. het 

invloedsgebied en de luchtsnelheid 

die aan de grond waargenomen 

wordt, te bieden.

De onderstaande grafiek 

toont de aanwijzingen van 

het invloedsgebied t.o.v. de 

installatiehoogte van de twee 

modellen van de QUEEN 

luchtverdelers.

Eenvoudige en snelle installatie

Invloedsgebied 70/380 m2
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De stevigheid van de structuur 

wordt gewaarborgd door een 

geavanceerde studie van de 

vastklemming van de kunststof 

details en het ontwerp van een 

dragend frame van verzinkt 

plaatstaal dat zorgt voor 

veilige bevestigingspunten 

voor het ophangen en dat 

tegelijkertijd de stabiliteit van 

de luchtverdeler waarborgt.

De eenvoudige structuur van 

QUEEN bestaat uit slechts een 

aantal elementen:

een ventilator (bevestigd met 

trillingsdempende steunen), 

een ventilatorsteun, een 

diffuser van ABS en een 

dragend frame van plaatstaal.
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Afmetingen

Technische gegevens

Model Q350 Q450

Dragende structuur en diffuser ABS ABS

Debiet behandelde lucht [m3/h] 7.500 10.050

Luchtdebiet ventilator [m3/h] 3.800 5.800

Geluidsvermogen dB(A) 65 71

Geluidsdruk dB(A) 43 (op 5 meter) 45 (op 8 meter)

Invloedsgebied [m2] 70-200 150-380

Installatiehoogte [m] (min-max) 4-9 6-15

Aantal ventilatoren en waaierdiameter 1x350 1x450

Gebruikstemperatuur [min-max] -15°C, +50°C

Maximale hoogte ruimte [m] 18

Nominaal elektrisch vermogen [W] 135 350

Frequentie [Hz] 50

Opgenomen stroom max snel./aanloop [A] 0,65/1,5 1,6/3,7

Toerental motor [t.p.m.] 1360 1280

Voedingsspanning [V] 230

Beschermingsgraad IP54

Type ventilator Axiaal

Gewicht [Kg] 13 15

L

H Model L [mm] H [mm]

Q350 695 390

Q450 695 390


