Prefab schoorstenen

EQ-Air1

De EQ-Air is een innovatieve samenwerking met Eplucon en Breman Installatiefabriek IJsselmuiden. De EQ-Air is een nagenoeg
onderhoudsvrije dakmodule die energie kan leveren aan een
woning. Dat gebeurt via een drycooler in een dakbehuizing die
vanaf drie kanten lucht aanzuigt en langs een wisselaar leidt. In
het concept zit ook een ventilatie-uitblaas en rioolontspanning

verwerkt. In een tweede versie van het EQ-Air-concept wordt een
Propaanwarmtepomp van Ecoforest aan het systeem gekoppeld,
waardoor ook hogere temperaturen (70°) mogelijk zijn. Bijkomend
voordeel is de mogelijkheid om actief te koelen. In vergelijking met
een bodemgebonden systeem is er geen boring van de warmtepompbron nodig.

•	Deze schoorsteen is alleen toepasbaar op
een Ecoforest warmtepomp.
•	Afmeting is circa 1287 x 780 x 474mm.
•	Afmetingen daksparing: 505 x 932mm.
•	MV/WTW afblaas en riool ontspanning in de schoorsteen
opgenomen.
•	Eén complete unit, inclusief hijsogen.
•	Eenvoudig te monteren, plug and play principe.
•	Standaard voorzien van luchtdichte dakbeschotplaat.
•	Iedere gewenste (RAL) kleur mogelijk.
•	In overleg zijn er esthetische aanpassingen mogelijk.
•	3D modellen (Sketchup, Revit, AutoCAD) op aanvraag.
•	Toepasbaar bij dakhellingen van 30° t/m 70°.
•	Geïntegreerde buitenvoeler.

In samenwerking met:

Iedereen energiepositief

Prefab schoorstenen

EQ-Air
Toepassing
Werkgebied

Algemene specificaties

Elektrische gegevens

Aansluitingen
Afmetingen

Unit
Te combineren met
Bron
Maximum / Minimum buiten temperatuur
Toepasbare hellingshoek
Maximale druk
Aanbevolen vloeistof
Inhoudsvolume
Debiet (luchtstroom)
Meting conform: NEN-EN 12102-1: 2017, NEN-EN-ISSO 3743-1:
2010 (op 5m afstand en bij -7°C buitentemperatuur)
Buitenvoeler
Fan toerental
Voeding
Toegestane voedingsspanning
Frequentie
Maximum verbruik
Maximum stroom
Aanvoer
Retour
Hoogte x breedte x diepte
Ventilator diameter (ebm-papst)
Netto gewicht
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°C
°
Bar

6 kW			

8 kW

1-9

Liter
M3 /h
dB (A)

3-12
Lucht / Hybride
42 / -15
30° - 70°
16
Ethyleenglycol voorgemengd tot -35°C
10
2450
3100
31
37

1/min.
V
Hz
W
A
mm
mm
Kg

Geïntegreerd
504
630
230 V 1/N/PE (vanuit warmtepomp)
230
50
38
72
0,17
0,32
Ø 28
Ø 28
1287 x 780 x 474
500
101

