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Gezond en goed geventileerd binnenklimaatDe OC Energiezuil is een compacte, decentrale unit 
die zorgt voor veel ventilatie in bestaande gebouwen 
waar dit op dit moment nog niet goed geregeld is. De 
OC Energiezuil kan geplaatst worden terwijl het ge-
bouw gebruikt wordt en levert weinig bouwstress op

OC ENERGIEZUIL
De OC Energiezuil is speciaal ontwikkeld 
voor (extra) ventilatie in het onderwijs, de 
zorg en op kantoren. 

We care about healthy air

Meer informatie OC Energiezuil
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OC ENERGIEZUIL
De unit wordt standaard geleverd met een 
houten ombouw. Dit biedt diverse afwerkings-
mogelijkheden, passend bij iedere situatie. 
Door een eigen keuze aan kleuren, materialen 
of bedrukkingen zijn de mogelijkheden einde-
loos en gaat de OC Energiezuil naadloos over 
in het bestaande design van de ruimte. 

Eigenschappen
• Debiet nominaal 1.000 m3/u
• Debiet max 1.200 m3/u
• Geluidsproductie: < 45 dB(a) bij uitblaaszij-

de op nominaal debiet
• Vast debiet t.b.v. zorglocaties/ziekenhuizen,         

variabel of CO2-sturing voor onderwijs
• CO2-sturing optioneel
• SPF 150 W/m3/h
• Plaatsing in de gebruiksruimte tegen 

buitenmuur
• Veiligheid: door plaatsing afzuigventilator 

geen vermenging met inblaaslucht
• Vrije koeling d.m.v. bypass
• Actieve koeling 3 kW
• Verwarming 2 kW
• Aansluiting 1 fase 16A
• Filtering F7 inblaas
• Totaal / droog rendement WTF bij T 

-10°C/90% – R 21°C/40%
• Door afmetingen makkelijk te plaatsen
• De topbox verzorgt de aansluiting in de 

ruimte 

Afbeelding 1: OC Energiezuil 

Afbeelding 4-5: Bedieningspaneel aan en uit 

Afbeelding 3: Zijaanzicht opgestelde unit 

Afbeelding 2: Schuin aanzicht opgestelde unit

Afmetingen
• 1200mm x 600mm. Hoogte is variabel (minimaal 

1800mm

Is er meer informatie gewenst of direct een vrijblijvende 
aanvraag indienen? Neem contact met ons op. 
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Technische tekeningen OC Energiezuil

Tekening 1: inblaas d.m.v. airsock

Tekening 3: afmetingen OC Energiezuil Tekening 2: inblaas d.m.v. nozzles direct in de ruimte 

Tekening 6 / 7 / 8: buitenlucht aansluitingen achterzijde 

Tekening 4: vrije aansluiting, tuiten bovenop kast  Tekening 5: inblazen in de ruimte d.m.v. kanalen en roosters 
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