
Smitsair-JETsystemen BV is uw gespecialiseerde partner voor ontwerp, levering, montage en inbe-
drijfstelling van luchtdistributiesystemen ten behoeve van de koeling, verwarming en ventilatie. Onze
systemen vinden wereldwijd hun toepassing in zowel comfortruimten alsook (zeer) grote industriële
en commerciële ruimten en hallen.

De hooginducerende en optimaal instelbare JET nozzle met haar innovatieve eigenschappen vormen
veelal de basis voor de te ontwerpen systemen.

Met een projectmatige aanpak kunnen wij voor vrijwel iedere ruimte een effectief en energiezuinig
ontwerp verzorgen waarbij techniek en comfort centraal staan.

Tevens hebben wij diverse standaard luchtverdeelcomponenten in ons leveringspakket waaronder
luchtgordijnen, wand-, kanaal-, trog- , lijn- en verdringingsroosters.

SMITSAIR-JETSYSTEMEN

www.smitsair.nlJET-systemen BV

EIGENSCHAPPEN SMITSAIR-JET SYSTEEM

• Kwaliteit op maat,
• Hoge uitblaassnelheid mogelijk bij relatief lage voordruk,
• Jets tot 30º hoekinstelbaar door middel van bol- of groefconstructie,
• Interne buiging in de Jets voor betere instroming en lagere

luchtweerstand,
• Verticaal en horizontaal temperatuurverschil in de ruimte vrijwel nihil,
• Zeer gunstige akoestische eigenschappen,
• Grote worplengten te realiseren door het innovatieve stromingsprofiel,
• Zowel koelen als verwarmen met het zelfde systeem mogelijk,
• Géén ondersteuningsventilatoren benodigd,
• Jets te leveren in diverse modellen, maatvoeringen en kleuren.
• Materiaal uitblaasornamenten in diverse metaalsoorten.
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SMITSAIR-JETSYSTEMEN

PROJECTEN / TOEPASSINGEN

• fabrieks-, las- en assemblagehallen,
• hangars, terminals,
• magazijnen, distributiecentra,
• voedselverwerkende industrie,
• zwembaden, sporthallen, fitnessruimtes,
• concertzalen, discotheken, horeca,
• multifunctionele evenementenhallen,
• winkels, winkelcentra,
• tv studio’s, theaters, foyers
• atria en binnentuinen,
• woonhuis- en klaslokaalventilatie,
• luchtgordijnen en luchtsluizen,
• vele andere toepassingsmogelijkheden

INBEDRIJFSTELLING / MONTAGE

• De Smitsair-JETsystemen worden compleet geleverd met professionele
inbedrijfstelling waaronder afstelling van de JETS op locatie, luchtsnel-
heidmetingen, meetrapportage en optioneel rookproef.

• Binnen de Smitsair groep hebben wij tevens een volwaardige luchtkana-
len- en montageafdeling welke desgewenst de Smitsair-JETsystemen
volledig luchttechnisch voor u installeert.

www.smitsair.nl

STANDAARD COMPONENTEN
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