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Gamma
Het gamma luchtbehandelingstoestellen bestaat hoofdzakelijk uit 
de volgende 3 typen:
 
• RPV 1350 tot 12000 m3/h 
- standaardreeks in 7 modelgroottes
- enkelwandige omkasting, inwendig geïsoleerd
- nominaal verwarmingsvermogen van 25 tot 95 kW

• RP 9000 tot 36000 m3/h 
- twee modelgroottes
- innovatief ontwerp van hoge kwaliteit
- nominaal verwarmingsvermogen tot 400 kW
- lichte constructie met sandwichpanelen
- voorgelakte aluminium beplating
- samengebouwd op een UNP stalen chassis

• RA 10000 tot 60000 m3/h 
- 6 reeksen van hoge kwaliteit
- uitgebreide optielijst
- nominaal verwarmingsvermogen tot 750kW
- 3 soorten sandwichpanelen: 
25mm – 50mm – Koude brug-vrij 50mm,  gemonteerd in een stabiel 
raamwerk van aluminium profielen

RPV - RP - RA luchtbehandelingstoestellen
REZNOR heeft meer dan 125 jaar ervaring op het vlak van ver-
warmingstoepassingen en is voortdurend actief op het vlak van 
innovatie en kwaliteit. 
 
Reznor heeft sinds 1970 luchtbehandelingstoestellen ontworpen en 
vervaardigd, naast gasgestookte luchtverwarmers en vele andere 
producten.

Luchtbehandelingstoestellen voor 
uiteenlopende toepassingen
De luchtbehandelingstoestellen kunnen op uiteenlopende plaatsen 
worden geïnstalleerd:
• Fabrieken
• Magazijnen
• Evenementenhallen
• Distributiecentra
• Winkels
• Religieuze gebouwen
• Restaurants
• Sporthallen

Er zijn toestellen geschikt voor binnen- als buitenopstelling.

Ventilatie
REZNOR heeft ventilatietoestellen waarbij de ruimtelucht wordt ver-
vangen door buitenlucht. Buitenlucht wordt eerst behandeld, zoals 
gefilterd, verwarmd of mogelijk gekoeld. 
 
Bij andere toepassingen kan de binnenlucht worden gerecirculeerd 
of gemengd tijdens de dag om energie te besparen. In de zomer 
kan ‘s nachts ook free cooling worden toegepast. Door de koudere 
nachttemperatuur kan de ruimte enigszins gekoeld worden, dit voor 
een aangenamere ruimtetemperatuur.

Modulair concept
De luchtbehandelingstoestellen voldoen aan de eisen van de klant, 
bestaan uit een modulaire opbouw en worden op maat gemaakt.

Gebruiksklare luchtbehandelings- 
toestellen
De REZNOR luchtbehandelingstoestellen worden op hun eigen 
basischassis in één geheel tot 10m lengte geleverd.  Ze zijn volle-
dig voorbedraad volgens de wensen van de klant en gereed om de 
elektrische voeding en de besturing op aan te sluiten.

Stabiel chassis
De toestellen hoeven niet te worden samengesteld op de locatie 
zelf, de basischassis zijn ontworpen om het toestel zo optimaal te 
vervoeren en te laten functioneren.

Aangepaste werking
In overleg met de klant kan het toestel en de regelapparatuur 
worden samengesteld. Onze productingenieurs staan u bij om de 
perfecte oplossing te vinden inzake het functioneren van de lucht-
behandeling.

Eindtest
Elk toestel is onderworpen aan de standaard testprocedure op het 
einde van de productielijn. Op die manier wordt kwaliteit en een 
correcte werking van elk onderdeel verzekerd.



RPV - RP - RA luchtbehandelingstoestellen
PRODUCTGEGEVENS

Luchtdebiet & warmteafgifte
Op de onderstaande grafiek kun je het luchtdebiet in m3/h en de corresponderende warmtevermogens aflezen voor de verschillende 
Reznor luchtbehandelingstoestellen. 



RPV - RP - RA luchtbehandelingstoestellen

Naargelang de vereisten van het project worden de kleppen geïnstalleerd daar waar buitenlucht of recirculatielucht wordt aangezogen. Op 
vraag van de klant kunnen de kleppen worden voorzien van servomotoren van 24 of 230V. Indien servomotoren worden besteld, wordt de be-
drading van de kleppen ondergebracht in het centrale elektrische compartiment. Servomotoren kunnen modulerend zijn of AAN/UIT en kunnen 
een veerteruggang of eindschakelaar bevatten.

Aangezien de indirect gasgestookte lucht-
verwarmer tot de kernactiviteit van Reznor 
behoort, hebben we een eeuw kennis toe-
gepast voor de ontwikkeling van gespeciali-
seerde luchtbehandelingstoestellen. 

Door het gebruik van meerdere kleine of 
grote warmtewisselaars kan men een tem-
peratuurverhoging van 20 tot 55°C bereiken 
voor ieder luchtdebiet. Onze geavanceerde 
branders produceren een heel lage CO- en 
NOx-uitstoot. De warmtewisselaars berei-
ken een rendement van 91% en meer. De 
regeling van het vermogen wordt verkre-
gen door een meertraps- of modulerend 
systeem.

De warmtewisselaars zijn vervaardigd uit 
hoogwaardig roestvast staal van het type 
AISI 409. Ze kunnen eveneens worden 
vervaardigd in roestvast staal 316 (enkel RA 
& RPV) voor heel agressieve omgevingen.

Direct gasgestookte 
verwarming
Bij 100% make-up air toepassingen waarbij 
buitenlucht voortdurend de ruimtelucht moet 
vervangen, kan een directgestookte brander 
worden gebruikt in de luchtbehandelings-
toestellen. Hierbij gaan de verbrandingsgas-
sen heel verdund met de luchtstroom mee. 
Recirculatie is niet gewenst. 

Bij zulke toepassingen maakt het luchtbe-
handelingstoestel deel uit van het ventila-
tiesysteem en de directgestookte brander 
verzekert dat de buitenlucht de correcte 
inblaaastemperatuur heeft bereikt.

Luchtregelkleppen

Indirect gasgestookte 
verwarming



RPV - RP - RA luchtbehandelingstoestellen

Door het gebruik van dubbelwandige panelen in 
voorgelakt aluminium (RAL7035) zijn de RP & 
RA toestellen relatief licht. Model RPV heeft een 
enkelwandige voorgelakte gegalvaniseerde stalen 
omkasting (RAL 7032).

Op maat gemaakt

De Reznor luchtbehandelingstoestellen worden 
getekend met behulp van de nieuwste 3D CAD soft-
ware waardoor men productietekeningen van hoge 
kwaliteitverkrijgt die aangepast zijn aan ons eigen 
productieproces.

De inlaat of uitlaat kan worden geplaatst daar waar 
de klant het verlangt. Tweezijdig aanzuigende 
secties kunnen worden voorzien, waarbij boven-, 
onder-, achter- of zij-inlaten worden gecombineerd. 

Voor de behandelde lucht kan de uitlaat direct aan 
de onder-, boven-, zij- of voorkant van het toestel 
worden geplaatst.

De Reznor toestellen kunnen worden uitgerust met filters voor verschillende toepas-
singen zoals paneel- en zakkenfilters voor filtratieniveaus van G3 tot F9.  
Drukverschilschakelaars kunnen optioneel worden toegevoegd voor de controle en 
indicatie van vuile filters.

Indien een warmwater- of koudwaterbron voorhanden is (uit het proces of uit een centraal verwarming- of koelingsysteem), 
kunnen we luchtbehandelingstoestellen aanbieden met warmwater- of koudwaterbatterijen.

De batterij wordt geselecteerd op basis van de specificaties van de klant.

Reznor kan directe verdampingskoelbatterijen leveren die speciaal geselecteerd worden zodat de parameters van koelgas, 
vermogens, verdamping en temperaturen voldoen aan de vereisten van de klant. De verdampingsbatterij kan dan perfect aan-
gesloten worden op een extern koelsysteem. Het toestelchassis kan zo worden verlengd dat het de koelmodules ondersteunt. 
Op die manier wordt het volledige systeem op de locatie op één enkele constructie geplaatst !

Reznor selecteert de geschikte combinatie van ventilator en motor in functie van het vereiste luchtdebiet en de externe en interne statische drukver-
liezen van de geselecteerde onderdelen.

De RPV toestellen worden voorzien van tweezijdig aanzuigende centrifugale ventilatoren met voorwaarts gebogen schoepen. De ventilator wordt 
gemonteerd aan de achterzijde van de warmtewisselaar.

Voor de RP & RA reeks kan men kiezen tussen verschillende tweezijdig aanzuigende centrifugale ventilatoren met voor- of achterwaarts gebogen 
schoepen met zelfsmerende lagers die garant staan voor een lange levensduur. De selectie van de ventilator en de motor gebeurt op basis van de 
specificaties van de klant en hangt af van het voornaamste ontwerpcriterium, namelijk luchtsnelheid, vermogen, geluidsniveau, kosten of andere 
elementen. Bij model RA wordt de ventilator vóór de gasgestookte warmtesecties geplaatst. Bij model RP vindt men de ventilator achter de gasge-
stookte warmtesecties.

In functie van de bereikte snelheid van de ventilator en de motor wordt de installatie aangepast door geschikte veren of rubberen trillingsdempers.

Lichte constructie

Opties voor uitlaat en inlaat

Filters

Batterijen voor warm of koud water & Directe koeling

Ventilator & Motor



RPV - RP - RA luchtbehandelingstoestellen
RP reeks
Deze toestellen worden samengesteld met sandwichpanelen uit  
extrusiepolystyreen, een hard schuimrubber, geplaatst tussen 
geanodiseerde aluminium platen van 0,8 mm dik.  
De sandwichpanelen voor deze reeks zijn 25 mm dik.

Alle zijden van de RP-toestellen bestaan uit een enkelvoudig 
paneel met de nodige openingen en elementen voor een eventuele 
luchttoevoer of luchtuitlaat. Zo hebben bovenpanelen bijvoorbeeld 
geen naden waardoor een grote water- en winddichtheid wordt-
verzekerd. De panelen worden over de lengte gemonteerd op 
structurele elementen aan de binnenkant van het toestel zodat de 
omkasting extra wordt verstevigd. 

Op elke hoek van het toestel worden extra aluminiumstrips aange-
bracht om een perfecte lucht- en waterdichtheid te verzekeren.

RPV: opstelling ventilator & vlakfilters

Duurzaamheid
De Reznor luchtbehandelingstoestellen worden vervaardigd uit 
hoogwaardig gegalvaniseerd plaatstaal (RPV) of voorgelakte alumi-
num plaat (RA & RP) waardoor het toestel corrosiebestendig is. Alle 
interne componenten worden vervaardigd uit gegalvaniseerd staal. 
Aangezien de lange ervaring op het vlak van luchtbehandelingstoe-
passingen aantoont dat corrosie een belangrijke factor is in huidige 
omgevingen, heeft Reznor ervoor gekozen om zowel de binnen- als 
de buitenkant van alle toestellen te beschermen.

Opbouw
Elk van de Reznor toestellen werd toepassingsgericht ontworpen 
en vervaardigd. 

RPV Reeks
Enkelwandige constructie in gegalvaniseerd voorgelakt plaatstaal. 
De binnenzijden zijn voorzien van PE-isolatie. De toestellen zijn 
modulair samengebouwd door verschillende compartimenten, ge-
monteerd op één standaard basischassis of voor een dakopstand, 
te combineren. 



RPV - RP - RA luchtbehandelingstoestellen
RA reeks
De RA toestellen worden gebouwd door een frame van aluminium 
profielen samen te stellen. In die profielen worden sandwichpane-
len bevestigd. Dit kader van profielen dat alle compartimenten van 
het toestel omringt, biedt extra stevigheid.

Het luchtbehandelingstoestel wordt modulair samengesteld volgens 
de specificaties van de klant en de sandwichpanelen worden ont-
worpen volgens het verzoek.

Alle RA toestellen hebben specifiek ontworpen bovenpanelen die 
instaan voor 100 % waterdichtheid.

Standaard constructie
De standaard constructie van de RA bestaat uit sandwichpanelen van 
25 mm van hetzelfde type als voor de RP.

50 mm constructie
Optioneel kunnen sandwichpanelen van 50 mm van hetzelfde type als 
voor de RP worden gebruikt. Die panelen zorgen voor meer warmte- 
en geluidisolatie.

Koude brug vrij-constructie
Bij bepaalde projecten waar het luchtbehandelingstoestel buiten is 
opgesteld of waar een toestel dat binnen is opgesteld lucht moet 
behandelen met een groot temperatuurverschil tussen de omgevings-
lucht en de lucht in het toestel, kan er condensatie voorkomen op de 
oppervlakken van de panelen die sterk worden afgekoeld. In dit geval 
wordt het gebruik van een koude brug vrij-constructie aangeraden. 
Dankzij deze constructie is er geen contact tussen de metalen onder-
delen van de binnenkant en die van de buitenkant van het toestel en 
wordt een isolerende laag voorzien tussen alle elementen.

Onderhoudsvriendelijk
De RP en RA luchtbehandelingstoestellen vereisen heel weinig 
onderhoud.

Door de gladde wanden van de toestellen is het schoonmaken van 
de binnen- en de buitenwanden heel eenvoudig. De binnenkant van 
het toestel is gemakkelijk bereikbaar via verschillende afneembare 
panelen en deuren.

Elke sectie die regelmatig moet worden nagezien voor onderhoud 
is standaard voorzien van een deur met scharnieren.

Alle andere panelen worden bevestigd met behulp van schroeven 
en kunnen gemakkelijk worden verwijderd in geval van sporadisch 
groot onderhoud of nazicht.
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>>   GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

>>   LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

>>   STAANDE LUCHTVERWARMERS

>>   GASVERWARMINGSBATTERIJEN

>>   CHILLERS

>>   CONDENSING UNITS 

>>   ROOFTOP UNITS

>>   ZONNECOLLECTOREN

>>   LUCHTONDERSTEUNINGSVENTILATOREN

>>   LUCHTGORDIJNEN

Ontdek ons volledige aanbod op www.reznor.eu !

Company Standards and Services:
All Reznor products are tested and approved to CE standards. Reznor Europe nv is assessed to EN ISO 9001 Quality Assu-
rance. Reznor offers a service to its customers; including budget schemes, on site technical support and a comprehensive 
after-sales package. Reznor reserves the right to change specifications without prior notice.


