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Stil

Luchtverhitters
Frico is sinds jaren de wereldleider in het ontwikkelen van 
luchtverhitters. Vandaag de dag hebben wij een complete, kwalitatief 
hoogwaardige serie ontwikkeld, gebaseerd op het veeleisende 
Scandinavische klimaat. Wij zijn trots op onze wereldwijd hooggeprezen 
serie luchtverhitters. Deze producten staan bekend als betrouwbaar en 
met een lange levensduur. De luchtverhitters zijn robuust en doorstaan 
ruwe behandeling in dynamische omgevingen en hebben een zeer laag 
geluidsniveau.

Vergeleken met andere verwarmingssystemen is een investering in 
luchtverhitters laag. Frico luchtverhitters geven veel capaciteit voor 
weinig geld.

Plafondventilator
Plafondventilatoren duwen de oververwarmde lucht vanaf het plafond 
omlaag naar de verblijfszone. Energieverliezen nemen af en de warmte 
wordt optimaal gebruikt. De besparingen zijn het hoogst in ruimten 
met hoge plafonds waar het temperatuurverschil tussen de vloer en het 
plafond het grootst is. De installatie van plafondventilatoren voor het 
besparen van energie vereist een kleine investering en resulteert in een 
zeer korte terugverdientijd. 

Convectoren
Convectoren en radiatoren zijn eenvoudig te installeren. De lucht 
wordt warm en stijgt op, koelt weer af en daalt naar de vloer om weer 
opgewarmd te worden. Hierdoor ontstaat een goede warmteverdeling, 
de naar boven stromende lucht voorkomt koude tocht van bijvoorbeeld 
een raam. Ons assortiment bevat convectoren die aan alle behoeften 
voldoen: klein, discreet, robuust en slijtvast of snel en economisch, 
allemaal van een hoog kwaliteitsniveau.



Krachtig

Effectief
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Frico bespaart energie

Het hoofdkantoor van Frico staat even buiten 
het Zweedse Gotenburg en wij zijn onderdeel 
van de Systemair Group. Frico is op dit moment 
via dochterondernemingen of distributeurs 
vertegenwoordigd in 85 landen over de hele 
wereld. Voor actuele informatie kunt u altijd 
kijken op onze website www.frico.se.

Onze productie vindt plaats bij de productie-
eenheden in het Zweedse Skinnskatteberg 
en bij andere ISO-gecertificeerde productie-
eenheden in Europa. Onze magazijnen staan op 
strategische locaties verdeeld over Europa.

Dankzij ons brede productassortiment en onze vele 
jaren ervaring kan Frico u helpen om energie te 
besparen. Door het aanbieden van totaaloplossingen, 
met zowel complete verwarmingssystemen als 
producten voor bijverwarming, zijn wij in staat om een 
comfortabel binnenklimaat te realiseren tegen lage 
energiekosten. Onze regelsystemen voor verschillende 
niveaus zorgen ervoor dat u nooit méér energie 
verbruikt dan nodig is. Via ons moederbedrijf Systemair 
beschikken wij ook over kennis op het gebied van 
ventilatie en zijn wij in staat om de juiste oplossingen te 
leveren.

Slimme klimaatoplossingen
Wij van Frico zijn er trots op dat wij energie-
efficiënte producten kunnen bieden voor een beter 
binnenklimaat. Bij onze productontwikkeling 
richten wij ons op het realiseren van een maximale 
functionaliteit met het laagst mogelijke energieverbruik, 
en dat zonder afbreuk te doen aan onze kernwaarden: 
vertrouwen, competentie en design.

Dit betekent dat onze producten niet alleen het 
lokale klimaat in kantoren, fabrieken, bedrijven of 
zomerhuizen beheren; door optimale energie-efficiëntie 
garanderen wij slimme klimaatoplossingen.

Hier vindt u ons
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Vijfenzeventig jaar ervaring in het ontwikkelen van 

producten voor het afwisselende Noord-Europese

klimaat heeft ons een unieke databank opgeleverd. 

Dit vormt onze basis voor het ontwikkelen van onze

energie-efficiënte oplossingen vandaag de dag voor 

een comfortabel binnenklimaat.

Toonaangevend in techniek en design
Frico is de toonaangevende leverancier van 
luchtgordijnen, warmtestralers en luchtverhitters in 
Europa. Al onze producten kennen een prima design in 
de beste Scandinavische traditie. 

Kennis en bronnen 
Sinds we onze eigen producten ontwikkelen groeit onze 
kennis over hoe we een energie-efficiënt binnenklimaat 
moeten creëren. We hebben één van Europa's meest 
moderne en geavanceerde lucht- en geluidslaboratoria 
om ons te ondersteunen.

Frico Academie
De Academie is een belangrijk platform voor netwerken 
en het delen van inspiraties en kennis tussen ons en 
onze wereldwijde distributeurs. Door ideeën en kennis 
uit te wisselen leren we allemaal meer en is het mogelijk 
onze klanten van een nog beter advies en ondersteuning 
te voorzien. Door de Frico Academie delen we kennis 
op het gebied van theorie en technologie evenals 
productkennis en inzichten in het produceren en 
productontwikkeling.

Gekwalificeerde lokale ondersteuning
Frico is lokaal actief in zo'n 85 landen wereldwijd met 
een netwerk van eigen dochterondernemingen en 
onafhankelijke distributeuren. Onze hoog gekwalificeerde 
medewerkers worden nauwkeurig gekozen en samen 
kunnen we u de beste ondersteuning bieden.

Kwaliteit en lange levensduur
Frico biedt een constante en hoge productkwaliteit. 
Alle producten voldoen aan CE en worden ekeurd door 
het Zweedse testinstituut SEMKO evenals verschillende 
andere testinstituten wereldwijd. Onze productgarantie 
behelst productiefouten en is geldig voor drie jaar. 
Frico producten zijn ontwikkeld voor een lange 
levensduur en gemakkelijk te onderhouden. We geven 
betrouwbare service- en onderhoudondersteuning en 
reserveonderdelen zijn minstens tien jaar verkrijgbaar.

Referenties
Onze producten zorgen over de hele wereld voor 
comfortabele binnenklimaten. Hieronder vindt u een 
aantal van onze referenties.

- Odeon, Londen  - Eiffel-toren, Parijs
- Metro Moskou, Moskou - Hurtigrutten, Noorwegen
- Vasa-museum, Stockholm - LKAB-mijn, Zweden
- Changan-theater, China - McDonald's

Meer referenties kunnen op www.frico.se gevonden 
worden. 

Goede redenen om voor Frico te kiezen
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Onze productgroepen

Luchtgordijnen
Het is economisch gezien aantrekkelijk om een 
efficiënte en onzichtbare deur te creëren die de 
warmte binnenhoudt. Luchtgordijnen kunnen zelfs nog 
effectiever zijn wanneer ze gebruikt worden in winkels 
voorzien van airconditioning of in koel- en vrieshuizen.  

De Thermozone technologie met de precies afgestelde 
luchtstroom geeft een gelijke afscherming over de hele 
opening. Frico luchtgordijnen geven de meest efficiënte 
afscherming met het laagst mogelijke energiegebruik, of 
je nu warmte of koude wilt binnenhouden.

Warmtestralers
Frico warmtestralers imiteren de zon, de meest 
comfortabele en efficiënte verwarmingsbron die ter
beschikking staat. De ruimtetemperatuur kan verlaagd 
worden en de aanwezigen ervaren een comfortabele 
omgeving omdat de warmte alleen afgegeven wordt 
wanneer een oppervlak geraakt wordt. Dit maakt 
warmtestralers niet alleen perfect geschikt voor totale 
verwarming maar tevens voor zone- en spotverwarming 
om bijvoorbeeld koude tocht van ramen te voorkomen. 

Warmtestralers zijn makkelijk te installeren en 
vereisen een minimum aan onderhoud. Ze verwarmen 
direct wanneer ze ingeschakeld worden en verplaatsen 
geen lucht.

Luchtverhitters
Wij zijn trots op de wereldwijde bekendheid van Frico 
luchtverhitters. Ze zijn betrouwbaar en zijn ontwikkeld 
voor een lange levensduur. Onze serie beslaat alle 
behoeften. De investeringskosten zijn laag vergeleken 
met andere verwarmingssystemen. 

Een groot voordeel van luchtverhitters is de 
mogelijkheid om verwarming en ventilatie te 
combineren. Frico luchtverhitters zijn compact, hebben 
een laag geluidsniveau en zijn licht in gewicht. Ze zijn 
beschikbaar voor elektrische verwarming alsook voor 
waterverwarming.
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Het verhaal van Frico

5 augustus 1932 

Oprichting Friberg & Co

1938

De ribbenbuisradiator

1955

Luchtverhitters

1956

Technologie en tests

1960

Frico gaat de grens over

1967

Warmtestralers

een nieuwe

productgroep

Frico kent een lange traditie als het gaat om het 

creëren van technisch creatieve kwaliteitsproducten 

voor een comfortabel binnenklimaat. Friberg and 

Co is opgericht in 1932 door de civiel ingenieurs 

dhr. Eggertz en dhr. Friberg. De productgroepen 

die wij vandaag de dag bieden zijn geleidelijk 

geïntroduceerd. Wij hebben dezelfde aanpak gebruikt 

om onze vestigingen en distributeurs op te zetten 

over de gehele wereld.

Kwaliteit en duurzaam design
Kwaliteit is altijd een bekende eigenschap van Frico-
producten geweest, net als technisch hoogwaardige 
functionaliteit. Vanaf 1956 lag de nadruk op onderzoek 
en werd voor alle producten de eindtest ingevoerd. 

Het oudste product van Frico dat nog in het 
assortiment zit, is de ribbenbuisradiator, geïntroduceerd 
aan het eind van de jaren ’30. Dit product wist zelfs een 
nieuwe markt aan te boren in moderne huizen en is 
populair onder architecten. Ons doel is om van al onze 
producten klassiekers te maken. Wat ze moeten bieden, 
is een hoge kwaliteit, de beste prestaties en een tijdloos 
design.
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1973

Luchtgordijnen

1992

Fusie met wereldwijd 

Systemair

2001

Frico Ltd, Engeland 

Frico vert.kantoor in China

De toekomst van Frico
De vraag naar energiebesparende producten neemt wereldwijd toe. Hetzelfde geldt 
voor het milieubewustzijn en de bereidheid om de hulpbronnen van de aarde niet 
uit te putten. Door onze ervaringen met het veranderende klimaat in Zweden 
hebben wij ons bij de ontwikkeling van onze producten van oudsher altijd gericht op 
energiezuinigheid. 

Als marktleider lopen wij voorop bij de ontwikkeling van luchtgordijnen en 
verwarmingsproducten. Wij bieden producten aan voor de wereldwijde markt, 
ongeacht het klimaat, en beschikken over producten voor zowel elektrische 
verwarming als waterverwarming. Met een gecombineerde expertise van meer dan 
75 jaar en de beschikking over de meest geavanceerde testfaciliteit van Europa gaan 
wij door met het leveren van slimme klimaatoplossingen. 

1981 Frico AS, Noorwegen

1994

Frico SAS, Frankrijk 

Frico vert. kantoor in Rusland

2004

Frico GmbH, Duitsland 

Frico BV, Holland

2005

Frico vert. kantoor in Spanje

2006

Frico GmbH, Oostenrijk
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De akoestische ruimte heeft geen parallelle oppervlakken, zodat 

geluidsgolven elkaar niet tegenkomen en verstoren. Ook rust de 

ruimte op 76 veren die trillingen door de productie elimineren. Het 

achtergrondgeluid bedraagt 9 dB(A).

Onderzoek en ontwikkeling

Er worden regelmatig tests en metingen 

uitgevoerd voor de ontwikkeling van nieuwe 

producten, maar ook om onze bestaande 

producten verder te verbeteren. 

Temperatuurmetingen in de “zwarte hoek”
In de zwarte hoek worden zowel externe als interne 
temperaturen gemetenop de product alsmede op 
wanden en plafonds.  Zwarte oppervlakken hebben 
een zeer sterk vermogen om warmtestraling op te 
nemen en zorgen daarmee voor de minst gunstige 
omstandigheden tijdens onze tests. 

De product  is bevestigd op basis van de in 
de handleiding vermelde minimumafstanden 
ten opzichte van plafond, wanden en vloer. De 
temperaturen worden vervolgens geregistreerd 
in een datalogger met behulp van de thermische 
elementen die zijn aangebracht op de zwarte 
hoek en de oppervlakken van het apparaat. De 
temperatuur binnen in het apparaat wordt gemeten 
en gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de 
product voldoet aan de eisen met betrekking tot 
veiligheidsnormen.

Lucht- en geluidstests
Onze testfaciliteit voor lucht en geluid behoort 
tot de modernste van Europa. De metingen 
worden uitgevoerd conform de AMCA- en ISO-
normen. AMCA staat voor “Air Movement 
Control Association”, een internationale non-
profitorganisatie die bijdraagt tot het vaststellen van 
normen voor de gehele luchtbranche.

Bij onze testfaciliteiten verrichten we metingen op de 
volgende gebieden:











Meting van luchtstroom
Het luchtgordijn of de luchtverhitters blaast in de 
nuldrukkamer.  Aan de andere kant van de installatie 
zit een aanzuigventilator die de druk weer naar 
nul brengt.  Het drukverschil (bij nuldruk) wordt 
gemeten met behulp van mondstukken. Het ontwerp 
van de mondstukken voldoet aan de AMCA-norm. De 
luchtstroom wordt afgeleid van het drukverschil. De 
AMCA-norm bepaalt de luchtstroom die overeenkomt 
met ieder drukverschil. 

Meting van luchtstroom

De zwarte hoek
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Meer dan 75 jaar verzamelde kennis

Door onze 75 jaar ervaring beschikken we niet 

alleen over kennis van onschatbare waarde als het 

gaat om het design van kwalitatief hoogwaardige 

producten met de beste prestaties, maar ook over 

een kennisbank die toegankelijk is via het internet, 

via ons gedrukte materiaal of via contact met ons of 

onze distributeurs. Wij wisselen onze kennis graag 

met u uit!

Internet
Laat u inspireren door onze referenties en bijgewerkte 
informatie uit de productdatabase met productgegevens, 
handleidingen, bedradingsschema’s en afbeeldingen. 
Kijk zeker ook eens op www.frico.se voor de nieuwste 
bijgewerkte productinformatie, referenties, nieuws enz.

Catalogi
De Frico-catalogi bevatten diepgaande informatie 
over alle producten in ons assortiment alsmede 
de theoretische onderbouwing daarvan. Er zijn 
drie catalogi, één voor luchtgordijnen, één voor 
warmtestralers en één voor luchtverhitters en 
convectors. Alle catalogi bevatten geschikte regelaars en 
accessoires.

Minicatalogus 
De minicatalogus bevat bondige informatie en 
technische basisgegevens van al onze producten in één 
enkele editie. 

Assortimentsfolders
Assortimentsfolders geven in drie afzonderlijke edities 
een overzicht van de productgroepen luchtgordijnen, 
luchtverhitters en warmtestralers. 

Conceptfolders
Voor meer specifieke toepassingen hebben wij de 
conceptfolders ontwikkeld. Momenteel zijn hierin 
opgenomen de toepassingen Ingangen, Industrie, 
Horecaterrassen, Benzinestations, Koude opslag en 
Maritieme omgevingen.

Marketingondersteuning
Wij doen u graag de digitale versies toekomen van 
al het bovengenoemde materiaal voor uw eigen 
presentaties, vertalingen, afdrukken enz. U kunt bij ons 
ook sjablonen krijgen voor marketingmateriaal, zoals 
advertenties, banners enz.
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Luchtverhitters

Frico is sinds jaren de wereldleider in het 

ontwikkelen van luchtverhitters. Vandaag de dag 

hebben wij een complete, kwalitatief hoogwaardige 

serie ontwikkeld, gebaseerd op het veeleisende 

Scandinavische klimaat. Frico's wereldwijde 

distributienetwerk biedt ondersteuning voor 

verschillende omgevingen zoals opslagruimtes, 

pompruimtes, bouwplaatsen, mijnen, sporthallen, 

winkels, droogruimtes, stallen, boten enz.. 

Wij zijn trots op onze wereldwijd hooggeprezen 

serie luchtverhitters. Deze producten staan bekend 

als betrouwbaar en met een lange levensduur. De 

luchtverhitters zijn robuust en doorstaan ruwe 

behandeling in dynamische omgevingen en hebben 

een zeer laag geluidsniveau. 

Extreem stil 
Één van de meest belangrijke taken bij het ontwikkelen 
van onze nieuwe producten is de bouw van 
luchtverhitters met een laag geluidsniveau. 

In onze fabriek in Skinnskatteberg, Zweden, 
bevindt zich één van de meest verfijnde lucht- en 
geluidslaboratoria in Europa, bemand door hoog 
gekwalificeerde technici. Hierdoor is het mogelijk 
producten te vervaardigen van de beste kwaliteit. 

Hoge capaciteit, kleine investering 
Vergeleken met andere verwarmingssystemen is een 
investering in luchtverhitters laag. Frico luchtverhitters 
geven veel capaciteit voor weinig geld. 

Compact en robuust
Frico luchtverhitters zijn compact en licht. Daardoor 
zijn ze makkelijk draagbaar en kunnen ze gemakkelijk 
tegen de muur worden gemonteerd. 

De luchtverhitters zijn ook zeer robuust en weerstaan 
zwaar gebruik in dynamische omgevingen. 
 
Elektrisch of water? 
Frico luchtverhitters zijn beschikbaar voor elektrische 
of waterverwarming - aan u de keuze! 

Verwarming en ventilatie
Een groot voordeel van luchtverhitters is de 
mogelijkheid om verwarming en ventilatie te 
combineren. Mengkamers voor vast gemonteerde 
luchtverhitters creëren lonende verwarming en 
ventilatie door het mengen van recirculatielucht met 
verse lucht.

Luchtverhitters
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Luchtverhitters - voor elektrische verwarming
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Luchtverhitters - voor elektrische verwarming

Compact
De K21 is een compacte en veilige luchtverhitter 
ontworpen voor draagbaar gebruik. Ideaal voor het 
verwarmen van kleine ruimtes, zoals garages, caravans, 
onder luifels, vakantiehuisjes, kantoren, terrassen, enz..

Veelzijdig
Tiger is een serie robuuste en compacte luchtverhitters 
voor veeleisende professionals. De Tiger-luchtverhitter 
is draagbaar. Modellen tot 15 kW kunnen ook aan de 
wand worden gehangen. 

De Tiger 2-9 kW is bedoeld voor het verwarmen en 
drogen van ruimtes, zoals garages, werkplaatsen en 
winkels. 

De Tiger 15, 20 en 30 kW zijn ideaal voor het 
verwarmen en drogen van grotere ruimtes, zoals 
industriële ruimtes en werkplaatsen, waar hogere 
vermogens zijn vereist.

Slijtvast
Elektra is een serie luchtverhitters ontworpen voor 
gebruik in veeleisende omgevingen. De verschillende 
modellen kunnen overal worden gebruikt, van 
corrosieve en ontvlambare omgevingen tot ruimtes met 
hoge temperaturen, maar ook aan boord van schepen 
en op booreilanden. Elektra is voornamelijk ontworpen 
voor vast gebruik, maar kan ook als een draagbare 
luchtverhitter worden gebruikt.

Discreet
Cat is een serie compacte en stille luchtverhitters voor 
vast gebruik. De serie is uitermate geschikt voor kleine 
opslagruimtes, garages, werkplaatsen of winkels.

Flexibel
De Panther 6-15 is een serie zeer geruisloze en 
efficiënte luchtverhitters voor vast gebruik. Ze zijn 
bestemd voor verwarmen, drogen en ventileren van bijv. 
werkplaatsen, sporthallen, winkels, montageruimten en 
droogruimten. 

Krachtig 
De Panther 20-30 is een serie zeer krachtige en 
geruisloze luchtverhitters voor vast gebruik.  Ze zijn 
bestemd voor het verwarmen, drogen en ventileren van 
grote panden, zoals industriële gebouwen. 
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Luchtverhitter K21

Luchtverhitter K21

1 model

     
oververhit kan raken.

    
De lucht wordt ongeveer 65 °C verwarmd wanneer 
deze door de K21 stroomt.

         
aansluiting op een geaard stopcontact.

        
het vermogen (0/1/2 kW).

     
Kleurcode: RAL 9016, NCS 0502-B (wit).

Toepassing
De K21 is een compacte en veilige luchtverhitter 
ontworpen voor draagbaar gebruik. Ideaal voor het 
verwarmen van kleine ruimtes, zoals garages, caravans, 
onder luifels, vakantiehuisjes, kantoren, terrassen, enz..

Comfort
Luchtverhitters van Frico zijn zeer stil en leveren 
snel comfortabele verwarming. U kunt zich met een 
draagbare luchtverhitter makkelijk verplaatsen en de 
warmte waar nodig meenemen. De K21-luchtverhitter 
weegt slechts 2,5 kg, maar heeft een vermogen van 
2000 W.

Bediening en economie
Luchtverhitters van Frico gaan lang mee en verwarmen 
snel en doelmatig tegen lage kosten. Een draagbare 
luchtverhitter biedt goed persoonlijk comfort zonder dat 
het gehele gebouw verwarmd hoeft te worden. Hierdoor 
worden verwarmingskosten tot een minimum beperkt. 

Ontwerp
De K21-luchtverhitter is klein en compact, heeft een 
witte metalen afwerking en is voorzien van een stevig 
handvat. 

kW  Elektrische verwarming 

Kleine en draagbare luchtverhitter met een hoge uitblaastemperatuur

Productgegevens
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Luchtverhitter K21

Intern bedradingsschema

1. PTC-element 

2. Ventilator 

3. Schakelaar 

4. Thermostaat 

5. Zekering 

6. Oververhittingsbeveiliging 

7. Condensator voor elimineren van verstoringen

Afmetingen

Bedradingsschema’s 

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

Montage en aansluiting

De K21-luchtverhitter is draagbaar en voorzien van een 
2 meter lange kabel met stekker voor aansluiting op een 
geaard stopcontact.

Regelingen

De K21-luchtverhitter beschikt over een geïntegreerde 
        

het vermogen (0/1/2 kW).

Goedgekeurd door SEMKO en voldoet aan CE.
Beschermingsklasse: IP21. 

Type Capaciteit 

[kW]

Luchtstroom 

[m³/h]
Geluidsniveau*1 
[dB(A)]

t*2

[°C]

Voltage 

[V]

Stroomsterkte 

[A]

HxBxL 

[mm]

Gewicht 

[kg]

K21 0/1/2 90 43 62 230V~ 8.9 220x160x200 2,5

*1) Condities: Afstand tot de unit 5 meter.

*2) t = temperatuurstijging van de passerende lucht op maximale capaciteit.

Technische specificaties | Luchtverhitter K21  3
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Luchtverhitter Tiger

Luchtverhitter Tiger

modellen

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

Toepassing
Tiger is een serie robuuste en compacte luchtverhitters 
voor veeleisende professionals. De Tiger-luchtverhitter 
is draagbaar. Modellen tot 15 kW kunnen ook aan de 
wand worden gehangen. 

De Tiger 2-9 kW is bedoeld voor het verwarmen en 
drogen van ruimtes, zoals garages, werkplaatsen en 
winkels. 

De Tiger 15, 20 en 30 kW zijn ideaal voor het 
verwarmen en drogen van grotere ruimtes, zoals 
industriële ruimtes en werkplaatsen, waar hogere 
vermogens zijn vereist.

Comfort
Luchtverhitters van Frico zijn zeer stil en leveren 
snel comfortabele verwarming. U kunt zich met een 
draagbare luchtverhitter makkelijk verplaatsen en de 
warmte waar nodig meenemen. 

Bediening en economie
Luchtverhitters van Frico gaan lang mee en verwarmen 
snel en doelmatig tegen lage kosten. Een draagbare 
luchtverhitter biedt goed persoonlijk comfort zonder dat 
het gehele gebouw verwarmd hoeft te worden. Hierdoor 
worden verwarmingskosten tot een minimum beperkt. 

Ontwerp
De Tiger-luchtverhitter heeft een compact en robuust 
plaatstalen ontwerp met een rode afwerking. Het 
buisvormige frame voor zware toepassingen werkt als 
een uitgebalanceerd en ergonomisch handvat. Het 
ontwerp beschermt tegen stoten en trillingen en staat 
gebruik in veeleisende omgevingen toe.

Productgegevens

Robuuste luchtverhitter voor draagbaar gebruik in veeleisende omgevingen

       
ontwerpen:

- De P21 en P31 hebben een 1,8 meter lange 
kabel met stekker voor aansluiting op geaarde 
stopcontacten. Kunnen aan de wand worden 
gehangen.

- De P33, P53 en P93 hebben een 1,8 meter lange 
kabel met CEE-stekker. 230V-contact (type E) 
aan de achterkant. Kunnen aan de wand worden 
gehangen.

- De P153 heeft een 1,8 meter lange kabel met CEE-
stekker. Kan aan de wand worden gehangen.

- De P203, P303 en P305 worden geleverd met een 
1,8 meter lange kabel zonder stekker. De P305 kan 
worden aangesloten op 440V3~ en 500V3~.

 

      
      

        
trillingen.

    
gegalvaniseerde en met poederverf bewerkte stalen 
panelen. Kleur: RAL 3020, NCS 1090-Y80R (rood).

kW  Elektrische verwarming 9 
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Luchtverhitter Tiger

Het robuuste en draagbare ontwerp gecombineerd met een vermogen van 30 kW maakt de Tiger onverslaanbaar in veeleisende omgevingen 

met een vraag naar tijdelijke verwarming.

De Tiger is voornamelijk bedoeld voor draagbaar gebruik, maar 

de 2-15 kW-modellen kunnen eenvoudig aan de wand worden 

gemonteerd om ruimte te besparen. 

De Tiger 3-9 kW (400V3N~) heeft een 230V-uitgang aan de achterkant 

voor eenvoudige aansluiting van bijv. verlichting of een oplader voor 

draadloos gereedschap. Praktisch voor bouwterreinen! 



18

Luchtverhitter Tiger

Beschermingsklasse: IP44. 

Voldoet aan CE

Technische specificaties | Luchtverhitter Tiger, 2-9 kW  3 

Type Capaciteit 

[kW]

Luchtstroom 

 [m³/h]
Geluidsniveau*1 
[dB(A)]

t*2

[°C]

Voltage 

[V]

Stroomsterkte 

[A]

HxBxL 

[mm]

Gewicht 

[kg]

P21 0/2 280 41 22 230V~ 8,8 450x290x390 5,7

P31 0/2/3 280 41 32 230V~ 13 450x290x390 6,0

P33 0/1,5/3 280 41 32 400V3N~*3 4,4 450x290x390 6,3

P53 0/2,5/5 480 40 31 400V3N~*3 7,3 450x290x390 6,7

P93 0/4,5/9 720 44 37 400V3N~*3 13 530x350x480 10

Technische specificaties | Luchtverhitter Tiger, 15 kW  3

Type Capaciteit 

[kW]

Luchtstroom 

 [m³/h]
Geluidsniveau*1 
[dB(A)]

t*2

[°C]

Voltage 

[V]

Stroomsterkte 

[A]

HxBxL 

[mm]

Gewicht 

[kg]

P153 0/7,5/15 1120 47 40 400V3N~ 21,9 510x410x530 16

Technische specificaties | Luchtverhitter Tiger, 20 en 30 kW  3

Type Capaciteit 

[kW]

Luchtstroom 

 [m³/h]
Geluidsniveau*1 
[dB(A)]

t*2

[°C]

Voltage 

[V]

Stroomsterkte 

[A]

HxBxL 

[mm]

Gewicht 

[kg]

P203 0/10/20 1900/2600 60 31/23 400V3N~ 29,5 590x630x600 26

P303 0/10/20/30 1900/2600 52 47/34 400V3N~ 43,9 590x630x600 30

P305 

(omzetbaar)

0/7,5/15/23 

0/10/20/30

1900/2600 52 36/26 

47/34

440V3N~ 

500V3N~

30,8 

35,1

590x630x600 30

*1) Condities: Afstand tot de unit 3 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptiegebied: 200 m2. 

*2) t = temperatuurstijging van de passerende lucht op maximale capaciteit en laagste/hoogste luchtstroom.

*3) Ook verkrijgbaar zonder nul en wordt dan P33-0, P53-0 en P93-0 genoemd. Deze modellen hebben geen 230V~ stopcontact aan de achterzijde.

*4) Kan aangesloten worden met 440V3~ of 500V3~.
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P203, P303, P305

2/3 5 9 15 20/30 kW

2 1 4 3 6 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 [m] 

P21, P31, P33, P53, P93 P153

A

B

C

C
o

kW

A

B

C

A C

B

Luchtverhitter Tiger

Afmetingen

Luchtworp

A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

P21, P31, P33, P53 290 450 390

P93 350 530 480

P153 410 510 530

P203, P303, P305 630 590 600
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min

300

mm

min

300

mm

min 300 mm

min 1,8 m

Luchtverhitter Tiger

Tiger, 2-9 kW
De ingebouwde thermostaat regelt de ventilatorsnelheid 
en verwarming of uitsluitend de verwarming. U kunt 
dit met de keuzeschakelaar voor modi instellen. Voor 
gebruik met alleen verwarming blaast de ventilator 
constant en regelt de thermostaat uitsluitend de 
verwarmingscapaciteit. Thermostaat met instelbereik 

       
keuzeschakelaar voor de capaciteit.

Montage
De Tiger-luchtverhitter is draagbaar. Units tot 15 kW 
kunnen eenvoudig aan de wand worden gemonteerd. De 
gaten aan de achterkant van het frame kunnen voor een 
permanente montage aan de wand worden gebruikt. Als 
de unit verplaatst moet worden, kunt u de wandbeugel 
LT22406 (zie figuur 2) bestellen. Zie figuur 1 voor 
minimale afmetingen met een permanente installatie. 

Elektrische installatie
De Tiger-luchtverhitter is voorzien van een 1,8 meter 
lange aansluitkabel.

         
voor aansluiting op geaarde stopcontacten (de P21 
vereist een afzetwaarde van 10 A, de P31 vereist een 
afzetwaarde van 16 A).

         
CEE-stekker op de aansluitkabel. Er bevindt zich 
een 230V-stopcontact van het type E, dat compatibel 
is met type E en E/F-hybride (CEE 7/7), aan de 
achterkant van de P33, P53 en P93. U kunt op dit 
stopcontact bijvoorbeeld verlichting of een oplader 
voor draadloos gereedschap aansluiten.

         
zonder stekker. De P305 kan worden aangesloten op 
440V3~ en 500V3~.

Fig. 2: Montage met montagebeugel LT22406. 

Fig. 1: minimale afstand voor permanente installatie.

Accessoires

Tiger, 15 kW
      

vermogen wordt ingesteld via de keuzeschakelaar voor 
de capaciteit (zie tabel voor stappen).

Tiger, 20 en 30 kW
     

Het vermogen wordt ingesteld via de keuzeschakelaar 
voor de capaciteit (zie tabel voor stappen). De 
keuzeschakelaar voor modi heeft twee verschillende 
posities voor de ventilatiesnelheid.

Regelingen

Montage en aansluiting

Type Omschrijving HxBxD 

[mm]

LT22406 Muurbeugels voor Tiger 2-15 kW. 45x128x40
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Luchtverhitter Tiger

Bedradingsschema’s 

Intern bedradingsschema

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

Tiger 2/3/5 kW

Tiger 15 kW

Tiger 20/30 kW
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3-15 3

Luchtverhitter Elektra

14kW  Elektrische verwarming modellen

Elektra - C/F/V/H
Slijtvaste luchtverhitters voor zeer veeleisende omgevingen

Toepassing
Elektra is een serie luchtverhitters ontworpen voor 
gebruik in veeleisende omgevingen. De verschillende 
modellen kunnen overal worden gebruikt, van 
corrosieve en ontvlambare omgevingen tot ruimtes met 
hoge temperaturen, maar ook aan boord van schepen 
en op booreilanden. Elektra is voornamelijk ontworpen 
voor vast gebruik, maar kan ook als een draagbare 
luchtverhitter worden gebruikt.

Comfort
Luchtverhitters van Frico zijn zeer stil en leveren snel 
comfortabele verwarming. De Elektra-luchtverhitter 
maakt het mogelijk omgevingen met speciale vereisten 
comfortabel te laten aanvoelen.

Bediening en economie
Luchtverhitters van Frico gaan lang mee en verwarmen 
snel en doelmatig tegen lage kosten. Eenvoudige 
installatie en een minimaal onderhoud verlagen ook de 
kosten en de kans op storingen. 

Ontwerp
De Elektra-luchtverhitter heeft een modern ontwerp 
met een roestvrijstalen buitenbehuizing, een rood 
rooster en rode beugels. De beugels kunnen worden 
gedraaid, waardoor de Elektra ook als draagbare 
luchtverhitter kan worden gebruikt.

      
ontwerpen:

- Elektra C is bedoeld voor corrosieve en 
vochtige omgevingen, zoals autowasstraten en 
rioolwaterzuive-ringsinstallaties. Buitenbehuizing 
van zuurbestendig plaatstaal. IP65.

- Elektra F heeft een lage elementtemperatuur en is 
goedgekeurd voor gebruik in ontvlambare ruimtes, 
zoals timmerwerkplaatsen en boerenbedrijven. IP65.

- Elektra V is ontworpen om bestand te zijn 
tegen trillingen op schepen en booreilanden en 
is goedgekeurd door Det Norske Veritas. Ook 
verkrijgbaar voor 440 V/60 Hz. IP44.

- Elektra H is ontworpen voor ruimtes met hoge 
temperaturen, tot wel 70 °C. IP44.

       
vanwege de omkeerbare beugels en het handvat.

      
een zuurbestendige buitenbehuizing). Rooster en 
beugel: RAL 3020 (rood).

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

Productgegevens
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Luchtverhitter Elektra

Trillingen aan boord van schepen en op booreilanden kunnen tot 

storingen in elektrische apparatuur leiden. De Elektra V-luchtverhitter 

is ontworpen om tegen deze trillingen bestand te zijn. 

De Elektra C-luchtverhitter wordt ook gebruikt in zeer vochtige 

omgevingen, zoals autowasstraten, vanwege de hoge IP-klasse en 

buitenbehuizing van zuurbestendig plaatstaal. 

Ontworpen voor ontvlambare ruimtes. De Elektra F-luchtverhitter 

kan de ideale oplossing voor timmerwerkplaatsen zijn.

De Elektra H-luchtverhitter is speciaal ontworpen voor ruimtes met 

hoge temperaturen, tot wel 70 °C. 
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Elektra C/H

6/9 15 kW 3

21 43 65 8 9 10 11 127 [m] Elektra F/V

9 kW

 3 6

21 43 65 8 9 10 11 127 [m]

Luchtverhitter Elektra

Luchtworp

Beschermingsklasse Elektra C/F: IP65, Elektra V/H: IP44.
Goedgekeurd door SEMKO en voldoet aan CE.
De Elektra V is goedgekeurd door Det Norske Veritas. De Elektra F is goedgekeurd voor gebruik in ontvlambare 
ruimtes.

Technische specificaties | Elektra C. Voor corrosieve omgevingen  3

Type Capaciteit 

 

[kW]

Luchtstroom 

 

[m³/h]

Geluidsniveau*1

 

[dB(A)]

t*2

 

[°C]

Voltage 

 

[V]

Stroom-

sterkte*3

[A]

HxBxD 

 

[mm]

Gewicht 

 

[kg]

ELC331 0/1,5/3 400 48 21 230V~ 9/13,5 375x300x340 13

ELC633 0/3/6 1000 55 17 400V3~ 4,5/8,9 445x375x430 20

ELC933 0/4,5/9 1000 55 25 230V3~ 6,7/13,2 445x375x430 20

ELC1533 0/7,5/15 1300 63 32 400V3~ 11,2/22 445x375x430 20

Technische specificaties | Elektra F. Voor ruimtes met een verhoogd brandrisico  3

Type Capaciteit 

 

[kW]

Luchtstroom 

 

[m³/h]

Geluidsniveau*1

 

[dB(A)]

t*2

 

[°C]

Voltage 

 

[V]

Stroom-

sterkte*3

[A]

HxBxD 

 

[mm]

Gewicht 

 

[kg]

ELF331 0/1,5/3 400 48 21 230V~ 7/13,5 375x300x340 13

ELF633 0/3/6 700 53 24 400V3~ 4,8/9,1 375x300x340 13

ELF933 0/4,5/9 1000 55 25 400V3~ 6,7/13,2 445x375x430 20

Technische specificaties | Elektra V. Voor schepen en boorplatformen  3

Type Capaciteit 

 

[kW]

Luchtstroom 

 

[m³/h]

Geluidsniveau*1

 

[dB(A)]

t*2

 

[°C]

Voltage 

 

[V]

Stroom-

sterkte*3

[A]

HxBxD 

 

[mm]

Gewicht 

 

[kg]

ELV331 0/2/3 400 48 21 230V~ 9/13,5 375x300x340 13

ELV3333 0/1,5/3 400 48 21 400V3~ 4,2/4,9 375x300x340 13

ELV3344 0/1,8/3,6 400 48 21 440/440V3~ 4,7/5,3 375x300x340 13

ELV5333 0/2,5/5 700 53 17 400V3~ 6,8/7,8 375x300x340 13

ELV6344 0/3/6 700 53 17 400/440V3~ 7,4/8,5 375x300x340 13

Technische specificaties | Elektra H. Voor ruimtes met hoge temperaturen  3

Type Capaciteit 

 

[kW]

Luchtstroom 

 

[m³/h]

Geluidsniveau*1

 

[dB(A)]

t*2

 

[°C]

Voltage 

 

[V]

Stroom-

sterkte*3

[A]

HxBxD 

 

[mm]

Gewicht 

 

[kg]

ELH633 0/3/6 1000 55 24 400V3N~ 4,5/8,9 445x375x430 20

ELH933 0/4,5/9 1000 55 25 400V3N~ 6,7/13,2 445x375x430 20

*1) Condities: Afstand tot de unit 5 meter.

*2) t = temperatuurstijging van de passerende lucht op maximale capaciteit.

*3) Stroomsterkte op halve / volledige output.
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ELC331, ELF331, ELF633, ELV ELC633, ELC933, ELC1533, ELF933, ELH
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Luchtverhitter Elektra

Permanent installatie Draagbaar

Afmetingen
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min 500 mm

min 300 mm

min 

300 mm

min 1800 mm

min 300 mm

min 

300 mm

Luchtverhitter Elektra

Montage en aansluiting

Montage
De Elektra-luchtverhitter wordt aan de wand 
gemonteerd en heeft een vaste kantelhoek (10° 
neerwaarts), die voor een optimaal comfort zorgt. 
De Elektra kan ook als een draagbare luchtverhitter 
worden gebruikt. Wandbeugels worden geleverd en 
naar beneden gedraaid voor draagbaar gebruik (zie de 
afmetingsschema's). Voor het verplaatsen zit er een 
handvat aan de achterkant van de unit. Zie figuur 1 
en 2 voor minimale afmetingen met een permanente 
installatie.

Elektrische installatie
De Elektra-luchtverhitter is voorzien van een 1,8 meter 
lange kabel. De Elektra F heeft een CEE-stekker op de 
aansluitkabel. De wartels aan de achterkant van de unit 
worden gebruikt om accessoires aan te sluiten.

Figuur 1: minimale montageafstand voor de Elektra C, V en H, maar 

ook voor de Elektra F wanneer ELS (accessoire) niet wordt gebruikt.

Figuur 2: minimale montageafstand voor de Elektra F wanneer het 

bedieningspaneel ELS (accessoire) wordt gebruikt.
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ELSRT ELRTELSELSRT4

Luchtverhitter Elektra

Accessoires

Bedieningsmogelijkheden

De Elektra H-luchtverhitter beschikt over een geïntegreerde 
         

modellen beschikken over een geïntegreerde thermostaat met 
            

keuzeschakelaar voor de capaciteit selecteren. Deze zit op de 
unit of op het externe bedieningspaneel.

Elektra C
Kan met een extern bedieningspaneel met geïntegreerde 

       
bediend, bijvoorbeeld bij installaties hoog op een wand.

      
unit

     
maximaal vier units

Elektra F
Kan met een extern bedieningspaneel voor 
afstandsbediening worden gestart/gestopt, bijvoorbeeld 
bij installaties hoog op een wand.

 

Elektra H
Kan worden bediend met een externe thermostaat.

 

Elektra V
Kan met een extern bedieningspaneel met geïntegreerde 
thermostaat (0 - 35 °C) voor afstandsbediening worden 
bediend, bijvoorbeeld bij installaties hoog op een wand. 

      
unit

     
maximaal vier units

ELSRT/ELSRT4, bedieningspaneel
Het vereiste vermogen en temperatuur kunnen op het 
bedieningspaneel worden ingesteld. Geïntegreerde 

       
bediening, bijvoorbeeld bij installaties hoog op een 
wand. De ELSRT kan slechts één unit bedienen. De 
ELSRT4 kan maximaal vier units bedienen. IP65.

ELS, bedieningspaneel start/stop
Bedieningspaneel dat de ventilator start/stopt, voor 
externe bediening, bijvoorbeeld bij installaties 
hoog op een wand. Er kan slechts één unit met één 
bedieningspaneel worden bediend. IP65.

ELRT, kamerthermostaat
Capillairthermostaat met zichtbare wijzerplaat. 

      
16 A. IP44.

Type Omschrijving HxBxD 

[mm]

ELSRT Bedieningskastje met thermostaat voor ELC en ELV, start/stop 175x150x100

ELSRT4 Bedieningskastje met thermostaat voor ELC en ELV, voor 4 units 255x360x110

ELS Bedieningskastje voor ELF, start/stop 105x70x80

ELRT Ruimtethermostaat voor ELH 175x150x100
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Elektra C

230V~

ELC/V ELC/V ELC/V ELC/V

ELSRT4

ELSRT4

Thermostat

Switch

ELSRT

L

230V~

N

Elektra C 230V~ 

ELC331

Gottak

Switch

(Brown)

B&S

Switch

(Black)

ELSRT 

400V3~

Elektra C 400V3~ 

ELC633, ELC933

Gottak

Switch

(Brown)

B&S

Switch

(Black)

ELSRT

1L

400V3~

L2 L3

Elektra C 400V3~ 

ELC1533

Gottak

Switch

(Brown)

B&S

Switch

(Black)

Luchtverhitter Elektra

Bedradingsschema’s 

ELSRT4, 

bedieningskastje met 

thermostaat, voor 4 units

ELSRT, 

bedieningskastje met 

thermostaat

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.
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Elektra F

ELS

230V~

Elektra F 230V~ 

ELF331

Gottak

Switch

(Brown)

B&S

Switch

(Black)

ELS

Elektra F 400V3~ 

ELF633

1L

400V3~

L2 L3

B
ro

w
n

B
lu

e

Gottak

Switch

(Brown)

B&S

Switch

(Black)

ELS

400V3~

Elektra F 400V3~ 

ELF933

Gottak

Switch

(Brown)

B&S

Switch

(Black)

Luchtverhitter Elektra

Bedradingsschema’s 

ELS, 

bedieningskastje start/stop
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Elektra V

Elektra V 
ELV331 

ELSRT 

Gottak

Switch

(Brown)

B&S

Switch

(Black)

230V~

ELC/V ELC/V ELC/V ELC/V

ELSRT4

ELSRT4

Thermostat

Switch

ELSRT 

ELV3333, ELV5333

ELV3344, ELV6344 

400-440V3~

50-60Hz

Elektra V 400-440V3~

Gottak

Switch

(Brown)

B&S

Switch

(Black)

Luchtverhitter Elektra

Bedradingsschema’s 

ELSRT, 

bedieningskastje met 

thermostaat

ELSRT4, 

bedieningskastje met 

thermostaat, voor 4 units

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden 

gewijzigd.
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Elektra H

ELRT

400V3~

Elektra H 400V3~ 

ELH633, ELH933

Gottak

Switch

(Brown)

B&S

Switch

(Black)

Luchtverhitter Elektra

Bedradingsschema’s 

ELRT, 

Ruimtethermostaat
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3–9 3

Luchtverhitter Cat

Luchtverhitter Cat

3 kW  Elektrische verwarming 

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

 

       
warmteverdeling.

         
eenfasige voeding (230 V~).

    
    en keuzeschakelaar voor de output. 

Externe bediening van bijvoorbeeld de thermostaat 
en timer is mogelijk.

      
is verkrijgbaar als accessoire voor de Cat 3 en 5 kW.

   
gegalvaniseerd en gepoederlakt plaatstaal.  
Kleurcode: RAL 9016, NCS 0500 (wit).

Toepassing
Cat is een serie compacte en stille luchtverhitters voor 
vast gebruik. De serie is uitermate geschikt voor kleine 
opslagruimtes, garages, werkplaatsen of winkels.De 
mengkamer (accessoire) combineert verwarming en 
ventilatie door retourlucht en buitenlucht te mengen.

Comfort
Luchtverhitters van Frico zijn zeer stil en leveren snel 
comfortabele verwarming. Bevestigd aan de wandbeugel 
heeft de Cat-luchtverhitter een kantelhoek die voor een 
gebalanceerde en goede warmteverdeling zorgt.

Bediening en economie
Luchtverhitters van Frico gaan lang mee en verwarmen 
snel en doelmatig tegen lage kosten. Eenvoudige 
installatie en een minimaal onderhoud verlagen ook de 
kosten en de kans op storingen. 

Ontwerp
De Cat-luchtverhitter heeft een welgevormd 
klassiek ontwerp van wit geëmailleerd plaatstaal. De 
luchtverhitter is klein en onopvallend en daardoor 
eenvoudig te plaatsen.

modellen

Compacte luchtverhitter voor kleinere ruimtes

Productgegevens
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Luchtverhitter Cat

De Cat-luchtverhitter met mengkamer kan eenvoudig problemen met negatieve 

druk in ruimtes verhelpen. Koude lucht wordt van onder opgenomen, verwarmd 

en vervolgens afgegeven aan de ruimte.

Ruimtes die slechts af en toe worden gebruikt, kunnen snel 

op elk gewenst moment met een luchtverhitter worden 

verwarmd.

De Cat is voorzien van een gemonteerde wandbeugel die de luchtverhitter 

voor een goede warmteverdeling een kantelhoek van 10° geeft.

Een kleine Cat die discreet en stil werkt!
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Luchtverhitter Cat

Afmetingen

Mengkamer (accessoire)

Voldoet aan CE
Beschermingsklasse: IP44. 

A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

C3 335 255 276

C5 335 255 276

C9 405 315 335

Beugel 

Technische specificaties | Luchtverhitter Cat  3

Type Capaciteit 

[kW]

Luchtstroom 

[m³/h]
Geluidsniveau*1 
[dB(A)]

t*2

[°C]

Voltage 

[V]

Stroomsterkte 

[A]

HxBxD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

C3 0/1,5/3 280 41 32 230V~/400V3N~*3 13,2/4,4 255x335x276 6,3

C5 0/2,5/5 480 40 31 400V3N~ 7,3 255x335x276 6,7

C9 0/4,5/9 720 44 37 400V3N~ 13,1 315x405x335 10,2

*1) Condities: Afstand tot de unit 3 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptiegebied: 200 m².  

*2) t = temperatuurstijging van de passerende lucht op maximale warmte-output.

*3) C3 kan worden omgeschakeld tussen 230V~ en 400V3N~. De overige apparaten dienen niet eenfase te worden geschakeld.
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Luchtverhitter Cat

Montage en aansluiting

Montage
De Cat-luchtverhitter wordt aan een wand gemonteerd 
en heeft een vaste kantelhoek (10° neerwaarts), die voor 
een gebalanceerde en goede warmteverdeling zorgt. Zie 
figuur 1 voor minimale afmetingen met een permanente 
installatie.

Installatie met mengkamer
De mengkamer CMB35 past op de C3 en C5. De 
mengkamer is verkrijgbaar als accessoire en bestaat 
uit een buitenluchtrooster, een inbouwframe 
en een afstandsbediening. Het inbouwframe en 
buitenluchtrooster worden aan de wand gemonteerd 
of vastgeschroefd. Daarna worden de mengkamer en 
de unit bevestigd. Zie figuur 2. De afstandsbediening 
bestaat uit een hendel, een wandbeugel, een draaibol 
en twee bijbehorende verbindingen. Tussen de 
verbindingen wordt een trekstang gebruikt (niet 
inbegrepen).

Elektrische installatie
De Cat-luchtverhitter is bedoeld voor permanente 
installatie. De wartels aan de achterkant van de unit 
worden gebruikt om accessoires aan te sluiten. De 
C3 kan ook worden aangesloten op eenfasige voeding 
(230 V~).

Fig. 1: minimale afstand voor permanente installatie.

Fig. 2: doorsnede en zijaanzicht van de Cat met mengkamer. 

Luchtworp
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Luchtverhitter Cat

Regelingen en accessories

CMB35, mengkamer
Mengkamer voor de C3 en C5. Bespaart energie door 
de buitenlucht in apart geselecteerde verhoudingen 
te mengen met de retourlucht. De mengkamer wordt 
geleverd met een wandrooster, een inbouwframe en een 
afstandsbediening. Zie voor meer informatie "Montage 
en aansluiting".

TP3/5 en TP9, afdekpaneel voor schakelaars
Dekt de schakelaars van de verwarming af en voorkomt 
wijzigingen in de instellingen.
 

Bedieningsmogelijkheden

Geïntegreerde regeling
De geïntegreerde thermostaat regelt zowel de ventilatie 
als verwarming of alleen de verwarming. U kunt 
met de functieschakelaar een keuze maken. Voor 
gebruik met alleen verwarming blaast de ventilator 
constant en regelt de thermostaat uitsluitend de 
verwarmingscapaciteit. Het werkbereik van de 

         
geselecteerd met de keuzeschakelaar voor de capaciteit.

Externe bediening
De Cat kan ook worden bediend via een externe 
keuzeschakelaar voor de capaciteit, thermostaat en 
timer.

    
zichtbare knop 

    

  

T10/TK10, thermostaten
Processorgestuurde thermostaten met verborgen en 

      
Aansluitspanning: 230 V. Max. onderbrekingsvermogen: 
10 A. IP30.

EV300, keuzeschakelaar voor het vermogen
Keuzeschakelaar voor het vermogen met 
vermogensstappen 0-1/2-1/1. IP44.

CBT, elektronische timer
Elektronische timer met wisselcontact. Instelbereik 
respectievelijk 1/2-1-2-4 of 4-8-16-24 uur. Het 
instelbereik kan worden beperkt tot een maximale duur 
van ½ uur. Hoge beschermklasse (IP44). Voldoet aan 
CE. Voor verdere opties, zie sectie over thermostaten en 

regelingen of neem contact op met Frico.

Type Omschrijving HxBxD 

[mm]

T10 Elektronische thermostaat 80x80x31

TK10 Elektronische thermostaat met externe wijzerplaat 80x80x31

EV300 Capaciteitregeling 100x80x90

CBT Elektronische timer 155x87x43

CMB35 Mengkamer voor C3 en C5 400x295x170

TP3/5 Afdekpaneel voor schakelaars C3 en C5

TP9 Afdekpaneel voor schakelaars C9



37

C
C

3 kW

C

°C

21

M
∼

°C

21

NLL L
123

6 5 4 3 2 1789

°C

230V3~/400V3N~

400V3N~

230V3~

230V~

NLL L
123

L N

3kW

6 578 9

3 1

89

CAT 3 / 5 / 9 kW 230V3~/400V 3N~

CBT EV300

1 5

62

NLL L
123

L N

4

24 4 2 76

A/B

>
t°
C

Sensor

Sen-

sor

4 37

T10/TK10

CBT

1h

21

2h

4h

2
0

25

3
0

1
5

1
0

5

Cat

Luchtverhitter Cat

Bedradingsschema’s 

CBT, 

elektronische timer

T10,  

elektronische 

thermostaat

EV300, 

keuzeschakelaar voor 

de capaciteit

Intern bedradingsschema. Externe bediening.

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden 

gewijzigd.

TK10, 

ruimtethermostaat met 

externe wijzerplaat
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3

Luchtverhitter Panther 6-15

Luchtverhitter Panther 6-15

modellenkW  Elektrische verwarming 

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden 

gewijzigd.

 

        
luchtstroom naar beneden en langs de zijkanten te 
geleiden. 

   

       
     

      
master/slave-functie voor maximaal zes eenheden 
voor goede en eenvoudige bediening.

        
500V3~.

     

      
combineert, is als accessoire verkrijgbaar.

      
capaciteiten 20-30 kW, zie speciale hoofdstuk over dit 
onderwerp. 

   
gegalvaniseerd en gepoederlakt plaatstaal. Kleurcode: 
RAL 9016, NCS 0500 (wit).

6–15

Productgegevens

Efficiënte luchtverhitter voor middelgrote panden.

5

Toepassing
De Panther 6-15 is een serie zeer geruisloze en efficiënte 
luchtverhitters voor vast gebruik. Ze zijn bestemd voor 
verwarmen, drogen en ventileren van bijv. werkplaatsen, 
sporthallen, winkels, montageruimten en droogruimten. 
De mengkamer (accessoire) combineert verwarming en 
ventilatie door retourlucht en buitenlucht te mengen.

Comfort
Luchtverhitters van Frico zijn zeer stil en leveren snel 
comfortabele verwarming. De luchtverhitter Panther 
wordt geleverd met verstelbare wandbeugels die het 
mogelijk maken de luchtstroom naar behoefte te 
geleiden. 

Bediening en economie
Luchtverhitters van Frico gaan lang mee en verwarmen 
snel en doelmatig tegen lage kosten. Eenvoudige 
installatie en een minimaal onderhoud verlagen ook de 
kosten en de kans op storingen. 

Ontwerp
De Panther-luchtverhitter heeft een welgevormd 
klassiek ontwerp van wit geëmailleerd plaatstaal.



39

Luchtverhitter Panther 6-15

Luchtverhitters zijn over het algemeen de meest goedkope optie 

voor het permanent verwarmen van panden. Ze leveren een zeer 

hoog vermogen per geïnvesteerde euro (W/€) en zijn eenvoudig te 

installeren. De Panther-luchtverhitter is de perfecte keuze voor het 

verwarmen van winkelpanden.

De Panther wordt geleverd met verstelbare wandbeugels die 

het mogelijk maken de luchtstroom te geleiden voor optimale 

warmteverdeling.

Mengkamers die verwarming met ventilatie combineren, zijn als 

accessoire verkrijgbaar. De mengkamer bespaart energie door 

retourlucht in afzonderlijke vooraf ingestelde verhoudingen met 

frisse lucht te mengen. 
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Luchtverhitter Panther 6-15

Afmetingen

Luchtworp

Mengkamer (accessoire)

Beugel 

Beschermingsklasse: IP44. 
Voldoet aan CE

Technische specificaties | Luchtverhitter Panther 6-15 kW  3

Type Capaciteit 

[kW]

Luchtstroom 

 [m³/h]
Geluidsniveau*1 
[dB(A)]

t*2

[°C]

Voltage 

[V]

Stroomsterkte 

[A]

HxBxD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

SE06 0/3/6 900/1300 39/47 20/14 400V3N~ 8,7 520x450x510 21

SE09 0/4,5/9 900/1300 39/47 30/21 400V3N~ 13 520x450x510 22

SE12 0/6/12 900/1300 39/47 40/28 400V3N~ 17,3 520x450x510 22

SE15 0/7,5/15 900/1300 39/47 50/35 400V3N~ 21,7 520x450x510 22

SE135 

(Omvormbaar)

0/5/10 

0/7/13,5

900/1300 39/47 34/23 

45/31

440V3~*³ 

500V3~

13,4 

15,6

520x450x510 23

*1) Condities: Afstand tot de unit 3 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptiegebied: 200 m². .

*2) t = Temperatuurstijging van de passerende lucht op maximale verwarming en laagste/hoogste luchtstroom.

*³) Omvormbaar 440V3~ /500V3~.

A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

D 

[mm]

E 

[mm]

F 

[mm]

G 

[mm]

660 430 365 420 445 445 420
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Luchtverhitter Panther 6-15

Montage en aansluiting

Montage
De Panther-luchtverhitter wordt met behulp van 
een wandbeugel aan de wand gemonteerd, zodat de 
luchtstroom naar beneden en naar de zijkanten kan 
worden geleid. Zie figuur 1 voor minimale afmetingen 
met een permanente installatie.

Installatie met mengkamer
De mengkamer PBS is verkrijgbaar als accessoire en 
bestaat uit een buitenluchtrooster en een inbouwframe. 
Het inbouwframe en buitenluchtrooster worden aan de 
wand gemonteerd of vastgeschroefd. Daarna worden 
de mengkamer en de unit bevestigd. Zie figuur 2. De 
afstandsbediening (PHR01, accessoire) bestaat uit 
een hendel, een wandbeugel, een draaibol en twee 
bijbehorende verbindingen. Tussen de verbindingen 
wordt een trekstang gebruikt (niet inbegrepen).

Elektrische installatie
De Panther-luchtverhitter is bedoeld voor permanente 
installatie. De voedingsspanning is 400V3N~.  De 
Panther moet worden aangevuld met bedieningspaneel 
PP15. De wartels aan de achterkant van de unit worden 
gebruikt om accessoires aan te sluiten. De SE135 kan 
worden aangesloten op 440V3~ en 500V3~.

Fig. 1: minimale afstand voor permanente installatie.

Fig. 2: doorsnede van Panther met mengkamer.

Muur

Plafond

M
u

u
r
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Luchtverhitter Panther 6-15

Bedieningsmogelijkheden

Ventilatorsnelheid en thermostaatbediening
De Panther 6-15 kW is voorzien van een geïntegreerde 

        
bediend met behulp van een externe 2-standen 
thermostaat. Het selecteren van de bedieningsmodus 
gebeurt met behulp van het externe bedieningspaneel. 
Vertragingsrelais tussen de vermogensgroepen voorkomt 
gelijktijdige aansluiting.

    

   

     

Automatische temperatuurbediening
De warmte kan naar behoefte worden teruggebracht, 
bijv. 's nachts of in het weekend. Wisselt tussen dag- en 
nachtmodus.

  

Bediening mengkamer
De mengkamer combineert verwarming en ventilatie 
door retourlucht en frisse lucht in juiste verhoudingen 
te mengen. Klepbediening moet afzonderlijk worden 
besteld.

    

    

       
PSA01 als meerdere mengkamers bediend moeten 
worden.

Regelingen en accessories

PHR01, hefboom voor mengkamer
Kan worden gebruikt in combinatie met de mengkamer, 
als u de klep handmatig wilt bedienen. De trekstang 
(niet inbegrepen) voor de hefboom moet een diameter 
van 8 mm hebben.

PSA01, automatisch klep- en temperatuursysteem
Wordt gebruikt op de mengkamer. Verlaagt de 
temperatuur en beperkt de hoeveelheid buitenlucht 
tijdens perioden met een lage behoefte. Bestaat uit 
een timer (wekelijkse timer), een thermostaat met 
externe sensor, een potentiometer en een stelmotor. 
De ventilatoren kunnen worden bediend vanaf het 
automatische systeem. Een stelmotor (PSM01) 
inbegrepen. IP55.

PSM01, stelmotor
Wordt gebruikt in combinatie met PSA01 als er 
meerdere mengkamers bediend moeten worden. (1 
stelmotor is bij PSA01 inbegrepen). Beschermklasse: 
IP54.

RTI2, elektronische 2-standen thermostaat
Processor bediend met behulp van 2-standen 
thermostaat met verborgen wijzerplaten. Bereik 

       
vrije contacten). Max. onderbrekingsvermogen:  16/10  
A (230/400 V). IP44.

KRT2800, 2-standen capillairthermostaat   
2-standen capillairthermostaat met verborgen 

      
onderbrekingsvermogen 16/10 A (230/400 V). IP55.

PP15, bedieningspaneel
De gewenste capaciteit en ventilatorsnelheid kunnen 
worden ingesteld op het bedieningspaneel. Er 
kunnen maximaal 6 units worden bediend met een 
bedieningspaneel. Beschermklasse: IP44.

PTA01, automatische temperatuurbediening
PTA01 kan worden gebruikt om de warmte indien 
nodig terug te brengen (1-10°C), bijv. 's nachts of in het 
weekend. De bediening bestaat uit een elektronische 
timer en thermostaat met externe sensor. De timer 
wisselt tussen dag- en nachtmodus. Beschermklasse: 
IP55. 

Voor verdere opties, zie sectie over thermostaten en 
regelingen of neem contact op met Frico.
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Luchtverhitter Panther 6-15

PBS01, mengkamer
Bespaart energie door retourlucht en frisse lucht 
in vooraf ingestelde verhoudingen te mengen. De 
mengkamer wordt geleverd met een wandframe en een 
wandrooster. Zie voor meer informatie "Montage en 
aansluiting".

PLR15, luchtrichter
De luchtrichter leidt de luchtstroom verticaal of 
zijwaarts. De PLR wordt op de voorkant van de verhitter 

    

PFF15, afzuigventilator
Kan voor een goede ventilatie met een luchtverhitter/
mengkamer worden gebruikt. Luchtstroom ongeveer 
1400 m³/h. Beschermklasse: IP54.

PTRP, droogruimtekit
Bestaat uit ventilator TTF140 met flexibele slang en 
aansluitmof, thermostaat KRT1900 en timer CBT. De 
ventilator functioneert afwisselend met bijvoorbeeld een 
luchtverhitter die garant staat voor de kortst mogelijke 
droogtijd en minimaal energieverbruik. Aangevuld 
met een luchtverhitter uit de Panther-serie met een 
vermogen van 6-12 kW.

Figuur 3: mengkamer PBS01 met Panther.

Fig. 4: Kit voor droogruimte PTRP.

Type Omschrijving HxBxD 

[mm]

RTI2 2-standen ruimtethermostaat 155x87x43

KRT2800 2-standen capillairbuisthermostaat 165x60x57

PP15 Bedieningskastje voor SE06 – SE15 160x120x96

PTA01 Automatische temperatuurregeling 185x215x115

PBS01 Mengkamer voor SE06 – SE15 660x430x365

PHR01 Hefboom voor mengkamer

PSA01 Automatische klep- en temperatuurregeling 305x215x115

PSM01 Motorklep 180x100x70

PLR15 Luchtrichter voor SE06 – SE15 355x355x60

PFF15 Afzuigventilator voor SE06 – SE15

PTRP Droogruimtekit zonder luchtverhitter



44

121121 14153 9

Factory setting

kWkW

L LL1 2 3 L LL1 2 3

K1 K2

230V3~

K1 K2

K1 K2

230V3~

400V3~

°C

-1 – -4°C
KRT 2800

1 2 3 1 2 3

SE 09 - 15

kW

L LL1 2 3 L LL1 2 3

K1 K2

SE 06

L LL1 2 3 N

230V3~

M

ºC

ºC

K1

321 4

L LL
1 2 3

X

X X

X
X X

1 2 3 4

N

2 3

X

X

X

1 2

400V 3N~

PP15

½

1

½

1

cba b c d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K2

L LL
1 2 3

440V 3~

500V 3~

440V 
500V 

230V 

SE06-15

RTI2

230V~

1 L2 3 4 5 6 7 L N

L N

230V~

>t°C >t°C

Hi Lo

S
e

n
s
o

r

Luchtverhitter Panther 6-15

Bedradingsschema’s 

Ventilatorsnelheid en thermostaatbediening

PP15, 

Bedieningskastje

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

KRT2800, 

2-standen 

capillairbuisthermostaat

RTI2, elektronische 

thermostaat met 

2-standen

Panther 6-15 kW
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Panther 6-15 kW

Panther SE06-15

Panther SE06-15

High speed

Medium speed

Low speed

Panther

Panther

7

10987654 1211321 1413 1615

10987654 1211321 1413 1615

Panther SE06-15 10987654 1211321 1413 1615

Panther SE06-15 10987654 1211321 1413 1615
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Luchtverhitter Panther 6-15

Bedradingsschema’s 

Bedrading van accessoires naar de Panther 6-15

PP15, 

Bedieningskastje

KRT2800, 

2-standen 

capillairbuisthermostaat

RTI2, elektronische 

thermostaat met 

2-standen

Let op! Verwijder de twee interne zekeringen in de slave-eenheden.

Let op! Verwijder de twee interne zekeringen in de slave-eenheden.

Let op! Verwijder de twee interne zekeringen in de slave-eenheden.

Let op! Verwijder de twee interne zekeringen in de slave-eenheden.
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Luchtverhitter Panther 20-30

Luchtverhitter Panther 20-30

Toepassing
De Panther 20-30 is een serie zeer krachtige en 
geruisloze luchtverhitters voor vast gebruik.  Ze zijn 
bestemd voor het verwarmen, drogen en ventileren 
van grote panden, zoals industriële gebouwen. De 
mengkamer (accessoire) combineert verwarming en 
ventilatie door retourlucht en buitenlucht te mengen.

Comfort
Luchtverhitters van Frico zijn zeer stil en leveren snel 
comfortabele verwarming. De luchtverhitter Panther 
wordt geleverd met verstelbare wandbeugels die het 
mogelijk maken de luchtstroom naar behoefte te 
geleiden. 

Bediening en economie
Luchtverhitters van Frico gaan lang mee en verwarmen 
snel en doelmatig tegen lage kosten. Eenvoudige 
installatie en een minimaal onderhoud verlagen ook de 
kosten en de kans op storingen. 

Ontwerp
De Panther-luchtverhitter heeft een welgevormd 
klassiek ontwerp van wit geëmailleerd plaatstaal.

modellenkW  Elektrische verwarming 

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden 

gewijzigd.

        
de luchtstroom naar beneden en langs de zijkanten te 
geleiden. 

   

   

     
met master/slave-functie voor maximaal zes units en 
een externe thermostaat, zoals RTI2 voor goede en 
eenvoudige bediening. 

        
500V3~.

     

      
combineert, is als accessoire verkrijgbaar.

      
capaciteiten 6-15 kW, zie speciale hoofdstuk over dit 
onderwerp.

    
gegalvaniseerde en met poederverf bewerkte stalen 
panelen. Kleur: RAL 9016, NCS 0500 (wit).

6–15

Productgegevens

Krachtige luchtverhitter voor grote panden.

5
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Luchtverhitter Panther 20-30

Luchtverhitters zijn over het algemeen de meest goedkope optie voor het permanent verwarmen van panden. De Panther-serie luchtverhitters 

is een krachtige en snelle serie luchtverhitters die ideaal zijn voor veeleisende omgevingen en voor panden waarin behoefte is aan een laag 

geluidsniveau. 

De Panther 20-30 luchtverhitter is geschikt voor het 

verwarmen van grote industiële panden.
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20/30 kW 

Luchtverhitter Panther 20-30

Afmetingen

Luchtworp

Beugel 

Mengkamer (accessoire)

Beschermingsklasse: IP44. 
Voldoet aan CE

Technische specificaties | Luchtverhitter Panther 20-30 kW  3

Type Capaciteit 

[kW]

Luchtstroom 

 [m³/h]
Geluidsniveau*1 
[dB(A)]

t*2

[°C]

Voltage 

[V]

Stroomsterkte 

[A]

HxBxD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

SE20 0/10/20 1900/2600 52/60 31/23 400V3N~ 29,5 576x478x545 27

SE30 0/10/20/30 1900/2600 52/60 47/34 400V3N~ 43,9 576x478x545 31

SE305 

(Omvormbaar)

0/7,5/15/23 

0/10/20/30

1900/2600 52/60 36/26 

47/34

440V3N~*³ 

500V3N~

30,8 

35,1

576x478x545 32

*1) Condities: Afstand tot de unit 3 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptiegebied: 200 m². 

*2) t = Temperatuurstijging van de passerende lucht op maximale verwarming en laagste/hoogste luchtstroom.

*³) Omvormbaar 440V3~ /500V3~.

A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

D 

[mm]

E 

[mm]

F 

[mm]

G 

[mm]

890 520 420 520 560 570 540
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Luchtverhitter Panther 20-30

Montage en aansluiting

Montage
De Panther-luchtverhitter wordt met behulp van 
een wandbeugel aan de wand gemonteerd, zodat de 
luchtstroom naar beneden en naar de zijkanten kan 
worden geleid. Zie figuur 1 voor minimale afmetingen 
met een permanente installatie.

Installatie met mengkamer
De mengkamer PBS is verkrijgbaar als accessoire en 
bestaat uit een buitenluchtrooster en een inbouwframe. 
Het inbouwframe en buitenluchtrooster worden aan de 
wand gemonteerd of vastgeschroefd. Daarna worden 
de mengkamer en de unit bevestigd. Zie figuur 2. De 
afstandsbediening (PHR01, accessoire) bestaat uit 
een hendel, een wandbeugel, een draaibol en twee 
bijbehorende verbindingen. Tussen de verbindingen 
wordt een trekstang gebruikt (niet inbegrepen).

Elektrische installatie
De Panther-luchtverhitter is bedoeld voor permanente 
installatie. De Panther moet worden aangevuld met 
bedieningspaneel PP20/30 en bijvoorbeeld een externe 
thermostaat. RTI2. De wartels aan de achterkant van de 
unit worden gebruikt om accessoires aan te sluiten. De 
SE135 kan worden aangesloten op 440V3~ en 500V3~.

Fig. 1: minimale afstand voor permanente installatie.

Fig. 2: doorsnede van Panther met mengkamer.

Muur

Plafond

M
u

u
r
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Luchtverhitter Panther 20-30

Bedieningsmogelijkheden

Bediening mengkamer
De mengkamer combineert verwarming en ventilatie 
door retourlucht en frisse lucht in juiste verhoudingen 
te mengen. Klepbediening moet afzonderlijk worden 
besteld.

    

    

       
PSA01 als meerdere mengkamers bediend moeten 
worden.

Regelingen en accessories

PHR01, hefboom voor mengkamer
Kan worden gebruikt in combinatie met de mengkamer, 
als u de klep handmatig wilt bedienen. De trekstang 
(niet inbegrepen) voor de hefboom moet een diameter 
van 8 mm hebben.

PSA01, automatisch klep- en temperatuursysteem
Wordt gebruikt op de mengkamer. Verlaagt de 
temperatuur en beperkt de hoeveelheid buitenlucht 
tijdens perioden met een lage behoefte. Bestaat uit 
een timer (wekelijkse timer), een thermostaat met 
externe sensor, een potentiometer en een stelmotor. 
De ventilatoren kunnen worden bediend vanaf het 
automatische systeem. Een stelmotor (PSM01) 
inbegrepen. IP55.

PSM01, stelmotor
Wordt gebruikt in combinatie met PSA01 als er 
meerdere mengkamers bediend moeten worden. (1 
stelmotor is bij PSA01 inbegrepen). Beschermklasse: 
IP54.

RTI2, elektronische 2-standen thermostaat
Processor bediend met behulp van 2-standen 
thermostaat met verborgen wijzerplaten. Bereik 

       
vrije contacten). Max. onderbrekingsvermogen:  16/10  
A (230/400 V). IP44.

KRT2800, 2-standen capillairthermostaat   
2-standen capillairthermostaat met verborgen 

      
onderbrekingsvermogen 16/10 A (230/400 V). IP55.

PP20/30 bedieningspaneel
De gewenste capaciteit en ventilatorsnelheid kunnen 
worden ingesteld op het bedieningspaneel. Er 
kunnen maximaal 6 units worden bediend met een 
bedieningspaneel. Beschermklasse: IP44.

PTA01, automatische temperatuurbediening
PTA01 kan worden gebruikt om de warmte indien 
nodig terug te brengen (1-10°C), bijv. 's nachts of in het 
weekend. De bediening bestaat uit een elektronische 
timer en thermostaat met externe sensor. De timer 
wisselt tussen dag- en nachtmodus. Beschermklasse: 
IP55. 

Voor verdere opties, zie sectie over thermostaten en 
regelingen of neem contact op met Frico.

Snelheid en thermostaatbediening
De Panther 20-30 kW wordt bediend met behulp 
van een externe thermostaat. Het selecteren van 
de bedieningsmodus gebeurt met behulp van het 
externe bedieningspaneel. Vertragingsrelais tussen de 
vermogensgroepen voorkomt gelijktijdige verbinding.

    

   

     

Automatische temperatuurbediening
De warmte kan naar behoefte worden teruggebracht, 
bijv. 's nachts of in het weekend. Wisselt tussen dag- en 
nachtmodus.
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PSA01PTA01KRT2800RTI2 PP20/30

Luchtverhitter Panther 20-30

PBS02, mengkamer
Bespaart energie door retourlucht en frisse lucht 
in vooraf ingestelde verhoudingen te mengen. De 
mengkamer wordt geleverd met een wandframe en een 
wandrooster. Zie voor meer informatie "Montage en 
aansluiting".

PLR30, luchtrichter
De luchtrichter leidt de luchtstroom verticaal of 
zijwaarts. De PLR wordt op de voorkant van de verhitter 

    

PFF30, afzuigventilator
Kan voor een goede ventilatie met een luchtverhitter/
mengkamer worden gebruikt. Luchtstroom ongeveer 
2600 m³/h. Beschermklasse: IP54.

Fig. 3: Mengkamer PBS02 met Panther.

Type Omschrijving HxBxD 

[mm]

RTI2 2-standen ruimtethemostaat 155x87x43

KRT2800 2-standen capillairbuisthermostaat 165x60x57

PP20 Bedieningskastje voor SE20 160x120x96

PP30 Bedieningskastje voor SE30 en SE305 160x120x96

PTA01 Automatische temperatuurregeling 185x215x115

PBS02 Mengkamer voor SE20, SE30 en SE305 890x520x420

PSA01 Automatische klep- en temperatuurregeling 305x215x115

PHR01 Hefboom voor mengkamer

PSM01 Motorklep 180x100x70

PLR30 Luchtrichter voor  SE20, SE30 en SE305 415x445x60

PFF30 Afzuigventilator voor SE20, SE30 en SE305
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N 2 3 4 5 6 7 8 9

°C

101112

kW

LLL1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PP20

°C

kW

1

SE20

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121

SE20

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121

SE20

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

PP20 KRT2800

1 2 3

Diff (1-4)K

Hi Lo

400V 3N~

SE20

6,3A

6,3A

L21 53 4 6 7 N

RTI2

SE20

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121

SE20

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PP20

°C°C

Panther 20 kW

Luchtverhitter Panther 20-30

PP20, 

Bedieningskastje

Let op! Verwijder de twee interne 

zekeringen in de slave-eenheden.

Bedradingsschema’s 

RTI2, elektronische 

thermostaat met 

2-standen

KRT2800, 

2-standen 

capillairbuisthermostaat

Snelheid en thermostaatbediening Slave-aansluiting van de unit.
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kW SE30

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121
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SE30
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SE30
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1 2 3

KRT2800

1 2 3

°C

Diff (1-4)K

Hi Lo

L LL1 2 3

440V 3~
500V 3~

440V 
500V 

230V 

400V 3N~

SE30

6,3A

6,3A

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PP30

SE30

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121

SE30

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121

L21 53 4 6 7 N

RTI2

°C

Panther 30 kW

Luchtverhitter Panther 20-30

PP30, 

Bedieningskastje

Let op! Verwijder de twee interne 

zekeringen in de slave-eenheden.

Bedradingsschema’s 

RTI2, elektronische 

thermostaat met 2-standen

KRT2800, 

2-standen 

capillairbuisthermostaat

Snelheid en thermostaatbediening Slave-aansluiting van de unit.



54

2
0
1
0

-0
8

-1
3

PA1006

0,0 m

0,5 m

1,0 m

1,5 m

2,2 m/s

1,5 m/s

1,2 m/s

3,5 m/s

3 3

Deurverwarmer PA1006

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

Toepassing
PA1006 is een compacte deurverwarmer die de 
inkomende lucht opwarmt en voor meer comfort zorgt 
aan de binnenkant. Bij wandmontage kan de unit 
fungeren als vaste luchtverhitter.

Comfort
De koude inkomende lucht wordt opgewarmd door 
de deurverwarmer en binnen de deur wordt een 
goed en comfortabel warmteniveau gerealiseerd. De 
meegeleverde beugel maakt het mogelijk om de unit ten 
opzichte van de wand in een hoek van 30° te plaatsen, 
wat zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling in het 
pand.

Bediening en economie
De deurverwarmer is eenvoudig in het gebruik en wordt 
bediend via een schakelaar op de unit.

Ontwerp
Het design van de deurverwarmer is helder en 
ongecompliceerd. Doordat de luchtaanzuig boven op de 
unit wordt geplaatst, wordt de voorkant van de unit vuil- 
en stofvrij gehouden.

Luchtsnelheidsprofiel

Productgegevens

    

 

         
op de beugel die wordt gebruikt voor wand- en 
plafondmontage.

  

      
aangesloten via kabel zonder stekker.

    
gegalvaniseerde en gepoederlakte stalen panelen. 
Kleur voorkant: RAL 9016, NCS 0500 (wit). Kleur 
rooster, achterdeel en uiteinden: RAL 9005 (zwart).

Voor meer comfort binnen de deur
Deurverwarmer PA1006

kW  Elektrische verwarming Lengte: 0,6 m
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Beugel 

Deurverwarmer PA1006

Afmetingen

Voorkant Zijkant 

Achterkant 

Beschermklasse: IP20.
Voldoet aan CE

Technische specificaties | Thermozone PA 1006, deurverwarmer 3

Type Capaciteit 

 

[kW]

Luchtstroom 

 

[m3/h]

t*1

 

[°C]

Geluids-

niveau*2

[dB(A)]

Voltage 

 

[V]

Stroomsterkte 

 

[A]

Lengte 

 

[mm]

Gewicht 

 

[kg]

PA1006E03 0/1,5/3 230 39 44 240V~ 12,8 650 5,3

*1) t = temperatuurstijging van de passerende lucht op maximale capaciteit en hoogste luchtstroom.

*2) Condities: Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptiegebied: 200 m². 
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Min 25 mm

Min 1,8 m
Min 25 mm

Min 50 mmMin 50 mm

Deurverwarmer PA1006

Montage
De unit wordt horizontaal geïnstalleerd met het 
uitblaasrooster naar beneden gericht. Plaats de unit zo 
dicht mogelijk bij de opening voor een optimaal effect. 

De unit kan in een hoek worden geplaatst met 
behulp van de bijgeleverde beugel, die wordt gebruikt 
voor wand- en plafondmontage. Bij wandmontage is 
het mogelijk om de verwarmer in een hoek van 30° te 
plaatsen voor een gelijkmatige warmteverdeling in de 
ruimte.

Aansluiting
De unit is ontwikkeld voor permanente installatie en 
wordt aangesloten via kabel (1,5 mm², 0,9 m), zonder 
stekker, aan de achterkant van de unit. 

Montage en aansluiting

Regelingen

Fig 1. Minimale afstand.

De deurverwarmer heeft een ingebouwde 
keuzeschakelaar voor ventilator en verwarming. 
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Luchtverhitters - waterverwarming
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Basis
Luchtverhitter SWS is bedoeld voor wateraansluiting. SWS is 
geschikt voor locaties waar luchtverhitters normaal gesproken 
worden gebruikt, zoals industriële gebouwen, werkplaatsen 
en opslagruimtes. De luchtverhitter kan aan de wand of het 
plafond worden gemonteerd. Door de unit te draaien, komen de 
wateraansluitingen aan de linker- of rechterkant te zitten.

Stil
De SWH behoort tot een nieuwe generatie intelligente 
luchtverhitters met ingebouwde SIRe-bediening. SWH en 
SIRe kunnen samen zorgen voor volledig automatische 
ruimteverwarming, voor elke toepassing aan te passen.

De SWH is geschikt voor locaties waar normaal gesproken 
luchtverhitters worden gebruikt, zoals industriële gebouwen, en 
voor omgevingen waar niet teveel geluid mag zijn.

Plafondgemonteerde 
De SWT-luchtverhitter wordt gebruikt voor het verwarmen 
van ingangen, magazijnen, industriële panden, werkplaatsen, 
sporthallen, garages en winkels. Dankzij het platte ontwerp kan 
de SWT ook in een verlaagd plafond worden ingebouwd.

Luchtverhitters - waterverwarming

Luchtverhitters - waterverwarming
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Een luchtverhitter voor wateraansluiting zorgt voor 

effectieve verwarming tegen lage kosten. Luchtverhitters 

zijn robuust en betrouwbaar en hebben een lange 

levensduur. Aangezien de verhitters zeer stil werken, 

zijn ze ook geschikt voor gebruik in ruimtes die een laag 

geluidsniveau vereisen. 
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Luchtverhitter SWS

Luchtverhitter SWS

Waterverwarming

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

ProductgegevensToepassing
Luchtverhitter SWS is bedoeld voor wateraansluiting. 
SWS is geschikt voor locaties waar luchtverhitters 
normaal gesproken worden gebruikt, zoals industriële 
gebouwen, werkplaatsen en opslagruimtes. De 
luchtverhitter kan aan de wand of het plafond worden 
gemonteerd. Door de unit te draaien, komen de 
wateraansluitingen aan de linker- of rechterkant te 
zitten.

Comfort
Luchtverhitter SWS kan worden gebruikt voor 
totaalverwarming in grotere gebouwen. SWS zorgt 
snel voor aangename warmte waar dat nodig is. De 
luchtsnelheid van SWS wordt met externe accessoires 
geregeld. De lamellen zijn apart te verstellen en de extra 
accessoires zorgen voor nog meer mogelijkheden.

Bediening en economie
Luchtverhitter SWS heeft een hoge capaciteit en levert 
snel en efficiënt warmte tegen lage kosten. Door de 
eenvoud van de installatie en het onderhoud worden 
kosten en gevaar voor fouten tot een minimum beperkt. 
Stof kan gemakkelijk van de batterij worden verwijderd.

Ontwerp
Luchtverhitter SWS heeft een compact en functioneel 
ontwerp dat zeer geschikt is voor de beoogde 
toepassingen.

modellen

Basisluchtverhitter voor wateraansluiting

      

        
bar (standaard model). 

       
lamellen die de luchtstroom op één vlak richten.

   

     
leidingen. Flexibele leidingaansluiting voor solderen of 
knelkoppelingen.

        
mengkamer die verwarming met ventilatie combineert 
en een aparte filtersectie.

     
zinkcoating, zeer corrosiebestendig.  Lamellen van 
geanodiseerd aluminium.
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Luchtverhitter SWS

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

Voldoet aan CE

Afmetingen

Beschermingsklasse: IPX4. 

Technische specificaties | Luchtverhitter SWS  2

Type Verwarmings- 

capaciteit*1

[kW]

Lucht-

stroom 

[m3/h]

Lucht-

stroom 

[m3/s]

Geluids-

niveau*2

[dB(A)]

t*1,3

 

[°C]

Lucht-

worp*4

[m]

Water 

volume*5

[l]

Voltage 

 

[V]

Stroom-

sterkte 

[A]

Gewicht 

 

[kg]

SWS02 12 1260 0,35 50 28 5,5 1,3 230V~ 0,36 14

SWS12 19 2340 0,65 57 23 8 1,5 230V~ 0,63 18

SWS22 30 3560 0,99 58 25 10 2,7 230V~ 0,94 26

SWS32 50 6300 1,75 64 23 15 3,8 230V~ 2,16 45

SWS33 65 6090 1,69 64 31 13 5,2 230V~ 2,16 45

SWS323*6 50 6270 1,74 64 23 15 3,8 400V3~ 0,94 45

SWS333*6 65 6000 1,67 63 31 13 5,2 400V3~ 0,94 45

*1) Toepasbaar bij watertemperatuur 80/60°C, luchttemperatuur +15°C.

*2) Condities: Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptiegebied: 200 m².

*3) t = Temperatuurstijging van de passerende lucht op maximale verwarming en hoogste luchtstroom.

*4) De weergegeven worp geldt wanneer de horizontale luchtrichter wordt gebruikt en de uitblaastemperatuur +40°C en de 

ruimtetemperatuur +18°C is. De worp is bepaald als de afstand in een rechtehoek vanaf de luchtverhitter naar het punt waar de luchtsnelheid 

daalt tot 0,2 m/s. 

*5) Water volume over batterij.

*6) Voor meer informatie omtrent deze modellen bezoek onze website www.fricobv.nl of neem contact op met Frico.

Type A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

D  

[mm]

E 

[mm]

F 

[mm]

G 

[mm]

H 

[mm]

I 

[mm]

J 

[mm]

K 

[mm]

Ø 

[mm]

SWS02 470 520 210 50 95 40 70 40 390 65 260 22

SWS12 545 540 215 60 95 40 70 40 465 65 260 22

SWS22 675 690 215 60 100 45 70 45 585 70 400 28

SWS32(3)/33(3) 800 830 315 35 100 45 70 45 710 70 530 28
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Luchtverhitter SWS

Zie het hoofdstuk voor de SWH-luchtverhitter voor een 
beschrijving van montage en installatie van accessoires. 
Extra luchtrichter SWLR is niet verkrijgbaar voor SWS.

Montage en aansluiting

Accessoires

1) Luchtverhitter SWS

2) Montagebeugels SWB 

3) Basisfilter SWFTN 

4) Filtersectie SWF

5) Retourluchtrooster SWD 

6) Mengkamer SWBS 

7) Buitenluchtrooster SWY 

Montage
De luchtverhitters kunnen voor een horizontale 
luchtverdeling permanent aan de muur of voor een 
verticale luchtverdeling aan het plafond worden 
gemonteerd. Accessoires kunnen met schroeven 
of geleiders worden gemonteerd en vervolgens met 
geschikte bevestigingsmiddelen aan de muur of het 
plafond worden bevestigd. Montagebeugels zijn extra.

Verwarmingsbatterij aansluiten
Door de luchtverhitters te draaien, kunnen 
leidingen aan beide kanten worden aangesloten. 
Verwarmingsbatterij koperen leidingen. 
Flexibele leidingaansluitingen voor solderen of 
knelkoppelingen. De ontluchter moet op een hoog 
punt in het leidingsysteem worden gemonteerd. De 
verwarmingsbatterij is niet voorzien van een ontluchter 
en aftapnippel. Voor een juiste aansluiting van de 

aanvoer en retour op de verwarmingsbatterij, zie het 
figuur met afmetingen.

De luchtverhitters die waarschijnlijk aan 
luchttemperaturen onder nul worden blootgesteld, 
bijvoorbeeld als een mengkamer wordt gebruikt, moeten 
worden uitgerust met een externe vorstbescherming 
zodat de verwarmingsbatterij niet door vorst beschadigd 
kan raken.

Aansluiting
De ventilatormotor is aangesloten op een losse 
aansluitbox die aan de muur naast de unit is bevestigd 
(1 m kabel). Als er een mengkamer of een filtersectie 
wordt gebruikt, moeten er voor de aansluitkabels gaten 
in de behuizing worden gemaakt.

Type Omschrijving 

SWB0 Montagebeugels SWS02

SWB1 Montagebeugels SWS12

SWB2 Montagebeugels SWS22

SWB3 Montagebeugels SWS32/SWS33

SWF1 Filtersectie SWS12

SWF2 Filtersectie SWS22

SWF3 Filtersectie SWS32/SWS33

SWD1 Retourluchtrooster SWS12

SWD2 Retourluchtrooster SWS22

SWD3 Retourluchtrooster SWS32/SWS33

SWEF1 Extra filtercassette EU3 SWS12

SWEF2 Extra filtercassette EU3 SWS22

SWEF3 Extra filtercassette EU3 SWS32/SWS33

SWFTN02 Basisfilter SWS02

SWFTN1 Basisfilter SWS12

SWFTN2 Basisfilter SWS22

SWFTN3 Basisfilter SWS32/SWS33

SWBS1 Mengkamer SWS12

SWBS2 Mengkamer SWS22

SWBS3 Mengkamer SWS32/SWS33

SWY1 Buitenluchtrooster SWS12

SWY2 Buitenluchtrooster SWS22

SWY3 Buitenluchtrooster SWS32/SWS33
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Luchtverhitter SWS

Bedieningsmogelijkheden

Voor verdere opties, zie sectie over thermostaten en 
regelingen of neem contact op met Frico.

T10/TK10, thermostaten
Processorgestuurde thermostaten met verborgen en 

      
Aansluitspanning: 230 V. Max. onderbrekingsvermogen: 
10 A. IP30.

KRT1900, capillairthermostaat   
Capillairthermostaat met verborgen wijzerplaten Bereik 
       

(230/400 V). IP55.

RE1,5/RE3/RE7, 5-standenregelaar voor de 

luchtstroom
Regelt de luchtstroom in 5 standen. RE1,5 regelt 
maximum 1,5 A. RE3 regelt maximum 3 A. RE7 regelt 
maximum 7 A. Om de warmte te regelen, zijn een 
geschikte thermostaat en een kleppenset of een enkele 

    

TVV20/25, kleppen + SD20, magneetventiel
TVV20/25, 2-wegregelklep en SD20, magneetventiel aan/
uit zorgen voor een minimale vorm van waterregeling, 
zonder de mogelijkheid om de waterhoeveelheid in te 
stellen of af te sluiten, bij bijvoorbeeld onderhoud. Een 
juiste thermostaat moet gekozen worden om TVV20/25 
en SD20 te bedienen. DN20/25.

Regelingen Waterregelingen

Raadpleeg voor meer informatie over en mogelijkheden 
voor onze waterregelaars het hoofdstuk over 
thermostaten en regelingen of neem contact op met 
Frico. 

Alleen regeling via thermostaat
De thermostaat start/stopt de ventilator en regelt ook de 
warmtetoevoer aan/uit. De ventilator wordt ingesteld om 
op hoge snelheid te draaien. Complete bedieningskit:

   

    

Alleen 5-standenregeling van luchtstroom
De luchtstroom wordt handmatig in 5 standen geregeld. 
Geen warmteregeling, maximale waterstroom door de 
verwarmingsbatterij. Complete bedieningskit:

      
RE3, 5-standenregelaar max. 3A, of 
RE7, 5-standenregelaar max. 7A

Thermostaat en 5-standenregelaar
De thermostaat start/stopt de ventilator en regelt 
ook de warmtetoevoer aan/uit. De luchtstroom 
wordt handmatig in 5 standen geregeld. Complete 
bedieningskit:

      
RE3, 5-standenregelaar max. 3A, of 
RE7, 5-standenregelaar max. 7A

   

    

Type Omschrijving HxBxD 

[mm]

T10 Elektronische thermostaat 80x80x31

TK10 Elektronische thermostaat met knop 80x80x31

KRT1900 Capillairthermostaat 165x57x60

RE1,5 5-standenregeling, max. 1,5A 200x105x105

RE3 5-standenregeling, max. 3A 200x105x105

RE7 5-standenregeling, max. 7A 247x147x145

TVV20 2-wegklep aansluiting 20 mm (¾”)

TVV25 2-wegklep aansluiting 25 mm (1”)

SD20 Magneetventiel 230V~ IP40
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Luchtverhitter SWS

Capaciteitstabellen water

Ingaande/uitgaande watertemperatuur 90/70 °C

Inkomende luchttemp. = -15 °C Inkomende luchttemp. = 0 °C Inkomende luchttemp. = +15 °C

Type Ventilator-

stand

Luchthoe-

veelheid 

 

[m³/s]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom  

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

SWS02 max 0,35 23,4 34 0,29 23,0 19,0 42 0,23 15,7 14,8 49 0,18 10,0

min (80V) 0,14 12,7 49 0,05 7,6 10,3 55 0,13 5,1 8,0 60 0,10 3,2

SWS12 max 0,65 35,8 25 0,44 16,1 29,0 34 0,36 11,0 22,5 43 0,28 6,9

min (80V) 0,17 15,0 48 0,18 3,3 12,0 54 0,15 2,2 9,3 59 0,11 1,4

SWS22 max 0,99 57,4 27 0,70 21,0 46,6 36 0,57 14,3 36,3 45 0,44 9,1

min (80V) 0,24 22,0 52 0,27 3,6 17,7 57 0,22 2,4 13,7 61 0,17 1,5

SWS32 max 1,75 95,4 25 1,17 33,3 77,5 34 0,95 22,7 60,5 43 0,74 14,4

min (80V) 0,43 37,8 49 0,46 6,1 30,4 55 0,37 4,1 23,5 60 0,29 2,5

SWS33 max 1,69 125,0 39 1,53 59,7 101,0 46 1,24 40,5 78,9 53 0,97 25,6

min (80V) 0,43 45,9 63 0,56 9,5 36,8 66 0,45 6,3 28,4 69 0,35 3,9

SWS323 max 1,74 95,1 25 1,16 33,2 77,3 34 0,95 22,6 60,3 43 0,74 14,3

min (95V) 0,59 47,7 44 0,58 9,3 38,4 50 0,47 6,2 29,8 56 0,36 3,9

SWS333 max 1,67 124,0 39 1,52 58,7 100,0 46 1,23 39,8 78,1 53 0,96 25,1

min (95V) 0,59 59,5 58 0,73 15,2 47,8 62 0,58 10,2 36,9 65 0,45 6,4

Ingaande/uitgaande watertemperatuur 80/60 °C

Inkomende luchttemp. = -15 °C Inkomende luchttemp. = 0 °C Inkomende luchttemp. = +15 °C

Type Ventilator-

stand

Luchthoe-

veelheid 

 

[m³/s]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom  

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

SWS02 max 0,35 20,7 28 0,25 18,7 16,3 36 0,20 12,2 12,2 43 0,15 6,5

min (80V) 0,14 11,3 42 0,14 6,2 8,9 47 0,11 4,0 6,6 52 0,08 2,4

SWS12 max 0,65 31,4 20 0,38 13,0 24,8 29 0,30 8,4 18,5 38 0,22 4,9

min (80V) 0,17 13,2 41 0,16 2,6 10,3 46 0,13 1,7 7,7 51 0,09 1,0

SWS22 max 0,99 50,6 22 0,62 16,9 40,0 31 0,49 11,0 29,9 40 0,36 6,5

min (80V) 0,24 19,4 44 2,37 2,9 15,2 49 0,19 1,9 11,3 53 0,14 1,1

SWS32 max 1,75 84,0 20 1,02 26,8 66,5 29 0,81 17,4 49,8 38 0,61 10,2

min (80V) 0,43 33,4 42 0,41 4,9 26,2 47 0,32 3,1 19,5 52 2,37 1,8

SWS33 max 1,69 110,0 32 1,34 48,4 87,2 40 1,06 31,3 65,3 46 0,79 18,4

min (80V) 0,43 40,7 54 0,50 7,7 31,8 57 0,39 4,9 23,7 60 0,29 2,9

SWS323 max 1,74 83,8 20 1,02 26,7 66,3 29 0,81 17,3 49,7 38 0,60 10,2

min (95V) 0,59 42,1 37 0,51 7,5 33,0 43 0,40 4,8 24,6 49 0,30 2,8

SWS333 max 1,67 109,0 33 1,33 47,5 86,4 40 1,05 30,8 64,6 46 0,79 18,1

min (95V) 0,59 52,7 49 0,64 12,4 41,3 53 0,50 7,9 30,7 57 0,37 4,6
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Luchtverhitter SWS

Capaciteitstabellen water

Ingaande/uitgaande watertemperatuur 60/50 °C

Inkomende luchttemp. = -15 °C Inkomende luchttemp. = 0 °C Inkomende luchttemp. = +15 °C

Type Ventilator-

stand

Luchthoe-

veelheid 

 

[m³/s]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom  

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

SWS02 max 0,35 17,3 21 0,42 49,4 13,1 29 0,32 29,6 9,1 36 0,22 15,2

min (80V) 0,14 9,4 32 0,23 16,3 7,1 38 0,17 9,7 4,9 42 0,12 4,9

SWS12 max 0,65 26,6 15 0,64 35,0 20,0 24 0,48 20,8 13,8 32 0,33 10,5

min (80V) 0,17 11,1 32 0,27 7,0 8,3 37 0,20 4,1 5,7 42 0,14 2,1

SWS22 max 0,99 42,6 16 1,03 45,3 32,2 25 0,78 27,1 22,3 33 0,54 13,8

min (80V) 0,24 16,3 35 0,39 7,8 12,2 39 0,29 4,6 8,4 43 0,20 2,3

SWS32 max 1,75 70,7 14 1,71 72,0 53,5 24 1,29 43,1 37,1 32 0,90 21,9

min (80V) 0,43 32,5 33 0,68 13,0 20,9 38 0,51 7,7 14,4 42 0,35 3,9

SWS33 max 1,69 92,4 25 2,23 128,0 69,7 32 1,68 76,4 48,4 38 1,17 39,0

min (80V) 0,43 33,9 42 0,82 20,3 25,3 45 0,61 11,9 17,5 48 0,42 6,0

SWS323 max 1,74 70,5 14 1,70 71,6 53,4 24 1,29 42,8 37,0 32 0,89 21,8

min (95V) 0,59 35,2 29 0,85 19,9 26,5 35 0,64 11,8 18,3 40 0,44 5,9

SWS333 max 1,67 91,5 25 2,21 126,0 69,0 32 1,67 75,1 47,9 38 1,16 38,3

min (95V) 0,59 43,9 39 1,06 32,7 32,9 43 0,79 19,2 22,7 46 0,55 9,7

Ingaande/uitgaande watertemperatuur 60/40 °C

Inkomende luchttemp. = -15 °C Inkomende luchttemp. = 0 °C Inkomende luchttemp. = +15 °C

Type Ventilator-

stand

Luchthoe-

veelheid 

 

[m³/s]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom  

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

SWS02 max 0,35 15,2 17 0,18 11,2 11,0 24 0,13 6,2 7,1 31 0,09 2,8

min (80V) 0,14 8,3 27 0,10 3,8 6,0 32 0,07 2,1 3,9 37 0,05 0,9

SWS12 max 0,65 22,7 10 0,27 7,4 16,4 19 0,20 4,1 10,3 28 0,12 1,7

min (80V) 0,17 9,7 26 0,12 1,6 6,9 31 0,08 0,8 4,4 36 0,05 0,4

SWS22 max 0,99 36,9 12 0,44 9,9 26,7 21 0,32 5,5 16,9 29 0,20 2,4

min (80V) 0,24 14,3 29 0,17 1,8 10,3 33 0,12 1,0 6,6 37 0,08 0,4

SWS32 max 1,75 61,3 11 0,74 15,6 44,5 20 0,54 8,6 28,3 28 0,34 3,8

min (80V) 0,43 24,6 27 0,30 2,9 17,8 32 0,21 1,6 11,4 37 0,14 0,7

SWS33 max 1,69 81,4 20 0,98 28,7 59,2 27 0,71 16,0 38,1 33 0,46 7,1

min (80V) 0,43 30,3 36 0,37 4,7 21,9 39 0,26 2,6 14,1 42 0,17 1,2

SWS323 max 1,74 61,2 11 0,74 15,5 44,4 20 0,53 8,6 28,2 28 0,34 3,8

min (95V) 0,59 30,9 23 0,37 4,4 22,3 29 0,27 2,4 14,3 35 0,17 1,1

SWS333 max 1,67 80,6 20 0,97 28,2 58,6 27 0,71 15,7 37,7 33 0,45 7,0

min (95V) 0,59 39,1 33 0,47 7,5 28,3 37 0,34 4,1 18,2 40 0,22 1,9
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Luchtverhitter SWS

Bedradingsschema’s 

Alleen regeling via thermostaat

Intern bedradingsschema

T10,  

elektronische 

thermostaat

TK10, 

ruimtethermostaat 

met externe 

wijzerplaat

KRT1900, 

capillairthermostaat

SD20, 

magneetventiel

TVV20/25, 

2-wegregelklep

SD20, 

magneetventiel

TVV20/25, 

2-wegregelklep
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Luchtverhitter SWS

Thermostaat en 5-standenregelaar

Alleen 5-standenregeling van luchtstroom

Bedradingsschema’s 

RE1,5-7, 

5-standenregeling

RE1,5-7, 

5-standenregeling

T10,  

elektronische 

thermostaat

TK10, 

ruimtethermostaat met 

externe wijzerplaat

KRT1900, 

capillairthermostaat

RE1,5-7, 

5-standenregeling

SD20, 

magneetventiel

TVV20/25, 

2-wegregelklep

SD20, 

magneetventiel

TVV20/25, 

2-wegregelklep
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Luchtverhitter SWH

Intelligente luchtverhitters met extreem laag geluidsniveau, voor wateraansluiting

5Waterverwarming

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

Productgegevens

modellen

  

  

 

      

         
(standaard model). 

       
lamellen die de luchtstroom op één vlak richten.

   

     
leidingen. Flexibele leidingaansluiting voor solderen of 
knelkoppelingen.

        
mengkamer die verwarming met ventilatie combineert 
en een aparte filtersectie.

    
gegalvaniseerde en met poederverf bewerkte stalen 
panelen. Kleur: RAL 9016, NCS 0500 (wit). Behuizing 
zonder lak of in andere kleuren op aanvraag 
verkrijgbaar. Aluminium lamellen.

Luchtverhitter SWH

Toepassing
De SWH behoort tot een nieuwe generatie intelligente 
luchtverhitters met ingebouwde SIRe-bediening. 
SWH en SIRe kunnen samen zorgen voor volledig 
automatische ruimteverwarming, voor elke toepassing 
aan te passen.

De SWH is geschikt voor locaties waar normaal 
gesproken luchtverhitters worden gebruikt, zoals 
industriële gebouwen, en voor omgevingen waar niet 
teveel geluid mag zijn.

Comfort
Het extreem lage geluidsniveau maakt de SWH tot de 
stilste luchtverhitter van Frico. Door de geïntegreerde 
SIRe wordt de verhitter automatisch bediend als vereist, 
waardoor het geluidsniveau nog meer afneemt.

Een simpele en veilige ventilatieoplossing wordt 
verkregen door gebruik te maken van mengkamers 
die, dankzij SIRe, ook ingebouwde vorstbescherming 
hebben.

Bediening en economie
De luchtverhitter SWH is energiezuinig, dankzij de 
geïntegreerde bediening verbruikt de verhitter nooit 
meer energie dan nodig is. Eco-stand verkrijgbaar voor 
extra energiebesparing. 

Door de voorgeprogrammeerde fabrieksinstellingen 
en kalenderfunctie zijn de SWH en SIRe gemakkelijk 
te installeren en te gebruiken. De SWH kan met behulp 
van het GBS-systeem worden bediend en gecontroleerd.

Ontwerp
De SWH-luchtverhitter heeft een aantrekkelijk 
design van wit plaatstaal en past in industriële en 
winkelomgevingen.
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Luchtverhitter SWH

Dankzij het lage geluidsniveau in combinatie met krachtige prestaties is de SWH geschikt voor allerlei ruimtes, van magazijnen tot winkels. 

Door de SWH te draaien, kunnen leidingen aan beide kanten 

worden aangesloten, waardoor de verhitter gemakkelijk te 

plaatsen is. De luchtrichter met apart verstelbare lamellen richt 

de luchtstroom zoals gewenst. 

Dankzij de extreem stille werking en het beschaafde design kan de SWH 

bijvoorbeeld in vergaderruimtes worden gebruikt. 
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Luchtverhitter SWH

Voldoet aan CE
Beschermingsklasse: IPX4. 

Technische specificaties | Luchtverhitter SWH, waterverwarming  2

Type Capaciteit*1

 

[kW]

Luchtstroom*2

 

[m3/h]

Luchtstroom*2

 

[m3/s]

Geluidsniveau*2,3 

 

[dB(A)]

t*1,4

 

[°C]

SWH02 12 530 - 1120 0,15 - 0,31 26 - 39 28

SWH12 20 840 - 1810 0,23 - 0,50 31 - 48 22

SWH22 33 1470 - 3260 0,41 - 0,91 29 - 55 23

SWH32 51 2870 - 5860 0,80 - 1,63 41 - 58 23

SWH33 66 2625 - 5420 0,73 - 1,51 41 - 58 31

Type Luchtworp*5

[m]
Watervolume*6

[l]

Voltage 

[V]

Stroomsterkte 

[A]

HxBxD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

SWH02 4 1,3 230 V~ 0,34 525x515x320 15

SWH12 8 1,5 230 V~ 0,64 600x535x340 19

SWH22 10 2,7 230 V~ 1,12 725x680x370 27

SWH32 12 3,8 230 V~ 2,12 850x820x450 46

SWH33 11 5,2 230 V~ 2,13 850x820x450 46

*1) Toepasbaar bij watertemperatuur 80/60 °C, luchttemperatuur 15  °C.

*2) Toepasbaar bij ventilatorstand 1 – 4.

*3) Condities: Afstand tot de unit 5 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptiegebied: 200 m2. 

*4) t = Temperatuurstijging van de passerende lucht op maximale verwarming en hoogste luchtstroom.

*5) De weergegeven worp geldt en hoogste luchtstroom wanneer de horizontale luchtrichter wordt gebruikt en de aanzuigtemperatuur  

 +40°C en de ruimtetemperatuur  +18°C is. De worp is bepaald als de afstand in een rechtehoek vanaf de luchtverhitter naar het punt waar  

 de luchtsnelheid daalt tot 0,2 m/s. 

*6) Water volume over batterij.
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Luchtverhitter SWH

Mengkamer, SWBS

Filtersectie, SWF Retourluchtrooster, SWDBeugels, SWB

Buitenluchtrooster, SWY

Afmetingen

Type A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

D 

[mm]

E 

[mm]

F 

[mm]

G Ø 

[mm]

H 

[mm]

J 

[mm]

K 

[mm]

L 

[mm]

SWH12 465 570 540 442 400 430 315 535 95 500 400

SWH22 670 670 630 630 485 540 400 580 85 600 600

SWH32/33 770 870 830 730 610 650 500 700 105 800 700

Type A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

D Ø 

[mm]

E 

[mm]

F 

[mm]

G 

[mm]

H 

[mm]

I 

[mm]

J 

[mm]

K 

[mm]

L 

[mm]

M 

[mm]

SWH02 195 395 235 10 - - - - - - - -

SWH12 195 460 300 10 465 490 470 442 525 465 490 470 442

SWH22 250 570 400 10 550 605 585 525 445 550 605 585 525

SWH32/33 335 700 530 12 675 725 705 655 570 675 725 705 655

Type A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

D 

[mm]

E 

[mm]

F 

[mm]

G 

[mm]

H 

[mm]

I 

[mm]

J 

[mm]

K 

[mm]

Ø 

[mm]

SWH02 525 515 320 40 95 70 70 390 405 260 70 22

SWH12 600 535 340 70 95 70 70 465 470 260 70 22

SWH22 725 680 370 50 100 70 70 585 580 400 75 28

SWH32/33 850 820 450 75 100 70 70 710 700 530 75 28
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Luchtverhitter SWH

Accessoires

SWB, montagebeugels
Als de filtersectie of de mengkamer niet wordt gebruikt, 
wordt de hoofdunit met de beugels SWB aan de muur of 
het plafond bevestigd (fig. 2). De beugels zijn extra en 
worden per paar geleverd. 

SWFTN, basisfilter
Wordt gebruikt als alternatief voor de filtersectie. 
Voorziet de verwarmingsbatterij van basisbescherming. 
Het filter wordt eenvoudig in de SW-unit bevestigd en 
kan vanaf de boven- of onderkant van de unit worden 
gereinigd.

1) Luchtverhitter SWH 

2) Montagebeugels SWB 

3) Basisfilter SWFTN 

4) Filtersectie SWF

5) Retourluchtrooster SWD 

6) Mengkamer SWBS 

7) Buitenluchtrooster SWY 

8) Extra luchtrichter SWLR

Accessoires SWH02-33
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Luchtverhitter SWH

SWF, filtersectie
Fig. 4. Filtert de buitenlucht en/of de retourlucht 
van deeltjes die de prestaties en betrouwbaarheid 
van de SWH kunnen verminderen. Het wegwerpbare 
buidelfilter met diepe vouwen is een cassette van 
synthetisch materiaal. Filterklasse G85 (EU3). De 
filtersectie is bij levering uitgerust met een filter.

Let op! Als de filtersectie niet in combinatie met de 
mengkamer wordt gebruikt, is een retourluchtrooster 
(SWD) vereist.

SWEF, extra filtercassette
Vervangend filter voor SWF.

SWD, retourluchtrooster
Fig. 5. Staat luchttoevoer toe wanneer de filtersectie 
zonder mengkamer SWBS wordt gebruikt. Een 
retourluchtrooster is niet vereist als de mengkamer 
wordt gebruikt.

SWLR, extra luchtrichter
Fig. 8. Om de luchtstroom zijwaarts te richten. Bij 
levering is de SWH uitgerust met een luchtrichter voor 
verticale richting van de luchtstroom. Apart verstelbare 
lamellen van geanodiseerd aluminium.

De extra luchtrichter wordt op de SWH gemonteerd 
door deze aan de bestaande luchtrichter vast te haken.

SWY, buitenluchtrooster
Fig. 7. Voor de toevoer van frisse lucht in de 
mengkamer. Rooster van gegalvaniseerde stalen 
panelen.

SWBS, mengkamer
Fig. 6. De mengkamer wordt gebruikt om ventilatie 
met verwarming te combineren door buitenlucht met 
retourlucht te mengen. De mengverhouding wordt 
geregeld en is oneindig variabel met een klep, handmatig 
of met een stelmotor.

Accessoires SWH12-33

Type Omschrijving 

SWB0 Montagebeugels SWH02

SWB1 Montagebeugels SWH12

SWB2 Montagebeugels SWH22

SWB3 Montagebeugels SWH32/SWH33

SWFTN02 Basisfilter SWH02

SWFTN1 Basisfilter SWH12

SWFTN2 Basisfilter SWH22

SWFTN3 Basisfilter SWH32/SWH33

SWF1 Filtersectie SWH12

SWF2 Filtersectie SWH22

SWF3 Filtersectie SWH32/SWH33

SWEF1 Extra filtercassette EU3 SWH12

SWEF2 Extra filtercassette EU3 SWH22

SWEF3 Extra filtercassette EU3 SWH32/SWH33

SWD1 Retourluchtrooster SWH12

SWD2 Retourluchtrooster SWH22

SWD3 Retourluchtrooster SWH32/SWH33

SWBS1 Mengkamer SWH12

SWBS2 Mengkamer SWH22

SWBS3 Mengkamer SWH32/SWH33

SWY1 Buitenrooster SWH12

SWY2 Buitenrooster SWH22

SWY3 Buitenrooster SWH32/SWH33

SWLR1 Extra luchtrichter SWH12

SWLR2 Extra luchtrichter SWH22

SWLR3 Extra luchtrichter SWH32/SWH33
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SWH aan de muur bevestigd 

met montagebeugels

Montage SWH
De montagebeugels SWB moeten apart worden besteld. 
Voor bevestiging aan de achterkant van de SWH is 
een set schroeven bijgeleverd. De beugels worden met 
geschikte bevestigingsmiddelen aan de muur of het 
plafond bevestigd.

Basisfilter SWFTN in SWH monteren
Dit basisfilter is zeer eenvoudig in de SWH te 
bevestigen. Maak hiervoor de klep boven of onder open 
en duw het filter omlaag achter de batterij in de sporen.

SWH met basisfilter

Montage en aansluiting

Verbindingen van de linkerzijde Verbindingen van de rechterzijde Montage aan het plafond

Montage en installatie van toebehoren SWH02-33

Montage
De luchtverhitters kunnen voor een horizontale 
luchtverdeling permanent aan de muur of voor een 
verticale luchtverdeling aan het plafond worden 
gemonteerd. Accessoires kunnen met schroeven 
of geleiders worden gemonteerd en vervolgens met 
geschikte bevestigingsmiddelen aan de muur of het 
plafond worden bevestigd. Montagebeugels zijn extra.

Verwarmingsbatterij aansluiten
Door de luchtverhitters te draaien, kunnen 
leidingen aan beide kanten worden aangesloten. 
Verwarmingsbatterij koperen leidingen. 
Flexibele leidingaansluitingen voor solderen of 
knelkoppelingen. De ontluchter moet op een hoog 
punt in het leidingsysteem worden gemonteerd. De 
verwarmingsbatterij is niet voorzien van een ontluchter 
en aftapnippel. Voor een juiste aansluiting van de 
aanvoer en retour op de verwarmingsbatterij, zie het 
figuur met afmetingen.

De luchtverhitters die waarschijnlijk aan 
luchttemperaturen onder nul worden blootgesteld, 
bijvoorbeeld als een mengkamer wordt gebruikt, moeten 
worden uitgerust met een externe vorstbescherming 
zodat de verwarmingsbatterij niet door vorst beschadigd 
kan raken.

Installatie
De ventilatormotor is aangesloten via de geïntegreerde 
besturingskaart (SIRe) die op de unit zit.
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SWH met filtersectie 

en retourluchtrooster

Montage SWH met filtersectie SWF (geen 

mengkamer)
Als een filtersectie zonder een mengkamer wordt 
gebruikt, moet de filtersectie aan het retourluchtrooster 
(SWD) worden bevestigd om voor luchttoevoer te 
zorgen. 

Montage SWH met mengkamer SWBS (geen 

filtersectie)
De mengkamer wordt op de SWH bevestigd en de 
installatie wordt met geschikte bevestigingsmiddelen 
aan de muur bevestigd. De constructie moet goed 
ondersteund worden door de muur of het plafond. 
Exclusief steunen.

SWH mengkamer en 

buitenluchtrooster

SWH met filtersectie, 

mengkamer en 

buitenluchtrooster

Montage retourluchtkanaal met mengkamer
Als met de mengkamer een retourluchtkanaal wordt 
gebruikt, wordt er een geschikt rond kanaal op de 
mengkamer bevestigd nadat het ronde beschermrooster 
is verwijderd.
 

Mengkamer met 

retourluchtkanaal

Montage SWH met mengkamer SWBS en filtersectie 

SWF
De mengkamer en de filtersectie worden samen 
bevestigd (zie de bovenstaand figuur). De mengkamer 
wordt met geschikte bevestigingsmiddelen aan de 
muur bevestigd. De constructie moet goed ondersteund 
worden door de muur of het plafond. Exclusief steunen.

Montage en installatie van toebehoren SWH12-33
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Luchtverhitter SWH

De SWH is voorzien van SIRe, een intelligent, slim 
ontworpen regelsysteem met zwakstroom, dat aan 
iedere unieke toepassing en omgeving kan worden 
aangepast. Het regelsysteem is met een geïntegreerde 
besturingskaart voorgeïnstalleerd in de SWH. 
SIRe wordt voorgeprogrammeerd geleverd met 
snelaansluitingen en is gemakkelijk te gebruiken en te 
installeren. 

SIRe leert wat de behoeften zijn en kan voor 
volledig automatische ruimteverwarming zorgen 
met kalenderfunctie en eventuele uitschakeling 
bij ingestelde temperaturen voor maar liefst negen 
units. Door SIRe wordt niet meer energie verbruikt 
dan noodzakelijk. Omdat de ventilatorsnelheid is 
aangepast, is het geluidsniveau optimaal en nooit hoger 
dan noodzakelijk. Met SIRe Advanced kunt u kiezen 

Bediening SWH - regelsysteem SIRe

Basic - SIReB - Eenvoudig en voordelig

Handmatige of automatische bediening van 
ventilatorsnelheid en temperatuur met een 
geïntegreerde thermostaat. Mogelijkheid waarmee kan 
worden gekozen voor uitschakeling van de ventilator 
bij een ingestelde ruimtetemperatuur, afhankelijk of 
geluidscomfort of circulatie van de lucht in de ruimte 
belangrijker is. Alarm via regelunit.

Inbegrepen bij Basic:

     

 

    

Opties:

  

    
of 
VOSP, drukonafhankelijke kleppenset aan/uit

   

Competent - SIReFC - Uitgebreide functionaliteit

Handmatige of automatische bediening van 
ventilatorsnelheid en temperatuur met een 
geïntegreerde thermostaat. Mogelijkheid waarmee kan 
worden gekozen voor uitschakeling van de ventilator 
bij een ingestelde ruimtetemperatuur, afhankelijk of 
geluidscomfort of circulatie van de lucht in de ruimte 
belangrijker is. Kalenderfunctie met weekprogramma en 
nachtstand. Filtersensor die aangeeft wanneer de filter 
moet worden vervangen of gereinigd. Met SIReUR kan 
het regelunit in een muur worden ingebouwd, waarbij 
het slechts 11 mm uitsteekt. Alarm via regelunit of GBS. 

Inbegrepen bij Competent:

     

 

  

       

Opties:

  

    

    
of 
VOSP, drukonafhankelijke kleppenset aan/uit

   

SIReUB1, 

regelunit Basic

Geïntegreerde 

besturingskaart 

Base in de SWH

Modulaire kabel

SIReUA1, 

regelunit 

Competent en 

Advanced

SIReC1X, 

besturingskaart 

HUB Competent

Modulaire 

kabels

Geïntegreerde 

besturingskaart 

Base in de SWH

SIRe Basic SIRe Competent

uit de Eco- en de Comfort-stand, afhankelijk van wat 
belangrijker is: optimaal comfort of energiebesparing. 
SIRe Advanced kan ook worden gebruikt voor simpele 
en veilige ventilatieoplossing door gebruik te maken 
van mengkamer. De bediening is volledig automatisch 
en SIRe beschikt over ingebouwde vorstbescherming. 
U kunt kiezen uit drie verschillende niveau's met 
verschillende functionaliteit: Basic, Competent of 
Advanced.  Het SIRe-regelsysteem wordt geleverd met 
een kleppenset voor een complete oplossing.
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Advanced  - SIReFA - volledig automatisch met 

uitgebreide functionaliteit

Handmatige of automatische bediening van 
ventilatorsnelheid en temperatuur met een 
geïntegreerde thermostaat. Mogelijkheid waarmee kan 
worden gekozen voor uitschakeling van de ventilator 
bij een ingestelde ruimtetemperatuur, afhankelijk of 
geluidscomfort of circulatie van de lucht in de ruimte 
belangrijker is. Kalenderfunctie met weekprogramma en 
nachtstand. Filtersensor die aangeeft wanneer de filter 
moet worden vervangen of gereinigd. Met SIReUR kan 
het regelunit in een muur worden ingebouwd, waarbij 
het slechts 11 mm uitsteekt. Alarm via regelunit of GBS. 
Kan met het GBS-systeem worden bediend en 
gecontroleerd. Kies uit de Eco- en de Comfort-stand, 
afhankelijk van wat belangrijker is: optimaal comfort of 
energiebesparing. Kleppenset VMO of VMOP is vereist 
voor gebruik van SIRe Advanced.

Inbegrepen bij Advanced:

     

 

   

  

       

Opties:

  

    

   
of 
VMOP, drukonafhankelijke regelkleppenset

   

Advanced met mengkamer - SIReFAWM 

Dezelfde functies als Advanced, maar ook functies 
voor volledig automatische bediening van ventilatie 
en verwarming met een mengkamer. Koude tocht 
van de ventilator wordt voorkomen, doordat de 
instroomtemperatuur op een bepaalde temperatuur 
wordt gehouden. Kan ook externe afzuigventilatoren 
bedienen voor een gebalanceerde ventilatie. 
Geïntegreerde vorstbescherming met omgevingssensor 
en stelmotor. De omgevingssensor wordt gebruikt om 
ervoor te zorgen dat de temperatuur een bepaalde 
waarde niet overschrijdt (vorstbescherming), maar 
kan ook worden gebruikt, zodat de retourtemperatuur 
een ingestelde waarde overschrijdt, bijv. in een op 
afstand gestuurd verwarmingsnetwerk. De stelmotor is 
voorzien van een veerretour en moduleert 0-10V. SIRe 
kan een installatie met een mengkamer bedienen. De 
circulatiepomp die nodig is in het secundaire circuit, 
wordt niet meegeleverd. Kleppenset VMO of VMOP 
is vereist voor gebruik van SIRe Advanced met een 
mengkamer.

Inbegrepen bij Advanced met mengkamer:

     

 

   

  

 

 

       

Opties:

  

    

   
of 
VMOP, drukonafhankelijke regelkleppenset

   

SIReUA1, 

regelunit 

Competent en 

Advanced

Modulaire 

kabels

Geïntegreerde 

besturingskaart 

Base in de SWH

SIReOTX, 

buitentemperatuur-

sensor

SMM24, 

stelmotor

Voor Advanced met 

mengkamer - bij 

SIReFAWM is ook een 

stelmotor SMM24 

en omgevingssensor 

SIReWTA inbegrepen. 

SIReA1X, 

besturingskaart 

HUB Advanced

SIRe Advanced
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Regelsysteem SIRe - opties

SIReRTX, externe ruimtetemperatuursensor
Wordt gebruikt om een beter meetpunt te krijgen in de 
panden als de regelunit zo is geplaatst dat de interne 
ruimtetemperatuursensor geen relevante waarde 
weergeeft.  10 m. kabel met modulaire connector.

SIReUR, set voor ingebouwde installatie
Set voor installatie van SIReUA1 in een muurinbouw. 
Steekt slechts 11 mm uit van de muur.

SIReRTX SIReUR SIReCJ4

SIReCJ4/SIReCJ6, verbindingsstuk
       

verbinden.

SIReCC, modulaire kabels
    

Verkrijgbaar in lengtes 3, 5, 10 en 15 m.

SIReCCSIReCJ6

Type Omschrijving

SIReB Regelsysteem SIRe Basic

SIReFC Regelsysteem SIRe Competent

SIReFA Regelsysteem SIRe Advanced

SIReFAWM Regelsysteem SIRe Advanced met mengkamer

SIReRTX Buitentemperatuursensor

SIReUR Set voor ingebouwde installatie

SIReCJ4 Wordt gebruikt om twee RJ11(4/4) te verbinden

SIReCJ6 Wordt gebruikt om twee RJ12 (6/6) te verbinden

SIReCC603 Modulaire kabel RJ12 3 m

SIReCC605 Modulaire kabel RJ12 5 m

SIReCC610 Modulaire kabel RJ12 10 m

SIReCC615 Modulaire kabel RJ12 15 m

SIReCC403 Modulaire kabel RJ11 3 m

SIReCC405 Modulaire kabel RJ11 5 m

SIReCC410 Modulaire kabel RJ11 10 m

SIReCC415 Modulaire kabel RJ11 15 m
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VOS VOSP VMO VMOP

Luchtverhitter SWH

VOS, kleppenset aan/uit
Gebruikt voor de besturing van de watertoevoer 
naar waterverwarmde eenheden. Gecombineerde 
tweewegregelklep en instelventiel met aan/uit regeling, 
afsluitventiel en bypassklep. DN15/20/25. 230V.

VOSP, drukonafhankelijke kleppenset aan/uit
Gebruikt voor de besturing van de watertoevoer naar 
waterverwarmde eenheden. Drukonafhankelijke 
tweeweg regel- en stelklep met aan/uit-regeling, 
afsluiklep en omloopklep. DN15/20/25. 230V.

VMO, regelkleppenset
Gebruikt voor de besturing van de watertoevoer 
naar waterverwarmde eenheden. Gecombineerde 
tweewegregelklep en instelventiel met modulerende 
regeling en afsluitventiel. DN15/20/25. 24V.

VMOP, drukonafhankelijke regelkleppenset
Gebruikt voor de besturing van de watertoevoer naar 
waterverwarmde eenheden. Drukonafhankelijke 
tweeweg regel- en stelklep met modulerende aandrijving 
en afsluiklep. DN15/20/25. 24V.

Waterregelingen

Waterregelingen - opties

VAT, afstelgereedschap voor kleppenset VOS, VOSP, 

VMO, VMOP
Met het afstelgereedschap kan de waterstroom 
nauwkeurig en gemakkelijk worden ingesteld.

Raadpleeg voor meer informatie over en mogelijkheden 
voor onze waterregelaars het hoofdstuk over 
thermostaten en regelingen of neem contact op met 
Frico. 

Type Omschrijving Waterstroom Voltage 

[V]

Afmetingen 

aansluiting

Kvs

VOS15LF Kleppenset aan/uit Lage waterstroom 230 V DN15 0,90

VOS15NF Kleppenset aan/uit Normale waterstroom 230 V DN15 1,8

VOS20 Kleppenset aan/uit Normale waterstroom 230 V DN20 3,4

VOS25 Kleppenset aan/uit Normale waterstroom 230 V DN25 7,2

VOSP15LF Drukonafhankelijke kleppenset Lage waterstroom 230 V DN15 -

VOSP15NF Drukonafhankelijke kleppenset Normale waterstroom 230 V DN15 -

VOSP20 Drukonafhankelijke kleppenset Normale waterstroom 230 V DN20 -

VOSP25 Drukonafhankelijke kleppenset Normale waterstroom 230 V DN25 -

VMO15LF Regelkleppenset Lage waterstroom 24 V DN15 0,40

VMO15NF Regelkleppenset Normale waterstroom 24 V DN15 1,0

VMO20 Regelkleppenset Normale waterstroom 24 V DN20 2,0

VMO25 Regelkleppenset Normale waterstroom 24 V DN25 4,0

VMOP15LF Drukonafhankelijke regelkleppenset Lage waterstroom 24 V DN15 -

VMOP15NF Drukonafhankelijke regelkleppenset Normale waterstroom 24 V DN15 -

VMOP20 Drukonafhankelijke regelkleppenset Normale waterstroom 24 V DN20 -

VMOP25 Drukonafhankelijke regelkleppenset Normale waterstroom 24 V DN25 -

VAT Afstelgereedschap voor kleppenset VOS, VOSP, VMO, VMOP
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Capaciteitstabellen water

Ingaande/uitgaande watertemperatuur 90/70 °C

Inkomende luchttemp. = -15 °C Inkomende luchttemp. = 0 °C Inkomende luchttemp. = +15 °C

Type Ventilator-

stand

Luchthoe-

veelheid 

 

[m³/s]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom  

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

SWH02 Max 0,35 23,4 34 0,29 23,0 19,0 42 0,23 15,7 14,8 49 0,18 10,0

4 0,31 21,7 36 0,27 20,0 17,6 44 0,22 13,6 13,7 51 0,17 8,6

3 0,27 19,9 38 0,24 17,1 16,1 46 0,20 11,6 12,5 52 0,15 7,3

2 0,20 16,3 43 0,20 11,8 13,1 50 0,16 8,1 10,2 56 0,12 5,1

1 0,15 12,9 49 0,16 7,8 10,4 54 0,13 5,3 8,1 59 0,10 3,3

SWH12 Max 0,75 38,7 23 0,47 18,7 31,4 32 0,38 12,7 24,4 42 0,30 8,0

4 0,50 30,7 29 0,38 12,2 24,9 38 0,30 8,3 19,3 46 0,24 5,2

3 0,42 27,6 33 0,34 10,0 22,3 41 0,27 6,8 17,3 48 0,21 4,2

2 0,31 22,8 38 0,28 7,1 18,4 45 0,23 4,8 14,2 52 0,17 3,0

1 0,23 18,6 43 0,23 4,9 15,0 49 0,18 3,3 11,6 55 0,14 2,0

SWH22 Max 1,17 63,2 50 0,77 25,0 51,4 34 0,63 17,1 40,1 43 0,49 10,8

4 0,91 54,5 29 0,67 19,0 44,2 38 0,54 13,0 34,4 46 0,42 8,2

3 0,77 49,2 32 0,60 15,8 39,9 40 0,49 10,7 31,0 48 0,38 6,8

2 0,59 41,9 36 0,51 11,7 33,8 44 0,41 8,0 26,3 51 0,32 5,0

1 0,41 32,5 43 0,40 7,4 26,2 49 0,32 5,0 20,3 55 0,25 3,1

SWH32 Max 1,84 98,1 24 1,20 35,1 79,8 33 0,98 24,0 62,3 43 0,76 15,2

4 1,63 91,5 26 1,12 30,9 74,3 35 0,91 21,0 58,0 44 0,71 13,3

3 1,33 81,2 29 0,99 24,7 65,8 38 0,81 16,8 51,3 46 0,63 10,6

2 1,08 71,7 33 0,88 19,6 57,7 41 0,71 13,3 45,0 49 0,55 8,4

1 0,80 58,6 38 0,72 13,6 47,4 46 0,58 9,2 36,7 52 0,47 5,7

SWH33 Max 1,71 126,0 39 1,54 60,4 102,0 46 1,25 41,0 79,4 53 0,97 25,9

4 1,51 116,0 41 1,42 52,0 93,8 48 1,15 35,2 73,0 54 0,89 22,2

3 1,25 102,0 45 1,25 41,3 82,7 51 1,01 27,9 64,3 57 0,79 17,6

2 1,00 87,8 49 1,08 31,2 70,8 54 0,87 21,0 54,9 59 0,67 13,2

1 0,73 69,5 54 0,85 20,3 55,9 59 0,68 13,6 43,3 63 0,53 8,5
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Capaciteitstabellen water

Ingaande/uitgaande watertemperatuur 80/60 °C

Inkomende luchttemp. = -15 °C Inkomende luchttemp. = 0 °C Inkomende luchttemp. = +15 °C

Type Ventilator-

stand

Luchthoe-

veelheid 

 

[m³/s]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom  

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

SWH02 Max 0,35 20,7 28 0,25 18,7 16,3 36 0,20 12,2 12,2 43 0,15 7,2

4 0,31 19,2 30 0,23 16,3 15,1 37 0,18 10,6 11,3 45 0,14 6,2

3 0,27 17,6 32 0,21 13,9 13,9 39 0,17 9,0 10,3 46 0,13 5,3

2 0,20 14,4 37 0,18 9,7 11,3 43 0,14 6,3 8,4 49 0,10 3,7

1 0,15 11,4 41 0,14 6,4 9,0 47 0,11 4,1 6,7 52 0,08 2,4

SWH12 Max 0,75 34,0 18 0,41 15,0 26,8 28 0,33 9,7 20,0 37 0,24 5,7

4 0,50 27,0 24 0,33 9,8 21,3 33 0,26 6,3 15,8 41 0,19 3,7

3 0,42 24,2 27 0,30 8,1 19,1 35 0,23 5,2 14,2 42 0,17 3,0

2 0,31 20,0 31 0,24 5,7 15,7 39 0,19 3,6 11,7 45 0,14 2,1

1 0,23 16,4 36 0,20 3,9 12,8 42 0,16 2,5 9,5 48 0,12 1,5

SWH22 Max 1,17 55,7 20 0,68 20,2 44,0 29 0,54 13,1 32,9 38 0,40 7,7

4 0,91 48,0 24 0,58 15,4 37,9 32 0,46 10,0 28,3 40 0,34 5,9

3 0,77 43,4 26 0,53 12,8 34,2 34 0,42 8,3 25,5 42 0,31 4,8

2 0,59 36,9 30 0,45 9,5 29,1 38 0,35 6,1 21,7 45 0,26 3,6

1 0,41 28,7 36 0,35 6,0 22,5 42 0,27 3,9 16,8 48 0,20 2,2

SWH32 Max 1,84 86,4 19 1,05 28,2 68,4 29 0,83 18,4 51,2 38 0,62 10,8

4 1,63 80,6 21 0,98 24,8 63,8 30 0,78 16,1 47,7 39 0,58 9,5

3 1,33 71,5 24 0,87 19,9 56,5 33 0,69 12,9 42,2 41 0,51 7,6

2 1,08 63,0 27 0,77 15,8 49,7 35 0,61 10,2 37,1 43 0,45 6,0

1 0,80 51,7 32 0,63 11,0 40,7 39 0,50 7,1 30,3 46 0,37 4,1

SWH33 Max 1,71 111,0 32 1,35 48,9 87,7 40 1,07 31,7 65,7 46 0,80 18,6

4 1,51 102,0 34 1,25 42,1 80,8 41 0,98 27,2 60,4 48 0,74 16,0

3 1,25 90,5 38 1,10 33,5 71,3 44 0,87 21,6 53,3 50 0,65 12,7

2 1,00 77,7 41 0,95 25,3 61,1 47 0,74 16,3 45,6 52 0,55 9,5

1 0,73 61,6 46 0,75 16,5 48,3 51 0,59 10,6 36,0 55 0,44 6,2
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Luchtverhitter SWH

Capaciteitstabellen water

Ingaande/uitgaande watertemperatuur 60/50 °C

Inkomende luchttemp. = -15 °C Inkomende luchttemp. = 0 °C Inkomende luchttemp. = +15 °C

Type Ventilator-

stand

Luchthoe-

veelheid 

 

[m³/s]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom  

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

SWH02 Max 0,35 17,3 21 0,42 49,4 13,1 29 0,32 29,6 9,1 36 0,22 15,2

4 0,31 16,1 23 0,39 43,0 12,1 30 0,29 25,8 8,4 37 0,20 13,2

3 0,27 14,7 24 0,36 36,7 11,1 31 0,27 21,9 7,7 38 0,19 11,2

2 0,20 12,0 28 0,29 25,4 9,1 34 0,22 15,1 6,3 40 0,15 7,7

1 0,15 9,6 32 0,23 16,7 7,2 37 0,17 9,9 5,0 42 0,12 5,1

SWH12 Max 0,75 28,7 13 0,69 40,5 21,7 22 0,52 24,2 15,0 31 0,36 12,2

4 0,50 22,8 18 0,55 26,4 17,2 26 0,41 15,7 11,8 34 0,29 7,9

3 0,42 20,5 20 0,49 21,7 15,4 28 0,37 12,8 10,6 35 0,26 6,5

2 0,31 16,9 24 0,41 15,2 12,7 31 0,31 9,0 8,7 38 0,21 4,5

1 0,23 13,8 28 0,33 10,5 10,3 34 0,25 6,2 7,1 40 0,17 3,1

SWH22 Max 1,17 46,9 14 1,13 54,0 35,5 23 0,86 32,4 24,6 32 0,59 16,5

4 0,91 40,4 17 0,98 41,1 30,5 26 0,74 24,6 21,1 34 0,51 12,5

3 0,77 36,5 20 0,88 34,1 27,5 28 0,66 20,3 19,0 35 0,46 10,3

2 0,59 31,0 23 0,75 25,3 23,3 30 0,56 15,0 16,1 37 0,39 7,6

1 0,41 24,1 28 0,58 15,9 18,1 34 0,44 9,4 12,5 40 0,30 4,8

SWH32 Max 1,84 72,7 14 1,76 75,9 55,1 23 1,33 45,4 38,2 32 0,92 23,1

4 1,63 67,8 15 1,64 66,6 51,3 24 1,24 39,8 35,6 33 0,86 20,3

3 1,33 60,1 18 1,45 53,4 45,4 26 1,10 31,8 31,5 34 0,76 16,2

2 1,08 52,9 21 1,28 42,2 39,9 28 0,96 25,1 27,6 36 0,67 12,7

1 0,80 43,4 25 1,05 29,2 32,6 32 0,79 17,3 22,5 38 0,54 8,8

SWH33 Max 1,71 92,9 25 2,25 130,0 70,2 32 1,70 77,3 48,7 38 1,18 39,5

4 1,51 85,6 26 2,07 112,0 64,6 33 1,56 66,4 44,8 39 1,08 33,8

3 1,25 75,6 29 1,83 88,8 56,9 35 1,38 52,7 39,4 41 0,95 26,8

2 1,00 64,9 32 1,57 66,9 48,7 37 1,18 39,6 33,7 42 0,81 20,1

1 0,73 51,4 36 1,24 43,6 38,5 41 0,93 25,6 26,6 45 0,64 13,0
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Luchtverhitter SWH

Capaciteitstabellen water

Ingaande/uitgaande watertemperatuur 60/40 °C

Inkomende luchttemp. = -15 °C Inkomende luchttemp. = 0 °C Inkomende luchttemp. = +15 °C

Type Ventilator-

stand

Luchthoe-

veelheid 

 

[m³/s]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom  

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

SWH02 Max 0,35 15,2 17 0,18 11,2 11,0 24 0,13 6,2 7,1 31 0,09 2,8

4 0,31 14,1 18 0,17 9,7 10,2 25 0,12 5,4 6,6 32 0,08 2,4

3 0,27 12,9 20 0,16 8,3 9,4 27 0,11 4,6 6,0 33 0,07 2,1

2 0,20 10,6 23 0,13 5,8 7,7 29 0,09 3,2 4,9 35 0,06 1,4

1 0,15 8,4 27 0,10 3,8 6,1 32 0,07 2,1 3,9 37 0,05 1,0

SWH12 Max 0,75 24,6 9 0,30 8,6 17,7 18 0,21 4,7 11,1 27 0,13 2,0

4 0,50 19,6 13 0,24 5,7 14,1 22 0,17 3,1 8,9 29 0,11 1,3

3 0,42 17,6 15 0,21 4,7 12,7 23 0,15 2,5 8,0 30 0,10 1,1

2 0,31 14,6 19 0,18 3,3 10,5 26 0,13 1,8 6,6 32 0,08 0,8

1 0,23 12,0 22 0,14 2,3 8,6 28 0,10 1,3 5,4 34 0,07 0,5

SWH22 Max 1,17 40,5 10 0,49 11,8 29,4 19 0,35 6,5 18,6 28 0,22 2,8

4 0,91 35,0 13 0,42 9,0 25,3 22 0,31 5,0 16,1 29 0,19 2,2

3 0,77 31,7 15 0,38 7,5 22,9 23 0,28 4,1 14,5 30 0,18 1,8

2 0,59 27,0 18 0,33 5,6 19,5 25 0,24 3,1 12,4 32 0,15 1,4

1 0,41 21,0 22 0,25 3,6 15,2 29 0,18 2,0 9,7 34 0,12 0,9

SWH32 Max 1,84 63,1 10 0,76 16,4 45,8 19 0,55 9,1 29,1 28 0,35 4,0

4 1,63 58,9 11 0,71 14,5 42,7 20 0,51 8,0 27,2 29 0,33 3,5

3 1,33 52,3 14 0,63 11,6 37,9 22 0,46 6,4 24,1 30 0,29 2,8

2 1,08 46,1 16 0,56 9,2 33,4 24 0,40 5,1 21,3 31 0,26 2,2

1 0,80 37,9 20 0,46 6,4 27,4 26 0,33 3,6 17,5 33 0,21 1,6

SWH33 Max 1,71 81,9 20 0,99 29,0 59,5 27 0,72 16,2 38,3 33 0,46 7,2

4 1,51 75,6 22 0,91 25,0 54,9 28 0,66 13,9 35,3 34 0,43 6,2

3 1,25 66,8 24 0,81 20,0 48,5 30 0,58 11,1 31,2 35 0,38 5,0

2 1,00 57,4 27 0,69 15,1 41,6 32 0,50 8,4 26,8 37 0,32 3,8

1 0,73 45,6 31 0,55 9,9 33,0 35 0,40 5,5 21,3 39 0,26 2,5



84

X5

C2

X4

C1

X3

ROOM

PE  N   L

SUPPLY 230V

ACTUATOR

230V

C

SIReB1

SIReSD230 SIReRTX

(optional)

SIReUB1

X5

C2

X4

C1

X3

ROOM

PE  N   L

SUPPLY 230V

ACTUATOR

230V

SIReB1

SIReSD230

X5

C2

X4

C1

X3

ROOM

PE  N   L

SUPPLY 230V

ACTUATOR

230V

SIReSD230

SIReRTX

(optional)

SIReUA1

E
X

T
E

R
N

A
L
 S

E
T

B
A

C
K

 T
E

M
P
.

O
N

/O
F

F
 (

p
o

te
n

tia
l f

re
e

 c
o

n
ta

ct
)

E
X

T
E

R
N

A
L
 A

L
A

R
M

 I
N

(p
o

te
n

tia
l f

re
e

 c
o

n
ta

ct
)

E
X

T
E

R
N

A
L
 R

P
M

 0
-1

0
V

 D
C

 I
N

E
X

T
E

R
N

A
L
 O

N
/O

F
F

5
-3

0
V

 A
C

/D
C

A
L

A
R

M
 O

U
T

 (
B

M
S

) 

(p
o

te
n

tia
l f

re
e

 c
o

n
ta

ct
, 

m
a

x 
3

A
, 

2
3

0
V

) 

7 8 9 10 1112 15161718 19 20

COM 1 COM 2 BUS ROOM

SIReC1X

C2

X5

C1

X4

ROOM

X3
Pot.

Unit ID

SIReB1

N L PE N LPE

+ -

X5

C2

X4

C1

X3

ROOM

PE  N   L

SUPPLY 230V

ACTUATOR

230V

N H1 H2 L N N F1 F2 F3 F4 F5

HEATING MOTOR / TRAFO

M
O

T
O

R

P
R

O
T

E
C

T
IO

N
IN

T
E

R
N

A
L

S
E

N
S

O
R

PEL N

SUPPLY 230V

ACTUATOR

230V

B1

PE L N

ROOM

X3

C1

X4

C2

X5 C

SIReB1

SIReSD230 SIReRTX

(optional)

SIReUB1
SIReB1 Internal

Luchtverhitter SWH

Bedradingsschema’s 

SIRe Basic

SIRe Competent

Parallelaansluiting



85

X5

C2

X4

C1

X3

ROOM

PE  N   L

SUPPLY 230V

ACTUATOR

230V

SIReST23024 

SIReRTX

(optional)

E
X

T
E

R
N

A
L

 S
E

T
B

A
C

K
 T

E
M

P.

o
n

/o
ff

 (
p

o
te

n
ti

a
l 

fr
e

e
 c

o
n

ta
ct

)
E

X
T

E
R

N
A

L
 A

L
A

R
M

 I
N

(p
o

te
n

ti
a

l 
fr

e
e

 c
o

n
ta

ct
)

E
X

T
E

R
N

A
L

 R
P

M
 0

-1
0

V
 D

C
 I

N

E
X

T
E

R
N

A
L

 O
N

/O
F

F

5
-3

0
V

 A
C

/D
C

A
L

A
R

M
 O

U
T

 (
B

M
S

) 

(p
o

te
n

ti
a

l 
fr

e
e

 c
o

n
ta

ct
, 

m
a

x
 3

A
, 

2
3

0
V

) 

7 8 9 10 1112 15161718 19 20

+ -

COM 1 COM 2 BUS

(not in use) 

ROOM

SIReA1X

C2

X5

C1

X4

ROOM

X3
Pot.

Unit ID

SIReB1

N L PE N LPE

B
M

S
 I

N
D

IC
A

T
IO

N
 O

U
T

(p
o

te
n

ti
a

l 
fr

e
e

 c
o

n
ta

ct

m
a

x
 3

A
, 

2
3

0
V

)

SIReSDM24

1 2 3 4 5 6 1314

+ - + -
R

P
M

 I
N

D
IC

A
T

IO
N

 

0
-1

0
V

 D
C

 o
u

t 
(m

a
x

 5
 m

A
)

E
X

T
E

R
N

A
L

 H
E

A
T

 0
-1

0
V

  
D

C
 I

N

21 22

SIReOTX

B
la

ck
R

e
d

W
h

it
e

B
lu

e

W
h

it
e

B
lu

e

ACTUATOR SUPPLY

SIReWTA

(optional)

SIReUA1

X5

C2

X4

C1

X3

ROOM

PE  N   L

SUPPLY 230V

ACTUATOR

230V

SIReST23024 

SIReRTX

(optional)

SIReUA1

E
X

T
E

R
N

A
L
 S

E
T

B
A

C
K

 T
E

M
P.

o
n

/o
ff

 (
p

o
te

n
ti

a
l 
fr

e
e
 c

o
n

ta
ct

)

E
X

T
E

R
N

A
L
 A

L
A

R
M

 I
N

(p
o

te
n

ti
a
l 
fr

e
e
 c

o
n

ta
ct

)

E
X

T
E

R
N

A
L
 R

P
M

 0
-1

0
V

 D
C

 I
N

E
X

T
E

R
N

A
L
 O

N
/O

F
F

5
-3

0
V

 A
C

/D
C

A
L
A

R
M

 O
U

T
 (

B
M

S
) 

(p
o

te
n

ti
a
l 
fr

e
e
 c

o
n

ta
ct

, 

m
a
x
 3

A
, 
2
3
0
V

) 

7 8 9 10 1112 15161718 19 20

+ -

COM 1 COM 2 BUS

(not in use) 

ROOM

SIReA1X

C2

X5

C1

X4

ROOM

X3
Pot.

Unit ID

SIReB1

N L PE N LPE

SIReSDM24

1 2 3 4 5 6 1314

+ - + -

E
X

T
E

R
N

A
L
 H

E
A

T
 0

-1
0
V

  
D

C
 I
N

21 22

SIReOTX

W
h

it
e

B
lu

e

ACTUATOR SUPPLY

SIReWTA

(Return water temp. sensor)

24V

1 2 3 4 5 6

+-

SIReSMM24

B
la

ck
R

e
d

W
h

it
e

B
lu

e

B
la

ck

R
e

d

Luchtverhitter SWH

Bedradingsschema’s 

SIRe Advanced met mengkamer

SIRe Advanced



86

2 3

Luchtverhitter SWT

Waterverwarming

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

Productgegevens

modellen

Luchtverhitter SWT

Toepassing
De SWT-luchtverhitter wordt gebruikt voor het 
verwarmen van ingangen, magazijnen, industriële 
panden, werkplaatsen, sporthallen, garages en winkels. 
Dankzij het platte ontwerp kan de SWT ook in een 
verlaagd plafond worden ingebouwd.

Comfort
Luchtverhitters van Frico zijn zeer stil en leveren snel 
comfortabele verwarming. 

Bediening en economie
Luchtverhitters van Frico gaan lang mee en verwarmen 
snel en doelmatig tegen lage kosten. De SWT is 
eenvoudig te installeren en heel betrouwbaar. Door de 
scharnier aan het frontpaneel kan de verhitter worden 
geïnspecteerd en gereinigd.

Ontwerp
De SWT-luchtverhitter heeft een robuust ontwerp van 
wit geëmailleerde stalen panelen. De SWT is bedoeld 
voor wateraansluiting en wordt aan het plafond 
gemonteerd.

Plafondgemonteerde luchtverhitter met waterverwarming

        
beugels.

       10 bar.

 

  

  

   

      
aluminiumlamellen.

      
bescherming.

    
geëmailleerde stalen panelen.
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Luchtverhitter SWT

Voldoet aan CE
Beschermingsklasse: IPX4. 

Technische specificaties | Luchtverhitter SWT, waterverwarming  2

Type Capaciteit*1

 

[kW]

Luchtstroom 

 

[m3/h]

Luchtstroom 

 

[m3/s]

Geluids-

niveau*2 

[dB(A)]

t*1,3

 

[°C]

Luchtworp*4

 

[m]

Luchtworp*4 

met verlengring

[m]

SWT02 7,8/11 700/1100 0,19/0,31 37/53 33/29 2,2/4 4/7

SWT12 14/18 1300/2000 0,36/0,56 44/57 25/22 2,7/4,5 5/8

SWT22 29/40 2500/3900 0,69/1,08 48/60 34/30 4,5/7,5 7/12

Type Water-volume*5

[l]

Voltage 

[V]

Max. nominale stroom  

[A]

HxBxD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

SWT02 1,2 230V~ 0,4 705x330x535 19

SWT12 1,7 230V~ 0,6 825x355x675 26

SWT22 3,9 230V~ 1,0 1135x415x710 41

*1) Toepasbaar bij watertemperatuur 80/60 °C, luchttemperatuur 15  °C.

*2) Condities: Afstand tot de unit 5 meter.

*3) t = Temperatuurstijging van de passerende lucht op maximale verwarming en laagste/hoogste luchtstroom.

*4) De weergegeven worp geldt wanneer de horizontale luchtrichter wordt gebruikt en de uitblaastemperatuur +40°C en de 

ruimtetemperatuur +18°C is. De worp is bepaald als de afstand in een rechtehoek vanaf de luchtverhitter naar het punt waar de luchtsnelheid 

daalt tot 0,2 m/s. 

*5) Water volume over batterij.
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C F

BDE

A

G
K

H

ØM

Ø5,5(16x)

Ø12 (4x)

Min 600mm

Min 600mm Min 800mm

Luchtverhitter SWT

Montage
De SWT-luchtverhitter wordt direct tegen het plafond 
gemonteerd of aan beugels opgehangen. De verhitter 
wordt met behulp van beugels aan het plafond 
bevestigd. Zie figuur 1 voor minimale afmetingen met 
een permanente installatie.

Verwarmingsbatterij aansluiten
De watertoevoer, met of zonder klep, wordt op de 
laagste leiding van de verhitter aangesloten en de retour 
op de hoogste leiding. De aansluitingen van de SWT02 
en de SWT12 zijn 22 mm., buitendraad en bij de SWT22 
28 mm, buitendraad. De ontluchter moet op het hoge 
punt aan de buitenkant van de unit worden aangesloten 
of op de retourleiding in de installatie. Ontluchtings- 
en afsluitventielen zijn niet bij de unit inbegrepen. 
Installaties die worden blootgesteld aan vorst, moeten 
worden voorzien van een externe, automatische 
vorstbescherming, zodat de waterbatterij niet barst door 
bevriezing.

Installatie
De SWT-luchtverhitters zijn ontwikkeld voor 
permanente installatie en worden via wartels aan de 
achterkant van de verhitter aangesloten.

Afmetingen

Montage en aansluiting

Fig. 1: minimale afstand voor permanente installatie.

Type F 

[mm]

G 

[mm]

H 

[mm]

K 

[mm]

ØL 

[mm]

ØM 

[mm]

SWT02 125 195 330 135 305 22

SWT12 115 195 355 160 355 22

SWT22 110 300 415 115 430 28

Type A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

D  

[mm]

E 

[mm]

SWT02 535 640 280 670 705

SWT12 675 760 420 790 825

SWT22 710 1070 480 1100 1135
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RE1,5/RE3/RE7CB20

Luchtverhitter SWT

Bedieningsmogelijkheden

Alleen regeling via thermostaat
De thermostaat start/stopt de ventilator en regelt ook de 
warmtetoevoer aan/uit. De ventilator wordt ingesteld om 
op hoge snelheid te draaien. Complete bedieningskit:

   

    

Alleen 2-standenregeling van luchtstroom
De luchtstroom wordt handmatig in 2 stappen geregeld. 
Geen warmteregeling, maximale waterstroom door de 
verwarmingsbatterij. Complete bedieningskit:

 

Thermostaat en 2-standenregelaar
De thermostaat start/stopt de ventilator en regelt 
ook de warmtetoevoer aan/uit. De luchtstroom wordt 
handmatig in 2 standen geregeld. 
Complete bedieningskit:

  

   

    

Alleen 5-standenregeling van luchtstroom
De luchtstroom wordt handmatig in 5 standen geregeld. 
Geen warmteregeling, maximale waterstroom door de 
verwarmingsbatterij. Complete bedieningskit:

      
RE3, 5-standenregelaar max. 3A, of 
RE7, 5-standenregelaar max. 7A

Thermostaat en 5-standenregelaar
De thermostaat start/stopt de ventilator en regelt 
ook de warmtetoevoer aan/uit. De luchtstroom 
wordt handmatig in 5 standen geregeld. Complete 
bedieningskit:

      
RE3, 5-standenregelaar max. 3A, of 
RE7, 5-standenregelaar max. 7A

   

    

T10/TK10, thermostaten
Processorgestuurde thermostaten met verborgen en 

      
Aansluitspanning: 230 V. Max. onderbrekingsvermogen: 
10 A. IP30.

KRT1900, capillairthermostaat   
Capillairthermostaat met verborgen wijzerplaten Bereik 
       

(230/400 V). IP55.

CB20, bedieningspaneel 
Regelt de luchtstroom in 2 standen. Geleverd voor 
wandmontage. Kan meerdere units regelen. Max. 
nominale stroom: 10A. IP44.

RE1,5/RE3/RE7, 5-standenregelaar voor de 

luchtstroom
Regelt de luchtstroom in 5 standen. RE1,5 regelt 
maximum 1,5 A. RE3 regelt maximum 3 A. RE7 regelt 
maximum 7 A. Om de warmte te regelen, zijn een 
geschikte thermostaat en een kleppenset of een enkele 

    

Voor verdere opties, zie sectie over thermostaten en 
regelingen of neem contact op met Frico.

Regelingen

Type Omschrijving HxBxD 

[mm]

T10 Elektronische terhomstaat 80x80x31

TK10 Elektronische terhomstaat met externe wijzerplaat 80x80x31

KRT1900 Capillairthermostaat 165x57x60

CB20 Bedieningspaneel 155x87x43

RE1,5 5-standenregelaar voor de luchtstroom 1,5 A 200x105x105

RE3 5-standenregelaar voor de luchtstroom 3 A 200x105x105

RE7 5-standenregelaar voor de luchtstroom 7A 257x147x145
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Luchtverhitter SWT

Waterregelingen

SWTCF, filter
Door een filter te installeren wordt de interval voor 
reiniging van de waterbatterij verlengd. Het filter wordt 
in twee delen geleverd.

SWTCL, luchtrichter 
Om tocht bij lage plafonds te voorkomen, kan de 
luchtrichter worden geïnstallerd om de lucht meer naar 
de zijkant de richten.

SWTCE, verlengring
Bij hoge installaties kan de uitblaasring van de SWT 
worden verlengd. Hierdoor wordt de worp van de lucht 
vergroot. SWTCE02 vergroot de worp naar 4-7 m, 
SWTCE12 vergroot het naar 5-8 m en SWTCE22 naar 
7-12 m.

TVV20/25, kleppen + SD20, magneetventiel
TVV20/25, 2-wegregelklep en SD20, magneetventiel aan/
uit zorgen voor een minimale vorm van waterregeling, 
zonder de mogelijkheid om de waterhoeveelheid in te 
stellen of af te sluiten, bij bijvoorbeeld onderhoud. Een 
juiste thermostaat moet gekozen worden om TVV20/25 
en SD20 te bedienen. DN20/25.

Accessoires

Raadpleeg voor meer informatie over en mogelijkheden 
voor onze waterregelaars het hoofdstuk over 
thermostaten en regelingen of neem contact op met 
Frico. 

1) Luchtverhitter SWT 

2) Filter SWTCF 

3) Luchtrichter SWTCL 

4) Verlengring SWTCE

Type Omschrijving 

SWTCE02 Verlengring 350 mm voor SWT02, vergroot de worp naar 4-7 m

SWTCE12 Verlengring 350 mm voor SWT12, vergroot de worp naar 5-8 m

SWTCE22 Verlengring 350 mm voor SWT22, vergroot de worp naar 7-12 m

SWTCF02 Filter voor SWT02

SWTCF12 Filter voor SWT12

SWTCF22 Filter voor SWT22

SWTCL02 Luchtrichter voor SWT02

SWTCL12 Luchtrichter voor SWT12

SWTCL22 Luchtrichter voor SWT22

Type Omschrijving 

TVV20 2-wegklep aansluiting 20 mm (¾”)

TVV25 2-wegklep aansluiting 25 mm (1”)

SD20 Magneetventiel 230V~ IP40
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Luchtverhitter SWT

Capaciteitstabellen water

Ingaande/uitgaande watertemperatuur 80/60 °C

Inkomende luchttemp. = +10 °C Inkomende luchttemp. = +15 °C Inkomende luchttemp. = +20 °C

Type Ventilator-

stand

Luchthoe-

veelheid 

 

[m³/s]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom  

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

SWT02 max 0,31 12,0 42 0,15 11,2 10,8 44 0,13 9,3 9,6 46 0,11 7,5

min 0,19 8,7 46 0,10 6,2 7,8 48 0,09 5,1 6,9 50 0,09 4,1

SWT12 max 0,56 20,3 39 0,25 17,8 18,4 42 0,23 14,8 16,5 44 0,20 12,1

min 0,36 15,4 44 0,19 10,7 13,9 46 0,17 9,0 12,5 49 0,15 7,4

SWT22 max 1,08 44,0 43 0,53 14,0 39,6 45 0,48 11,5 35,5 47 0,43 9,3

min 0,69 32,0 47 0,39 7,8 28,9 49 0,35 6,5 25,7 51 0,31 5,2

Ingaande/uitgaande watertemperatuur 60/40 °C

Inkomende luchttemp. = +10 °C Inkomende luchttemp. = +15 °C Inkomende luchttemp. = +20 °C

Type Ventilator-

stand

Luchthoe-

veelheid 

 

[m³/s]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom  

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

SWT02 max 0,31 7,5 30 0,09 4,9 6,4 40 0,08 3,8 5,3 34 0,06 2,7

min 0,19 5,4 33 0,06 2,8 4,6 34 0,06 2,1 3,8 36 0,05 1,5

SWT12 max 0,56 13,0 29 0,16 8,3 11,1 31 0,13 6,3 9,2 34 0,11 4,4

min 0,36 9,9 32 0,12 5,1 8,4 34 0,10 3,8 7,0 36 0,09 2,7

SWT22 max 1,08 27,1 30 0,33 5,9 23,2 33 0,28 4,5 19,3 35 0,23 3,2

min 0,69 19,9 33 0,24 3,4 16,8 35 0,20 2,5 14 37 0,17 1,8

Ingaande/uitgaande watertemperatuur 55/45 °C

Inkomende luchttemp. = +10 °C Inkomende luchttemp. = +15 °C Inkomende luchttemp. = +20 °C

Type Ventilator-

stand

Luchthoe-

veelheid 

 

[m³/s]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom  

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

Verwarm.

capaciteit 

 

[kW]

Lucht-

temp. 

uit 

[°C]

Water-

stroom 

 

[l/s]

Druk-

verlies 

 

[kPa]

SWT02 max 0,31 8,1 34 0,2 20,5 6,9 34 0,17 15,4 5,8 36 0,14 11,1

min 0,19 5,8 34 0,14 11,2 5,0 36 0,12 8,4 4,2 38 0,1 6,1

SWT12 max 0,56 13,6 26 0,33 31,9 11,7 32 0,28 24,3 9,9 34 0,23 16,8

min 0,36 10,3 30 0,25 19,2 8,8 35 0,21 14,7 7,5 36 0,18 10,1

SWT22 max 1,08 32,1 33 0,71 25,6 25,3 34 0,62 19,1 21,2 37 0,51 13,7

min 0,69 21,5 35 0,52 14,1 18,4 37 0,45 10,6 15,4 39 0,37 7,6
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Luchtverhitter SWT

Waterzijdig-drukverlies over bedieningselementen en kleppen

Waterstroom [l/s]

Waterstroom [m³/u]

Het drukverlies wordt berekend voor een gemiddelde temperatuur van 70 °C (PVV 80/60). 
Voor andere watertemperaturen wordt de drukverlies vermenigvuldigd met de factor K.
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Drukverlies

Gemiddelde temp. water °C 40 50 60 70 80 90

K 1,10 1,06 1,03 1,00 0,97 0,93
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Luchtverhitter SWT

Bedradingsschema’s 

Alleen regeling via thermostaat

Intern bedradingsschema

T10,  

elektronische 

thermostaat

TK10, 

ruimtethermostaat 

met externe 

wijzerplaat

KRT1900, 

capillairthermostaat

SD20, 

magneetventiel

TVV20/25, 

2-wegregelklep
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Luchtverhitter SWT

Bedradingsschema’s 

Alleen 2-standenregeling van luchtstroom

Thermostaat en 2-standenregelaar

CB20, 

bedieningspaneel

T10,  

elektronische 

thermostaat

TK10, 

ruimtethermostaat 

met externe 

wijzerplaat

CB20, 

bedieningspaneel
KRT1900, 

capillairthermostaat

CB20, 

bedieningspaneel

SD20, 

magneetventiel

TVV20/25, 

2-wegregelklep
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Luchtverhitter SWT

Alleen 5-standenregeling van luchtstroom

Thermostaat en 5-standenregelaar

Bedradingsschema’s 

T10,  

elektronische 

thermostaat

TK10, 

ruimtethermostaat 

met externe 

wijzerplaat

KRT1900, 

capillairthermostaat

RE1,5-7, 

5-standenregeling

RE1,5-7, 

5-standenregeling
RE1,5-7, 

5-standenregeling

SD20, 

magneetventiel

TVV20/25, 

2-wegregelklep
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Industriële plafondventilator ICF 

Industriële plafondventilator ICF 

Toepassing
Plafondventilatoren worden vooral gebruikt om 
temperatuurverschillen weg te nemen in ruimtes 
met hoge plafonds, zoals industriële gebouwen en 
magazijnen, sportzalen en winkels. Er zijn meerdere 
regelingen, stangen en bladen met verschillende 
afmetingen leverbaar, zodat de plafondventilator ICF 
voor bijna alle toepassingen kan worden aangepast.

Comfort
Warme lucht is lichter dan koude lucht en daarom 
stijgt warme lucht naar het plafond. In gebouwen met 
hoge plafonds ontstaat daardoor een laag warme lucht 
onder het plafond. De plafondventilator ICF drukt de 
verwarmde lucht met een lage snelheid omlaag. Op die 
manier wordt de warmte beter benut in het gebied waar 
mensen aanwezig zijn zonder voor tocht te zorgen. De 
plafondventilator ICF kan in beide richtingen draaien en 
dat is handig als deze op lage hoogte wordt gemonteerd.  

Bediening en economie
De plafondventilator ICF drukt de warmte lucht weg van 
het plafond en verlaagt zo de temperatuur op die plaats. 
Het warmteverlies via het dak en de wanden neemt 
af en in veel gevallen gaan de verwarmingskosten met 
maximaal 30% omlaag. 

De plafondventilator ICF is een onderhoudsvrij 
product met een hoge kwaliteit en een lange levensduur 
en dat leidt tot een zeer korte terugverdientijd, vaak 
minder dan een jaar.

Ontwerp
De industriële plafondventilator ICF heeft een 
functioneel ontwerp en is wit, een kleur die goed bij de 
meeste gebouwen past. Door het lage geluidsniveau is de 
ventilator nog discreter.

       
overmatige luchtsnelheid te veroorzaken. 

     

   

        
met permanent gesmeerde kogellagers uitgerust. 

     
leverbaar (914, 1218 mm).

       
een totale hoogte van 395, 945 mm op).

   

    

   

Productgegevens

Neemt het temperatuurverschil in gebouwen met hoge plafonds weg

Diameter: 1.4 meter 

Beperkt warmteverliezen tot 30%. 
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Industriële plafondventilator ICF 

De ventilatoren worden systematisch in de 
ruimte geplaatst, met gelijke afstanden ertussen 
(zie de onderstaande tabel). Zo wordt de beste 
temperatuurverdeling verkregen. Om de ventilator 
aan elke specifieke ruimte te kunnen aanpassen, moet 
deze met een ventilatorsnelheidsregelaar worden 
aangestuurd.

Montage en aansluiting

Afmetingen

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden 

gewijzigd.

   
   

Goedgekeurd door IMQ en voldoet aan CE.

P
la

fo
n

d
v

e
n

ti
la

to
r

Type Capaciteit 

[W]

Luchtverplaatsing  

[m³/u]

Voltage  

[V]

Stroomsterkte  

[A]

Hoogte x Ø 

[mm]

Gewicht 

[kg]

ICF20 70 13500 230V~ 0.33 545x1422 6.2

ICF55 70 13500 230V~ 0.33 545x1422 6.2

Technische specificaties | Plafondventilator ICF  3

Aanbevolen afstand tussen ventilatoren

Plafondhoogte [m] 4 6 8 10 12

Afstand a [m] 5 7 8 9 10
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CAR15 CFR1R RE5 PE1/PE2,5

Industriële plafondventilator ICF 

Bedieningsmogelijkheden

De ventilatorsnelheid van plafondventilatoren moet voor 
een optimale warmtevereffening en het voorkomen van 
tocht worden aangestuurd. 

De ventilator kan voor zomerbedrijf worden 
omgekeerd. De CAR15 en CFR1R hebben deze functie. 
Bij andere regelopties is een omschakelaar nodig. Deze 
schakelaar wordt in serie aangesloten, na de regeling, en 
er moet een kabel van 4x1,5 mm² worden gebruikt.

   

Accessoires

CFAP200, korte stang
Geeft de ventilator een totale hoogte van 395 mm.

CFAP750, lange stang
Geeft de ventilator een totale hoogte van 945 mm.

CFB900, ventilatorbladen
Geeft de ventilator een diameter van 914 mm. Complete 
set van 3 ventilatorbladen.

CFB1200, ventilatorbladen
Geeft de ventilator een diameter van 1218 mm. 
Complete set van 3 ventilatorbladen.

CAR15, automatische ventilatorsnelheidsregeling 
Automatische ventilatorsnelheidsregeling, via externe 
sensor, in overeenstemming met variaties in de 
temperatuur tussen het plafond en de vloer. Ingebouwde 
schakelaar voor omgekeerde rotatie. Bestuurt maximaal 
15 ventilatoren. IP33.

CFR1R, 5-standenregeling 
5-standenregeling. Ingebouwde schakelaar voor 
omgekeerde rotatie. Bestuurt maximaal 1 ventilator. 

RE5, 5-standenregeling
5-standenregeling. Bestuurt maximaal 12 ventilatoren. 
IP54.

PE1/PE2,5, variabele ventilatorsnelheidsregeling
Eenfasige handmatige thyristor voor variabele 
snelheidsaanpassing van de ventilator en aan/uit-
regeling. Externe montage (IP54) of ingebouwde 
montage (IP44). PE1 bestuurt maximaal 2 ventilatoren. 
PE2,5 bestuurt maximaal 6 ventilatoren.

voor maximaal 15 ventilatoren, omkeerbaar

     
omkeerbaar

     

    
maximaal 2 ventilatoren

    
maximaal 6 ventilatoren

Type Omschrijving HxBxD 

[mm]

CAR15 Automatische ventilatorsnelheidsregeling 210x210x100

CFR1R 5-staps regeling voor 1 ventilator 120x120x60

PE1 Variabele ventilatorsnelheidsregeling voor 2 ventilatoren, externe montage (IP54) of 

inbouwmontage (IP44)

82x82x65

PE2,5 Variabele ventilatorsnelheidsregeling voor 6 ventilatoren, externe montage (IP54) of 

inbouwmontage (IP44)

82x82x65

CAR15 Automatische ventilatorsnelheidsregeling 210x210x100

RE5 5-staps regeling voor 12 ventilatoren 200x105x105

CFAP200 Korte stang, totale hoogte 395 mm

CFAP750 Lange stang, totale hoogte 945 mm

CFB900 Ventilatorbladen, ventilatordiameter 914 mm

CFB1200 Ventilatorbladen, ventilatordiameter 1218 mm
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Industriële plafondventilator ICF 

Bedradingsschema’s 

Bedrading voor ventilatorsnelheidsregeling

RE5, 

5-standenregeling 

PE,

variabele 

ventilatorsnelheidsregeling

CAR15,

automatische 

ventilatorsnelheidsregeling

CFR1R, 

5-standenregeling

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

Relaisaansluiting
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Convectoren
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Convectoren

Convectoren
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Robuust
De ribbenbuisradiatoren van Frico zijn ontworpen voor 
veeleisende omgevingen en zijn goedgekeurd voor natte 
ruimtes. Ze zijn echter ook verkrijgbaar met designs voor 
brandgevaarlijke ruimtes. Door het retrodesign is deze nu ook 
geschikt voor moderne huizen.

Eenvoudig te plaatsen
De Thermowarm is een serie eenvoudig te installeren 
convectoren, ontworpen voor openbare gebouwen zoals 
kleedkamers, winkels en toiletten. De TWTC kan ook in 
corrosieve en agressieve omgevingen worden gebruikt. De 
TWT200 heeft een lage oppervlaktetemperatuur van 60 °C, 
zodat deze ideaal is voor dagverblijven en badkamers.

Instant
De ventilatorconvector PF is voor de meeste omgevingen 
geschikt, bijvoorbeeld huizen en kantoren. Hij is ook ideaal in 
gebouwen die zelden worden gebruikt (zoals vakantiehuisjes) 
en waar snel verwarmen vereist is. De ventilatorconvector 
heeft ook zeer goede droogeigenschappen. Modellen tot 800 
W hebben een oppervlaktetemperatuur van minder dan 
60 °C waardoor ze zeer geschikt zijn voor dagverblijven en 
badkamers. 

Compact
De miniradiator/vorstbeveiliging geeft ondanks de kleine 
afmetingen veel warmte af. De compacte radiatoren zijn 
geschikt voor vorstbescherming, maar kunnen ook worden 
gebruikt om allerlei gebieden te verwarmen, bijvoorbeeld 
huizen, waterleidingen, kleine magazijnen, broeikassen en 
elektriciteitskasten.

Discreet
De bankverwarmer SH is ontworpen voor kerkbanken, banken 
in wachtruimtes e.d. De bankverwarmer wordt onder de zitting 
geïnstalleerd en verspreidt via convectie en stralingswarmte de 
warmte naar de bezette zone.

De roterende beweging van lucht die in een ruimte ontstaat doordat 

deze door een warmtebron wordt beïnvloed heet convectie. De lucht 

wordt warm en stijgt op, koelt weer af en daalt naar de vloer om weer 

opgewarmd te worden. Hierdoor ontstaat een goede warmteverdeling, 

de naar boven stromende lucht voorkomt koude tocht van 

bijvoorbeeld een raam.

Convectoren en radiatoren zijn eenvoudig te installeren. Ons 

assortiment bevat convectoren die aan alle behoeften voldoen: klein, 

discreet, robuust en slijtvast of snel en economisch, allemaal van een 

hoog kwaliteitsniveau.
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3 200–1150 9 

Ribbenbuisradiator

Ribbenbuisradiator

modellen

       
designs:

- Model 125, zonder standenschakelaar voor de 
capaciteit.

- Model 126, met standenschakelaar voor de 
capaciteit, die de warmte in drie standen regelt.

- Model 127, zonder standenschakelaar voor 
de capaciteit, zandgevuld en geschikt voor 
brandgevaarlijke ruimtes.

     
verwarmingsoppervlak en zorgen voor een goede 
afgifte van warmte in combinatie met een compact 
design.

     
volledige lengte van de ribbenbuisradiator.

      
een lagere oppervlaktetemperatuur en biedt extra 
bescherming tegen stoten (model 125 en 126).

    

     

     

W Elektrische verwarming 

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden 

gewijzigd.

Toepassing
De ribbenbuisradiatoren van Frico zijn ontworpen voor 
veeleisende omgevingen en zijn goedgekeurd voor natte 
ruimtes. Ze zijn echter ook verkrijgbaar met designs 
voor brandgevaarlijke ruimtes. Door het retrodesign is 
deze nu ook geschikt voor moderne huizen.

Comfort
Convectoren en radiatoren van Frico produceren 
efficiënt een aangename warmte. De warmteverdeling in 
de ruimte is goed en tegelijkertijd kan de warme, naar 
boven gerichte luchtstroom worden gebruikt om koude 
tocht van de ramen tegen te gaan.

Bediening en economie
De mogelijkheid om producten met verschillende 
capaciteiten te kiezen zorgt voor een energiezuinige 
verwarming, ongeacht of het hele gebouw moet worden 
verwarmd of alleen vorstbescherming nodig is. Door een 
lange levensduur en minimaal onderhoud nemen de 
kosten ook af.

Ontwerp
De ribbenbuisradiatoren van Frico hebben een slijtvast 
en robuust design in donkergroen plaatstaal. Door het 
compacte formaat neemt de radiator weinig ruimte in, 
maar geeft wel veel warmte af.

Productgegevens

Robuuste en slijtvaste ribbenbuisradiator met een retrodesign
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Ribbenbuisradiator

De geschiedenis van de ribbenbuisradiatoren van Frico gaat helemaal terug tot 1930, 

maar ze zijn nu nog steeds geschikt, slijtvast en functioneel. 

Als de ribbenbuisradiator in de buurt van een raam wordt geïnstalleerd, gaat 

deze koude tocht (die vaak bij grote glazen oppervlakken ontstaat) effectief 

tegen. 

Robuust en slijtvast - de ribbenbuisradiatoren van Frico 

zijn ideaal voor veeleisende omgevingen. 

Door het design en de montagebeugels is de 

ribbenbuisradiator eenvoudig te installeren, 

bijvoorbeeld onder een raam. 



104

Ribbenbuisradiator

Beschermingsklasse: IP44. 
Voldoet aan CE

Technische specificaties | Lamellenbuisradiator 125, zonder standenschakelaar  3

Type Verwarmingscapaciteit 

[W]

Voltage 

[V]

LxHxD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

125-12B 200 230V~ 370x180x185 2.4

125-22B 375 230V~ 530x180x185 3.3

125-32B 575 230V~ 730x180x185 4.5

125-42B 775 230V~ 880x180x185 5.5

Technische specificaties | Lamellenbuisradiator 126, met standenschakelaar.  3

Type Verwarmingscapaciteit 

[W]

Voltage 

[V]

LxHxD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

126-32B 575 230V~ 730x180x185 4.7

126-42B 775 230V~ 880x180x185 5.7

126-52B 1150 230V~ 1185x180x185 7.5

Technische specificaties | Lamellenbuisradiator 127, zonder standenschakelaar voor de capaciteit, zandgevuld en geschikt voor 

brandgevaarlijke ruimtes.  3

Type Verwarmingscapaciteit 

[W]

Voltage 

[V]

LxHxD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

127-22B 500 230V~ 980x180x185 10.9

127-42B 800 230V~ 1925x180x185 33.3
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Ribbenbuisradiator

Montage en aansluiting

Montage
De ribbenbuisradiator wordt horizontaal aan de muur 
gemonteerd, met de aansluitbox aan de linkerkant 
(gezien vanaf het front). Zie schema 1 voor minimale 
afmetingen met een permanente installatie.

Elektrische installatie
De ribbenbuisradiator is bedoeld voor permanente 
installatie.

Regelingen

De ribbenbuisradiator wordt met een externe 
thermostaat geregeld. Model 126 beschikt over een 
geïntegreerde standenschakelaar voor de capaciteit, 
die de warmte in drie standen regelt (0-1/3-2/3-1). 
Voor verdere opties, zie sectie over thermostaten en 
regelingen of neem contact op met Frico.

Afmetingen

A 

[mm]

B 

[mm]

125-12B 370 245

125-22B 530 405

125-32B 730 605

125-42B 880 755

126-32B 730 605

126-42B 880 755

126-52B 1185 1060

127-22B 980 855

127-42B 1925 1800

Fig. 1: minimale afstand voor permanente installatie.
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TWTC

TWT300

300-1000 18

TWT200

TWT100

3

Thermowarm

Thermowarm

      

- TWT100: wit front, RAL 9016, NCS0500, en grijze 
zijkanten. Uitgerust met een aan/uit schakelaar. 
IP44.

- TWT200: grijs bedekt frontpaneel en grijze 
zijkanten. Uitgerust met een aan/uit schakelaar, 
oppervlaktetemperatuur 60 °C. IP44.

- TWT300: wit front, RAL 9016, NCS0500, en grijze 
zijkanten, met netsnoer en stekker. IP21.

- TWTC: roestvrijstalen design en zwarte zijkanten. 
Uitgerust met netsnoer en stekker. Verborgen 
temperatuurinstelling. IP54.

     

    
  

     
volledige lengte van de convector. 

   

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden 

gewijzigd.

Toepassing
De Thermowarm is een serie eenvoudig te installeren 
convectoren, ontworpen voor openbare gebouwen zoals 
kleedkamers, winkels en toiletten. De TWTC kan ook in 
corrosieve en agressieve omgevingen worden gebruikt. 
De TWT200 heeft een lage oppervlaktetemperatuur 
van 60 °C, zodat deze ideaal is voor dagverblijven en 
badkamers.

Comfort
Convectoren en radiatoren van Frico produceren 
efficiënt een aangename warmte. De warmteverdeling in 
de ruimte is goed en tegelijkertijd kan de warme, naar 
boven gerichte luchtstroom worden gebruikt om koude 
tocht van de ramen tegen te gaan.

Bediening en economie
De mogelijkheid om producten met verschillende 
capaciteiten te kiezen zorgt voor een energiezuinige 
verwarming, ongeacht of het hele gebouw moet worden 
verwarmd of alleen vorstbescherming nodig is. Door een 
lange levensduur en minimaal onderhoud nemen de 
kosten ook af.

Ontwerp
De Thermowarm is eenvoudig te plaatsen en 
heeft, ondanks zijn kleine afmetingen, een grote 
verwarmingscapaciteit. De drie verschillende 
afwerkingen van het oppervlak, wit, grijs bedekt paneel 
en roestvrijstaal, maken de Thermowarm voor de 
meeste omgevingen geschikt. De frontafdekking kan 
worden geopend, zodat de convectoren eenvoudig 
schoon en netjes kunnen worden gehouden.

Productgegevens

Eenvoudig te plaatsen convector in verschillende designs

W Elektrische verwarming modellen
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Thermowarm

De Thermowarm is verkrijgbaar met een wit front, met of 

zonder een aan/uit schakelaar. 

De kleine afmetingen en de makkelijke installatie maken de 

Thermowarm eenvoudig te plaatsen, zelfs in krappe ruimtes zoals 

een elektriciteitskast.

Het grijs bedekte frontpaneel zorgt voor een lage oppervlaktetemperatuur en 

de TWT200 wordt daarom aanbevolen voor bijv. badkamers. 

In het roestvrijstalen design is de Thermowarm bestand tegen 

corrosieve omgevingen. 
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Thermowarm

Voldoet aan CE

Beschermingsklasse TWT100 en TWT200: IP44. 
Beschermingsklasse TWT300: IP21.
Beschermingsklasse TWTC: IP54. 

Type Verwarmingscapaciteit 

[W]

Voltage 

[V]

LxHxD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

TWT10321  300 230V~ 345x205x123 1,5

TWT10331  300 400V~ 345x205x123 1,5

TWT10521  500 230V~ 465x205x123 2,0

TWT10531  500 400V~ 465x205x123 2,0

TWT11021  1000 230V~ 765x205x123 3,0

TWT11031  1000 400V~ 765x205x123 3,0

Technische specificaties |  Thermowarm TWT200. Afgedekt front, met schakelaar, 60 °C  3

Type Verwarmingscapaciteit 

[W]

Voltage 

[V]

LxHxD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

TWT20321  300 230V~ 345x205x123 1,5

TWT20331  300 400V~ 345x205x123 1,5

TWT20521  500 230V~ 465x205x123 2,0

TWT20531  500 400V~ 465x205x123 2,0

TWT21021  1000 230V~ 765x205x123 3,0

TWT21031  1000 400V~ 765x205x123 3,0

Technische specificaties |  Thermowarm TWT300. Wit, met kabel en stekker  3

Type Verwarmingscapaciteit 

[W]

Voltage 

[V]

LxHxD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

TWT30321  300 230V~ 345x205x123 1,5

TWT30521  500 230V~ 465x205x123 2,0

TWT31021  1000 230V~ 765x205x123 3,0

Technische specificaties |  Thermowarm TWTC. Roestvrij staal, met kabel en stekker  3

Type Verwarmingscapaciteit 

[W]

Voltage 

[V]

LxHxD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

TWTC30321  300 230V~ 345x205x123 1,5

TWTC30521  500 230V~ 465x205x123 2,0

TWTC31021  1000 230V~ 765x205x123 3,0

Technische specificaties |  Thermowarm TWT100. Wit, met schakelaar 
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Fig. 1: minimale afstand voor permanente installatie.
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Thermowarm

Afmetingen

Montage en aansluiting

Montage
De Thermowarm wordt aan de muur gemonteerd. Zie 
figuur 1 voor minimale afmetingen met een permanente 
installatie.

Elektrische installatie
De TWT100/200 is ontworpen voor permanente 
installatie. De TWT300 en TWTC zijn voorzien van 
een netsnoer en stekker voor aansluiting op geaarde 
stopcontacten.

De Thermowarm beschikt over een geïntegreerde 
       

de TWTC is de thermostaat verborgen, zodat 
het voor onbevoegden moeilijker wordt om de 
temperatuurinstelling te wijzigen. De TWT100/200 heeft 
een aan/uit schakelaar. Voor verdere opties, zie sectie 
over thermostaten en regelingen of neem contact op 
met Frico.

Regelingen
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3
2

Ventilatorconvector PF 

Ventilatorconvector PF

Toepassing
De ventilatorconvector PF is voor de meeste 
omgevingen geschikt, bijvoorbeeld huizen en 
kantoren. Hij is ook ideaal in gebouwen die zelden 
worden gebruikt (zoals vakantiehuisjes) en waar snel 
verwarmen vereist is. De ventilatorconvector heeft ook 
zeer goede droogeigenschappen. Modellen tot 800 W 
hebben een oppervlaktetemperatuur van minder dan 
60 °C waardoor ze zeer geschikt zijn voor dagverblijven 
en badkamers. 

Comfort
Convectoren en radiatoren van Frico produceren 
efficiënt een aangename warmte. De ventilator in de 
PF zorgt ervoor dat er door de hele ruimte heel snel 
een gebalanceerde temperatuur wordt bereikt. De naar 
boven gerichte luchtstroom kan ook worden gebruikt 
om koude tocht van bijv. ramen tegen te gaan. 

Bediening en economie
De ventilatorconvector verbruikt minder energie 
dan standaard convectoren. De luchtstroom van de 
convector, die het temperatuurverschil tussen de vloer 
en het plafond in evenwicht brengt, zorgt voor een 
hogere efficiëntie en een lager energieverbruik dan 
convectoren zonder een ventilator.

Ontwerp
De ventilatorconvector PF heeft een aantrekkelijk en 
puur design met een witte afwerking. Als accessoire is 
een front van geborsteld aluminium verkrijgbaar. Door 
de lage oppervlaktetemperatuur kan het frontpaneel in 
elke kleur worden afgewerkt of kan een filmafwerking 
worden aangebracht.

modellenElektrische verwarming 

Productgegevens
       
volgende designs:

- De PFE is voorzien van een 1,2 meter lange 
kabel met stekker voor aansluiting op een geaard 
stopcontact (230V~). Kan als draagbare unit worden 
gebruikt, een vloerstandaard is als accessoire 
verkrijgbaar.

- De PFD is ontworpen voor permanente installatie 
(400V2~).

- De PFW is voor verwarming op basis van water. 
Voorzien van een 1,2 meter lange kabel met stekker 
voor aansluiting op een geaard stopcontact. Geleverd 

       
installatie. Werkt met een warmtepomp.

 

 

      
 

       
(PFE/PFD).

       
filter dat voorkomt dat bijv. stof in de radiator komt.

    
gegalvaniseerde en met poederverf bewerkte stalen 
panelen. Kleur: RAL 9016, NCS 0500 (standaard). 
Als accessoire is een front van geborsteld aluminium 
verkrijgbaar.

Efficiënte ventilatorconvector voor snel verwarmen

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

Waterverwarming

3
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Ventilatorconvector PF 

Door de lage oppervlaktetemperatuur kan het frontpaneel 

in elke kleur worden afgewerkt. 

De ventilatorconvector PF heeft zeer goede droogeigenschappen en is daarom 

ideaal voor gebruik in badkamers. 

Puur, aantrekkelijk design en laag geluidsniveau - de ventilatorconvector 

PF is onopvallend. 
De roterende luchtstroom die door de ventilatorconvector 

wordt gecreëerd, maakt deze bijzonder geschikt voor 

ruimtes die snel verwarmd moeten worden. 
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 598 / 1058
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Ventilatorconvector PF 

Afmetingen

Beschermingsklasse: IP23. 
Goedgekeurd door SEMKO en voldoet aan CE.

Technische specificaties | Ventilatorconvector PFE, elektrisch verwarmd, met kabel en stekker.  3

Type Verwarmingscapaciteit 

[W]

Voltage 

[V]

Stroomsterkte  

[A]

LxBxD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

PFE5 500 230V~ 2,3 598x330x90 6,0

PFE8 800 230V~ 3,6 598x330x90 6,0

PFE10 1000 230V~ 4,4 598x330x90 6,0

PFE12 1200 230V~ 5,3 598x330x90 6,0

Technische specificaties | Ventilatorconvector PFD, elektrisch verwarmd, voor permanente installatie.  3

Type Verwarmingscapaciteit 

[W]

Voltage 

[V]

Stroomsterkte  

[A]

LxBxD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

PFD5 500 400V2~ 2,3 598x330x90 6,0

PFD8 800 400V2~ 3,6 598x330x90 6,0

PFD10 1000 400V2~ 4,4 598x330x90 6,0

PFD12 1200 400V2~ 5,3 598x330x90 6,0

Technische specificaties | Ventilatorconvector PFW waterverwarmd.  2

Type Verwarmings- 

capaciteit*1

[W]

Luchtstroom 

 

[m³/h]

Geluidsniveau*² 

 

[dB(A)]

Voltage 

 

[V]

Stroomsterkte 

 

[A]

LxBxD 

 

[mm]

Gewicht 

 

[kg]

PFW10 1,1 59/48 42/32 230V~ 0,15/0,07 598x330x90 7,3

PFW20 3,0 165/78 44/33 230V~ 0,31/0,13 1058x330x90 12,8

*1) Toepasbaar bij watertemperatuur 80/60 °C, luchttemperatuur 20  °C.

*2) Condities: Afstand tot de unit 3 meter. Richtingsfactor: 2. Equivalent absorptiegebied: 50 m².
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min 100 mm

min 100 mm

Ventilatorconvector PF 

Montage en aansluiting

Accessoires

Montage
De ventilatorconvector PF wordt aan de wand 
gemonteerd. Zie schema 1 voor minimale afmetingen 
met een permanente installatie. De PFE kan ook als een 
draagbare unit worden gebruikt; als accessoire is een 
vloerstandaard verkrijgbaar.

Elektrische installatie
De PFE en PFW zijn voorzien van een 1,2 meter lange 
kabel met stekker voor aansluiting op een geaard 
stopcontact. De PFD is bedoeld voor permanente 
installatie.

Wateraansluiting 
De aansluiting wordt met flexibele slangen uitgevoerd 

      
(1/2"), buitendraad.

Capaciteitstabellen water

De PFE/PFD beschikt over een geïntegreerde 
elektronische thermostaat met instelbereik     
De ventilatorsnelheid (laag/hoog) kan op de PFW 
worden ingesteld. Elektrische convectoren zijn 
voorbereid voor nachttarieven via een extern signaal. 
Bij het installeren van meerdere elektrisch verwarmde 
units kan één unit als de master worden gebruikt, 
terwijl de andere units als slaves worden aangesloten.

Regelingen

Fig. 1: minimale afstand voor permanente installatie.

Ingaande/uitgaande watertemperatuur

Ingaande luchttemp.=  +20 °C

Type Ventilator 

positie

Lucht-

stroom 

[m3/u]

Capaciteit  

 

[kW]

Uitgaande 

luchttemp. 

[°C]

Water-  

stroom 

[l/s]

Drukverlies

 

[kPa]

Capaciteit  

 

[kW]

Uitgaande 

luchttemp. 

[°C]

Water-  

stroom 

[l/s]

Drukverlies 

 

[kPa]

Ingaande/uitgaande watertemperatuur 80/60 °C Ingaande/uitgaande watertemperatuur 70/50 °C

PFW10 max 59 1,09 74 0,01 0,7 0,88 64 0,01 0,6

min 48 0,90 75 0,01 0,5 0,74 65 0,01 0,4

PFW20 max 165 3,00 73 0,03 7,1 2,44 63 0,02 5,1

min 78 1,52 77 0,01 2,1 1,25 67 0,01 1,6

Ingaande/uitgaande watertemperatuur 60/40 °C Ingaande/uitgaande watertemperatuur 60/30 °C

PFW10 max 59 0,67 53 0,01 0,3 0,54 47 0,01 0,1

min 48 0,56 55 0,01 0,2 0,46 48 0,01 0,1

PFW20 max 165 1,87 53 0,02 3,2 1,55 47 0,01 1,2

min 78 0,97 57 0,01 1,0 0,85 52 0,01 0,4

Ingaande/uitgaande watertemperatuur 55/45 °C Ingaande/uitgaande watertemperatuur 55/35 °C

PFW10 max 59 0,64 52 0,01 1,1 0,56 48 0,01 0,3

min 48 0,53 52 0,01 0,8 0,47 49 0,01 0,2

PFW20 max 165 1,77 51 0,04 10,3 1,57 48 0,01 2,4

min 78 0,89 53 0,02 3,0 0,83 51 0,01 0,8

Type Omschrijving

PFFAL Front, geborsteld aluminium (niet PFW20)

PFFS Vloerconsole voor PFE
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200–4503 5 

Miniradiator/vorstbeveiliging

Miniradiator/vorstbeveiliging

      
aan de muur.

  

         
aansluiting op een geaard stopcontact.

 

    
  

       
heeft een roestvrijstalen design.

W Elektrische verwarming 

Toepassing
De miniradiator/vorstbeveiliging geeft ondanks de kleine 
afmetingen veel warmte af. De compacte radiatoren 
zijn geschikt voor vorstbescherming, maar kunnen ook 
worden gebruikt om allerlei gebieden te verwarmen, 
bijvoorbeeld huizen, waterleidingen, kleine magazijnen, 
broeikassen en elektriciteitskasten.

Comfort
Convectoren en radiatoren van Frico produceren 
efficiënt een aangename warmte. De warmteverdeling in 
de ruimte is goed en tegelijkertijd kan de warme, naar 
boven gerichte luchtstroom worden gebruikt om koude 
tocht van de ramen tegen te gaan.

Bediening en economie
De mogelijkheid om producten met verschillende 
capaciteiten te kiezen zorgt voor een energiezuinige 
verwarming, ongeacht of het hele gebouw moet worden 
verwarmd of alleen vorstbescherming nodig is. Door een 
lange levensduur en minimaal onderhoud nemen de 
kosten ook af.

Ontwerp
De miniradiator/vorstbeveiliging is verkrijgbaar in 
witte of roestvrijstalen designs en is door zijn kleine 
afmetingen zeer eenvoudig te plaatsen.

modellen

Compacte miniradiator voor vorstbescherming en verwarming

Productgegevens
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FML300

FML450

FML/FMLR

68
398

90

298

90

498

90

250

60

50

250

50

60

FML/FMLR FMS 

FML/FMS/FMLR200

Miniradiator/vorstbeveiliging

Afmetingen

Montage en aansluiting

Montage 
De vorstbeveiliging FML/FMLR wordt horizontaal aan 
de wand gemonteerd met de knop aan de rechterkant. 
De FMS wordt verticaal gemonteerd. Voor de minimale 
afstand voor permanente installatie, zie Fig. 1.

Aansluiting
Alle modellen zijn uitgerust met een kabel van 1 
meter en een stekker voor aansluiting op geaarde 
stopcontacten.

Fig. 1: minimale afstand voor permanente installatie.

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

FML/FMLR/FMS heeft een ingebouwde thermostaat met 
     

Regelingen

Beschermingsklasse: IP31.
Voldoet aan CE

Technische specificaties | Miniradiator FML/FMS. Front wit.  3

Type Verwarmingscapaciteit 

[W]

Voltage 

[V]

LxBxD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

FML200 200 230V~ 298x90x68 0,7

FML300 300 230V~ 398x90x68 0,9

FML450 450 230V~ 498x90x68 1,1

FMS200 200 230V~ 90x298x68 0,7

Technische specificaties | Miniradiator FMLR. Roestvrijstalen design.  3

Type Verwarmingscapaciteit 

[W]

Voltage 

[V]

LxBxD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

FMLR200 200 230V~ 298x90x68 0,7
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175–375 63

Bankverwarmer SH

Bankverwarmer SH

W Elektrische verwarming 

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden 

gewijzigd.

Toepassing
De bankverwarmer SH is ontworpen voor kerkbanken, 
banken in wachtruimtes e.d. De bankverwarmer 
wordt onder de zitting geïnstalleerd en verspreidt via 
convectie en stralingswarmte de warmte naar de bezette 
zone.

Comfort
De kachels zijn bedoeld om een aangename warmte 
op de zitting en de omgeving ervan te produceren. In 
kerken ervaren bezoekers een goed verwarmingscomfort 
en tegelijkertijd worden het energieverbruik en het 
drogen van inventaris tot een minimum beperkt.

Bediening en economie
Aangezien er warmte wordt geproduceerd zodra de 
kachel wordt ingeschakeld, is de SH ook een ideale en 
efficiënte optie in langzaam opwarmende gebouwen 
zoals kerken. Het gebouw wordt alleen verwarmd als dat 
nodig is en zo blijven de verwarmingskosten laag.

Ontwerp
De bankverwarmer SH heeft een discreet design dat 
speciaal is aangepast om onder banken en stoelen te 
passen.

modellen

Bankverwarmer voor een goed verwarmingscomfort in kerken e.d.

Productgegevens

   

      
buiselement van roestvrijstaal.

       
een neerwaartse warmtespreiding.

       
panelen en de kachel is grijs gelakt. Kleur: NCS 4000, 
RAL 7036 (grijs).
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Bankverwarmer SH

Afmetingen

Montage
De bankverwarmer SH wordt horizontaal onder banken 
geïnstalleerd. Zie het bovenstaande schema voor 
minimale afmetingen met een permanente installatie.

Elektrische installatie
De bankverwarmer SH is bedoeld voor permanente 
installatie en is goedgekeurd voor doorgaande 
bedrading.

Er moet een programmeerbare elektrische 
verwarmingsregelaar worden gebruikt om de warmte in 
kerken en dergelijke gebouwen te regelen. De gebouwen 
kunnen worden opgedeeld in temperatuurzones, die 
apart geregeld en aangepast kunnen worden aan de 
eigenschappen van het gebouw en het comfort van 
de bezoekers. Voor verdere opties, zie sectie over 
thermostaten en regelingen of neem contact op met 
Frico.

Montage en aansluiting

Regelingen

L 

[mm]

SH17521 700

SH17531 700

SH25021 1000

SH25031 1000

SH37521 1500

SH37531 1500

Beschermingsklasse: IP21. 

Minimale afstand voor permanente installatie.

Voldoet aan CE

Caractéristiques techniques | Bankkachel SH  3

Type Capaciteit 

[W]

Voltage 

[V]

Stroomsterkte 

[A]

LxH*xD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

SH17521 175 230V~ 0,8 700x110x200 1,4

SH17531 175 400V~ 0,4 700x110x200 1,4

SH25021 250 230V~ 1,1 1000x110x200 1,9

SH25031 250 400V~ 0,6 1000x110x200 1,9

SH37521 375 230V~ 1,6 1500x110x200 2,9

SH37531 375 400V~ 0,9 1500x110x200 2,9

*) Met beugels
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21253

Handendroger HD2C

Handendroger HD2C

Toepassing
De HD2C is een handendroger met een modern, 
roestvrijstalen design, bedoeld voor openbare sanitaire 
ruimtes zoals toiletten en kleedkamers. Geen afval van 
papieren handdoekjes en de ruimtes blijven netjes en 
schoon.

Comfort
De snelle en comfortabele warmte van de krachtige 
luchtstroom droogt de handen efficiënt.

Bediening en economie
De HD2C is eenvoudig te installeren en te gebruiken. 
Als de ingebouwde sensor de handen van de gebruiker 
waarneemt, start de handendroger automatisch en stopt 
enkele seconden nadat de handen zijn verwijderd. 

De HD2C is zuinig in gebruik. De energiekosten zijn 
maar een fractie van de kosten voor het aanschaffen en 
verwerken van papieren handdoekjes.

Ontwerp
De handendroger HD2C heeft een roestvrijstalen 
behuizing met een modern design en is eenvoudig 
schoon te houden. Door de afgeronde bovenkant 
kunnen er geen voorwerpen op de handendroger 
worden gezet.

1 model

         
de droogtijd kort.

     
beschermt tegen oververhitting.

         
cm onder de unit plaatst (sensor met instelbare 
gevoeligheid). Stopt 2-3 sec. nadat de handen zijn 
verwijderd.

     

W Elektrische verwarming 

Productgegevens

Handendroger met modern, roestvrijstalen design 
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Handendroger HD2C

Afmetingen

Montage
De handendroger HD2C is bedoeld voor wandmontage. 
De unit moet met de luchtuitblaas omlaag worden 
geplaatst. 

Elektrische installatie
De handendroger HD2C is bedoeld voor permanente 
installatie. 

Intern bedradingsschema

Montage en aansluiting

Werking
De handendroger start als de gebruiker zijn handen 
5-10 cm onder de unit plaatst. De gevoeligheid van 
de sensoren wordt met behulp van de potentiometer 
afgesteld. De handendroger stopt 2-3 seconden nadat de 
handen zijn verwijderd. 

Bedradingsschema’s 

Voldoet aan CE
 

Printplaat 

(componenten zijde)

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden 

gewijzigd.

Technische specificaties | Handendroger HD2C  3

Type Capaciteit 

[W]

Luchtstroom 

[m3/h]

Luchtsnelheid 

[m/s]

t*¹

[°C]

Voltage 

[V]

Stroomsterkte 

[A]

LxHxD 

[mm]

Gewicht 

[kg]

HD2C 2125 150 28 43 230V~ 9,2 322x260x148 4,0

*¹) t = temperatuurstijging van de passerende lucht op maximale capaciteit
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Ontvochtiger LAF10 

Toepassing
De LAF10 is een ontvochtiger die overbodig vocht 
reduceert en bovendien extra warmte aan de ruimte 
afgeeft. De ontvochtiger is ook ideaal in ruimtes die vaak 
aan vocht worden blootgesteld, bijvoorbeeld kelders, 
magazijnen, badkamers en sporthallen of na beperkte 
waterschade.

Comfort
De ontvochtiger LAF10 levert een bijdrage aan een 
comfortabel en gezond binnenklimaat. Te vochtige 
binnenlucht kan tot schade en verkleuring van de 
structuur van het gebouw en het interieur leiden. In 
vochtige lucht ontstaan bacteriën en schimmels en dat 
leidt tot ongezonde en slechte geuren die ook de kans 
op allergieën vergroten.

Bediening en economie
De LAF10 is zeer eenvoudig in gebruik en heeft een 
laag energieverbruik. Met een geregelde vochtigheid 
verkleint u de kans op dure vochtschade binnenshuis.

Ontwerp
Met zijn eenvoudige design en neutrale afwerking is de 
LAF10 voor de meeste omgevingen geschikt. Door de 
wielen en het handvat is hij makkelijk te verplaatsen en 
te plaatsen. 

Productgegevens

Compacte en efficiënte ontvochtiger voor een beter binnenklimaat 

1 model

Ontvochtiger LAF10 

  
5 liter/dag bij RT 27 °C, RV 60%. 
10 liter/dag bij RT 30 °C, RV 80%.

 

 

     
indicatorlampje.

    

 

          
aansluiting op een geaard stopcontact.
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Montage en aansluiting

Design en specificaties kunnen zonder mededeling worden 

gewijzigd.

Ontvochtiger LAF10 

Regelingen
De vereiste luchtvochtigheid wordt ingesteld met de 
ingebouwde hygrostaat (30-80% relatieve vochtigheid). 
De ventilatorsnelheid (laag/hoog) is eenvoudig op de 
unit te kiezen. 

Werking
De LAF10 verlaagt de luchtvochtigheid tot het 
ingestelde niveau. Hogere kamertemperaturen leveren 
een beter effect op. Als de waterbak (4 liter) vol is en 
moet worden geleegd, gaat er een statuslampje branden 
en de ontvochtiger stopt. Ook kan er een aftapslang 
(binnendiameter van 6 mm) worden aangesloten, 
waardoor het water rechtstreeks in een afvoer kan 
lopen.

Montage 
De ontvochtiger LAF10 is draagbaar.

Elektrische installatie 
De ontvochtiger LAF10 is voorzien van een 2 meter 
lange kabel met stekker voor aansluiting op een geaard 
stopcontact.

Inhoud waterbak: 4,0 l. Type koelmiddel (freonvrij): 
R134a.
Beschermingsklasse: IP21. 
Goedgekeurd door TÜV en voldoet aan CE. 

Warme lucht 

Vochtige lucht 

Fig. 1: Overzichtsdiagram LAF10. 

Technische specificaties | Ontvochtiger LAF10.  3

Type Vermogen*1

 

 

[W]

Lucht-

stroom 

 

[m3/h]

Geluids-

niveau*2

 

[dB(A)]

Werkbereik 

luchtvochtigheid 

 

[% RV]

Werkbereik 

temperatuur 

 

[°C]

Voltage 

 

 

[V]

Stroom-

sterkte*1

 

[A]

LxHxD 

 

 

[mm]

Gewicht 

 

 

[kg]

LAF10 220 90/115 40/45 30-80 8-35 230V~ 1,0 550x270x364 13,5

*1) Toepasbaar bij luchttemperatuur +20 °C.

*2) Condities: Afstand tot de unit 3 meter.

Capaciteit (liter/dag)

Type Bij 30 °C

80% RV

Bij 27 °C

60% RV

Bij 20 °C

60% RV

Bij 8 °C

60% RV

LAF10 10,0 5,0 4,0 1,8
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Thermostaten
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Thermostaten

Thermostaten

Toepassing
Thermostaten van Frico zorgen voor veel comfort en 
besparen energie in openbare en commerciële panden 
en thuis. Zij sturen elektrische en watervloerverwarming 
aan, warmtepompen, direct werkende elektrische 
radiatoren/convectoren en airconditioning. Ook zijn 
ze buitengewoon geschikt voor gebruik in combinatie 
met elektrische of waterverwarmde warmtestralers, 
luchtverhitters en luchtgordijnen. Wij bieden u alles 
van processorgestuurde thermostaten met geavanceerde 
functies tot mechanische capillairthermostaten.

Comfort
Onze nauwkeurige thermostaten creëren een 
gelijkmatige temperatuur en een prima binnenmilieu. 
Ook bieden processorgestuurde thermostaten diverse 
variabele functies in dezelfde thermostaat. Een 
groot voordeel is de mogelijkheid om de kamer- en 
vloerverwarming geïntegreerd aan te sturen. Door de 
temperatuur van de vloerverwarming te begrenzen 
(min/max), is er altijd sprake van een aangename 
vloer temperatuur, ongeacht het jaargetijde of de 
geselecteerde kamertemperatuur. 

Bediening en economie
De thermostaten kunnen worden gebruikt voor het 
aansturen van trage systemen, zoals vloerverwarmingen, 
of snellere systemen, zoals elektrische radiatoren/
convectoren. Een juiste aansturing zorgt voor een 
langere levensduur van het systeem en een lager 
energieverbruik. 

Nauwkeurige thermostaten zorgen voor zuinige 
verwarming. Met de besparingsfunctie kan worden 
gekozen voor lagere temperaturen, bijvoorbeeld ’s 
nachts, om nog meer te besparen.

Ontwerp
Tijdloos en discreet ontwerp dat een harmonieus geheel 
vormt met alle omgevingen.

Productgegevens – functies binnen het bereik*: 

      

       
sensorfunctie te selecteren en externe sensoren te 
begrenzen (min/max). 

 

        

     

     
proportionele regeling (voor snellere systemen) in 
dezelfde thermostaat. 

   

*) Zie de volgende pagina’s voor gedetailleerde informatie of apart 

productblad/handleiding. 

Breed scala aan thermostaten 
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T10 TK10 TKS16(400) TD10 RTI2 RTI2V RTS01

Thermostaten

T, TK, TD, basisaanbod thermostaten
Processorgestuurde thermostaten voor ruimte/
vloerverwarming. Verkrijgbaar met verborgen/zichtbare 
knop of digitaal display. Model met zichtbare knop ook 
verkrijgbaar met schakelaar en met 400 V. 

Aan/uit-regeling (voor trage systemen) of 
proportionele regeling (voor snellere systemen) in 
dezelfde thermostaat. TD10 heeft verstelbare P-band en 
cyclustijd. 

Interne en/of externe sensoren (externe sensor RTS01 
verkrijgbaar als accessoire) bieden de mogelijkheid om 
de sensorfunctie te selecteren, bijv. door het begrenzen 
van externe sensoren (min/max). Besparingsfunctie via 
ingebouwde handmatige schakelaar of via externe timer. 
Voldoet aan CE.

Een overzicht van de technische specificaties en functies van alle thermostaten op volgende pagina's. 

RTI, elektronische 2-standen thermostaten
Processorgestuurde 2-standen thermostaten voor 
ruimteverwarming/-koeling. Verkrijgbaar met verborgen 
of zichtbare knop. Verstelbaar temperatuurverschil 
tussen de stappen (1-10 graden). Besparingsfunctie via 
een externe aansluitingstimer (1-10 graden). Externe 
sensor (RTS01) verkrijgbaar als accessoire. Hoge 
beschermklasse (IP44). Voldoet aan CE.

RTS01, externe sensor (accessoire) 
Externe sensor van NTC-type 10 Kohm. 3 m kabel 
bijgeleverd.

Thermostaten
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KRTV19KRT1900/1901 KRT2800 TBK10 TBKS10

Thermostaten

KRT, capillairthermostaten
Capillairthermostaten voor verwarming/koeling van 
een ruimte. Beschikbaar met verborgen en zichtbare 
knop en regeling in 1 of 2 stappen. KRT2800 regelt in 2 
stappen en heeft een verstelbaar temperatuurverschil 

      
     

beschermklasse (resp. IP44 en IP55). 
Voldoet aan CE.

Een overzicht van de technische specificaties en functies van alle thermostaten op volgende pagina's. 

TBK, bimetalen thermostaten TBK, bimetalen 

thermostaten 
Mechanische bimetalen thermostaten met 
acceleratieweerstand voor ruimteverwarming/-koeling. 
TBKS10 heeft ook een 1-polige schakelaar. Voldoet aan 
CE.

Thermostaten
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Thermostaten

Basisaanbod Elektronisch 

2-stappen

Capillaire buis Bimetalen

T
10

T
K

10

T
K

S
1

6
(4

0
0

)

T
D

10

R
T

I2

R
T

I2
V

K
R

T
1
9

0
0

/1
9

01

K
R

T
V

1
9

K
R

T
2

8
0

0

T
B

K
10

T
B

K
S

10

Interne sensor X X X X X X X X X X X

Externe sensor X*¹ X*¹ X*¹ X*¹ X*¹ X*¹

Besparing X*² X*² X*² X*² X*² X*²

1-polige schakelaar X X X

Spanningsvrij contact X X X X X X X X X

Contact, 1-polig sluitend X X X

Contact, 1-polig wissel X X X X X X X

Digitaal display X

Geavanceerde extra functies** X

Interne instelling X X X X

Processorgestuurd X X X X X X

Bimetalen acceleratieweerstand X X

Capillaire buis X X X

Geschikt voor contactdoossysteem X X X X X X

Verwarmings- of koelingsfunctie X X X X X X X X X

2-staps X X X

Verstelbaar temp.verschil tussen 

de stappen
X X X

*¹) Externe sensor (RTS01) als accessoire. 

*²) Te gebruiken in combinatie met een externe timer. 

*³) Zie handleidingen op www.frico.se.

Functies   |   Thermostaten

Type Voltage 

(voeding) 

 

[V]

Max. 

input 

 

[A]

Instelbereik 

 

 

[°C]

Begrenzing 

vloer-

verwarming 

[°C]

Besparing 

 

 

[K]

Proportionele 

regeling*¹ 

 

[K/min]

Statisch 

verschil 

 

[K]

Beschermings-

klasse

Afmetingen 

HxBxD 

 

[mm]

T10 230V~ 10 5–30 10–40 -4 2K/10min 0,5 IP30 80x80x31

TK10 230V~ 10 5–30 10–40 -4 2K/10min 0,5 IP30 80x80x31

TKS16 230V~ 16 5–30 10–40 -4 2K/10min 0,5 IP30 80x80x39

TKS16400 400V2~ 16 5–30 10–40 -4 2K/10min 0,5 IP30 80x80x39

TD10 230V~ 10 5–37 5–37 Adjustable Adjustable 0,3 IP30 80x80x31

RTI2 230V~ 16/10, 230/400V~ 5–35 - Adjustable - 0,5 IP44 155x87x43

RTI2V 230V~ 16/10, 230/400V~ 5–35 - Adjustable - 0,5 IP44 155x87x43

KRT1900 - 16/10, 230/400V~ 0–40 - - - 1,0 IP55 165x57x60

KRT1901 - 16/10, 230/400V~ -35–+10 - - - 1,0 IP55 165x57x60

KRTV19 - 16/10, 230/400V~ 0–40 - - - 1,0 IP44 165x57x60

KRT2800 - 16/10, 230/400V~ 0–40 - - - 1,0 IP55 165x57x60

TBK10 230V~ 10 5–30 - - - 0,5 IP30 85x82x39

TBKS10 230V~ 10 5–30 - - - 0,5 IP30 80x80x43

*¹) P-band [K]/cyclustijd [min] 

*²) Alleen resistieve belastingen, geen contactgevers.

Producten die beginnen met een T kunnen als volgt worden gelezen: K=knop, S=schakelaar, D= digitaal display

Technische specificaties   |   Thermostaten
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Overige regelaars

SIRe

SIReC / SIReFA(WM)SIReB

SIRe kan aan iedere unieke toepassing en omgeving 
worden aangepast. Het meegeleverde regelsysteem is bij 
een aantal van onze producten vooraf geïnstalleerd met 
behulp van een geïntegreerde besturingskaart. Er is ook 
een externe besturingskaart verkrijgbaar, die gebruikt 
kan worden voor een aantal onderdelen van ons 
assortiment die niet zijn voorzien van een geïntegreerde 
besturingskaart. SIRe wordt voorgeprogrammeerd 
geleverd met snelaansluitingen en is gemakkelijk te 
gebruiken en te installeren. 

SIRe leert wat de behoeften zijn en kan voor 
volledig automatische ruimteverwarming zorgen 
met kalenderfunctie en eventuele uitschakeling 
bij ingestelde temperaturen voor maar liefst negen 
units. Door SIRe wordt niet meer energie verbruikt 
dan noodzakelijk. Omdat de ventilatorsnelheid is 
aangepast, is het geluidsniveau optimaal en nooit hoger 
dan noodzakelijk. Met SIRe Advanced kunt u kiezen 
uit de Eco- en de Comfort-stand, afhankelijk van wat 
belangrijker is: optimaal comfort of energiebesparing. 
SIRe Advanced kan ook worden gebruikt voor simpele 
en veilige ventilatieoplossing door gebruik te maken 
van mengkamer. De bediening is volledig automatisch 
en SIRe beschikt over ingebouwde vorstbescherming. 
U kunt kiezen uit drie verschillende niveau's met 
verschillende functionaliteit: Basic, Competent of 
Advanced.  Het SIRe-regelsysteem wordt geleverd met 
een kleppenset voor een complete oplossing.

Lees meer over SIRe in de productensectie SWH.

Functies SIReB - Basic

     

     
temperatuur met een geïntegreerde thermostaat.

Functies SIReC - Competent 

    





     
en alarmfuncties

Functies SIReFA - Advanced

    

    

     

       
buitentemperatuur

 

       
en verwarming met behulp van een mengkamer 
(SIReFAWM). Geïntegreerde vorstbescherming

Compleet en intelligent regelsysteem voor luchtverhitters van Frico. 

Type Omschrijving

SIReB Regelsysteem SIRe Basic

SIReFC Regelsysteem SIRe Competent

SIReFA Regelsysteem SIRe Advanced

SIReFAWM Regelsysteem SIRe Advanced met mengkast
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Overige regelaars

Other controls 

CBT, elektronische timer
Elektronische timer met wisselcontact. Instelbereik 
respectievelijk 1/2-1-2-4 of 4-8-16-24 uur. Het 
instelbereik kan worden beperkt tot een maximale duur 
van ½ uur. Hoge beschermklasse (IP44). Voldoet aan 
CE.

KUR, digitale tijdschakelaar
Digitale wekelijkse timer met 8 verschillende 
programmeerstappen (36 geheugenplaatsen) voorzien 
van een schakelcontact. Max. onderbrekingsvermogen: 
10 A. IP55.

CBTKUR

Type Voltage 

(voeding) 

[V]

Max. input 

 

[A]

Bescherm- 

klasse

Afmetingen 

HxBxD 

[mm]

KUR 230V~ 10 IP44 175x85x105

CBT 230V~ 16 IP44 155x87x43
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Thermostaten

T, TK, TD, basisaanbod thermostaten

RTI, elektronische 2-standen thermostaten

Bedradingsschema’s 
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KRT1900 KRT2800

KRTV19
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Thermostaten en regelingen

Bedradingsschema’s 

TBK, bimetalen thermostaten 

KRT, capillairthermostaten

KUR, digitale tijdschakelaar CBT, elektronische timer
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SD230

TBVC

AV

BPV10

Waterbesturing

TBVC SD230 BPV10AV15

VOS

VOS, kleppenset aan/uit
Gebruikt voor de besturing van de watertoevoer 
naar waterverwarmde eenheden. Gecombineerde 
tweewegregelklep en instelventiel met aan/uit regeling, 
afsluitventiel en bypassklep. DN15/20/25. 230V.

De kleppenset bestaat uit de volgende kleppen:

 

   

 

 

Het afsluitventiel (AV15) bestaat uit een kogelklep die 
open of gesloten is en wordt gebruikt voor het afsluiten 
van de waterstroom, bijvoorbeeld tijdens onderhoud.

Het instelventiel (TBVC) kan worden gebruikt om 
de waterhoeveelheid handmatig fijn te regelen of af 
te sluiten. De waterhoeveelheid wordt ingesteld met 

behulp van het stelgereedschap (optie). Het instelventiel 
(TBVC) is voorzien van een afsluitfunctie, waardoor 
onderhoud eenvoudiger wordt, en een zelfsluitende 
meetuitgang die eenvoudige en snelle metingen mogelijk 
maakt. 

Als het ventiel (TBVC) wordt gesloten, loopt een 
kleine hoeveelheid door de bypassklep (BPV10), zodat 
er altijd warmwater in de waterbatterij zit. Dit is 
bedoeld om snel warmte te kunnen leveren wanneer de 
deur wordt geopend, maar ook als vorstbescherming.

Het magneetventiel (SD) bestuurt de warmtetoevoer 
aan/uit. In de uitgeschakelde stand is SD230 open.

De kleppenset is verkrijgbaar in drie verschillende 
klepafmetingen, DN15 (1/2”), DN20 (3/4”) en DN25 
(1”). De bypassklep is DN10 (3/8").

Te gebruiken in combinatie met SIRe Basic en 
Competent of geleverd met geschikte thermostaat.

Voor meer informatie over onze kleppensets, zie onze website www.frico.se of neem contact op met Frico. 

Type Waterstroom Voltage 

[V]

Afmetingen 

aansluiting

Kvs

VOS15LF Lage waterstroom 230 V DN15 0.90

VOS15NF Normale waterstroom 230 V DN15 1.8

VOS20 Normale waterstroom 230 V DN20 3.4

VOS25 Normale waterstroom 230 V DN25 7.2
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SD230

TBVCMP

AV

BPV10

Waterbesturing

SD230 BPV10AV15TBVCMP

VOSP

VOSP, drukonafhankelijke kleppenset aan/uit
Gebruikt voor de besturing van de watertoevoer naar 
waterverwarmde eenheden. Drukonafhankelijke 
tweeweg regel- en stelklep met aan/uit-regeling, 
afsluiklep en omloopklep. DN15/20/25. 230V.

De kleppenset bestaat uit de volgende kleppen:

    

   

 

 

Het afsluitventiel (AV15) bestaat uit een kogelklep die 
open of gesloten is en wordt gebruikt voor het afsluiten 
van de waterstroom, bijvoorbeeld tijdens onderhoud.

Het instelventiel (TBVCMP) kan worden gebruikt om 
de waterhoeveelheid handmatig fijn te regelen of af te 
sluiten. De TBVCMP functioneert onafhankelijk van de 
beschikbare differentiële druk en draagt zo bij aan een 
stabiele en nauwkeurige regeling (garandeert de juiste 
stroom naar de verwarming, ook als de differentiële 
druk in de rest van het leidingsysteem verandert). De 

waterhoeveelheid wordt ingesteld met behulp van het 
stelgereedschap (optie). Met het instelventiel (TBVCMP) 
is eenvoudig doorspoelen mogelijk, een garantie voor 
eenvoudig en snel onderhoud.  

Als de klep (TBVCMP) wordt gesloten, loopt een 
kleine hoeveelheid door de bypassklep (BPV10), zodat 
er altijd warmwater in de waterbatterij zit. Dit is 
bedoeld om snel warmte te kunnen leveren wanneer de 
deur wordt geopend, maar ook als vorstbescherming.

Het magneetventiel (SD) bestuurt de warmtetoevoer 
aan/uit. In de uitgeschakelde stand is SD230 open.

De kleppenset is verkrijgbaar in drie verschillende 
klepafmetingen, DN15 (1/2”), DN20 (3/4”) en DN25 
(1”). De bypassklep is DN10 (3/8").

Te gebruiken in combinatie met SIRe Basic en 
Competent of geleverd met geschikte thermostaat.

Voor meer informatie over onze kleppensets, zie onze website www.frico.se of neem contact op met Frico. 

Type Waterstroom Voltage 

[V]

Afmetingen  

aansluiting

VOSP15LF Lage waterstroom 230 V DN15

VOSP15NF Normale waterstroom 230 V DN15

VOSP20 Normale waterstroom 230 V DN20

VOSP25 Normale waterstroom 230 V DN25
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SDM24

TBVCM

AV

Waterbesturing

TBVCM AV15SDM24

VMO

VMO, regelkleppenset
Gebruikt voor de besturing van de watertoevoer 
naar waterverwarmde eenheden. Gecombineerde 
tweewegregelklep en instelventiel met modulerende 
regeling en afsluitventiel. DN15/20/25. 24V.

De kleppenset bestaat uit de volgende kleppen:

   

 

 

      
kleppenset met 24V)

Het afsluitventiel (AV15) bestaat uit een kogelklep die 
open of gesloten is en wordt gebruikt voor het afsluiten 
van de waterstroom, bijvoorbeeld tijdens onderhoud.

Het instelventiel (TBVCM) kan worden gebruikt om 
de waterhoeveelheid handmatig fijn te regelen of af 
te sluiten. De waterhoeveelheid wordt ingesteld met 
behulp van het stelgereedschap (optie). De stelklep 
(TBVCM) is voorzien van een afsluitfunctie, waardoor 
onderhoud eenvoudiger wordt, en een zelfsluitende 
meetuitgang die eenvoudige en snelle metingen mogelijk 
maakt. 

Het magneetventiel (SDM24) is gemoduleert en geeft 
de correcte warmte af. De SDM kan zo worden ingesteld 
dat er altijd een kleine hoeveelheid doorheen loopt. Dit 
is bedoeld om snel warmte te kunnen leveren wanneer 
de deur wordt geopend, maar ook als vorstbescherming.

De kleppenset is verkrijgbaar in drie verschillende 
klepafmetingen, DN15 (1/2”), DN20 (3/4”) en DN25 
(1”). De bypassklep is DN10 (3/8").

Te gebruiken in combinatie met SIRe Advanced of 
geleverd met geschikte thermostaat.

Voor meer informatie over onze kleppensets, zie onze website www.frico.se of neem contact op met Frico. 

ST23024

Type Waterstroom Voltage 

[V]

Afmetingen 

aansluiting

Kvs

VMO15LF Lage waterstroom 24 V DN15 0,40

VMO15NF Normale waterstroom 24 V DN15 1,0

VMO20 Normale waterstroom 24 V DN20 2,0

VMO25 Normale waterstroom 24 V DN25 4,0
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SDM24

TBVCMP

AV

Waterbesturing

TBVCMP AV15SDM24

VMOP

VMOP, drukonafhankelijke regelkleppenset
Gebruikt voor de besturing van de watertoevoer naar 
waterverwarmde eenheden. Drukonafhankelijke 
tweeweg regel- en stelklep met modulerende aandrijving 
en afsluiklep. DN15/20/25. 24V.

De kleppenset bestaat uit de volgende kleppen:

    

   

 

      
kleppenset met 24V)

Het afsluitventiel (AV15) bestaat uit een kogelklep die 
open of gesloten is en wordt gebruikt voor het afsluiten 
van de waterstroom, bijvoorbeeld tijdens onderhoud.

Het instelventiel (TBVCMP) kan worden gebruikt om 

de waterhoeveelheid handmatig fijn te regelen of af te 
sluiten. De TBVCMP functioneert onafhankelijk van de 
beschikbare differentiële druk en draagt zo bij aan een 
stabiele en nauwkeurige regeling (garandeert de juiste 
stroom naar de verwarming, ook als de differentiële 
druk in de rest van het leidingsysteem verandert). De 
waterhoeveelheid wordt ingesteld met behulp van het 
stelgereedschap (optie). Met het instelventiel (TBVCMP) 
is eenvoudig doorspoelen mogelijk, een garantie voor 
eenvoudig en snel onderhoud.  

Het magneetventiel (SDM24) is gemoduleert en geeft 
de correcte warmte af. De SDM kan zo worden ingesteld 
dat er altijd een kleine hoeveelheid doorheen loopt. Dit 
is bedoeld om snel warmte te kunnen leveren wanneer 
de deur wordt geopend, maar ook als vorstbescherming.

De kleppenset is verkrijgbaar in drie verschillende 
klepafmetingen, DN15 (1/2”), DN20 (3/4”) en DN25 
(1”). De bypassklep is DN10 (3/8").

Te gebruiken in combinatie met SIRe Advanced of 
geleverd met geschikte thermostaat.

Voor meer informatie over onze kleppensets, zie onze website www.frico.se of neem contact op met Frico. 

ST23024

Type Waterstroom Voltage 

[V]

Afmetingen  

aansluiting

VMOP15LF Lage waterstroom 24 V DN15

VMOP15NF Normale waterstroom 24 V DN15

VMOP20 Normale waterstroom 24 V DN20

VMOP25 Normale waterstroom 24 V DN25
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SD20

TVV20/25

Waterbesturing

TVV20/25 SD20

TVV20/25, kleppen + SD20, magneetventiel
TVV20/25, 2-wegregelklep en SD20, magneetventiel aan/
uit zorgen voor een minimale vorm van waterregeling, 
zonder de mogelijkheid om de waterhoeveelheid in te 
stellen of af te sluiten, bij bijvoorbeeld onderhoud. Een 
juiste thermostaat moet gekozen worden om TVV20/25 
en SD20 te bedienen. DN20/25.

TVV20/25, 2-wegregelklep
TVV20 heeft een diameter van DN20 (3/4”) en TVV25 
van DN25 (1”). Drukklasse PN16. Maximale druk 2 MPa 
(20 bar).
Maximaal drukverlies TVV20: 100 kPa (1 bar)
Maximaal drukverlies TVV25: 62 kPa (0,62 bar)
De kv-waarde is in 3 standen instelbaar:  
TVV20: kv 1,6, kv 2,5 en kv 3,5 
TVV25: kv 2,5, kv 4,0 en kv 5,5

SD20, mageneetventiel aan/uit 230V~
SD20 regelt de verwarmingstoevoer. Werkt aan/uit. Een 
sluitvertraging van 5 seconden voorkomt plotselinge 
drukverschillen in het leidingsysteem. IP40.

VAT

VAT, afstelgereedschap voor kleppenset VOS, VOSP, 

VMO, VMOP
Met het afstelgereedschap kan de waterstroom 
nauwkeurig en gemakkelijk worden ingesteld.

Waterregelingen - opties
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Capaciteit [W] 
Ontwerp-capaciteitsbehoefte

Energiebehoefte

Capaciteitsbehoefte

Buitentemperatuur
Temperatuur [°C] 

De noodzaak van het opwarmen van een gebouw vloeit 
voort uit warmteverliezen die worden veroorzaakt door 
de temperatuurverschillen tussen de binnen- en de 
buitenlucht.

Warmteverlies kan in twee groepen worden verdeeld:

      
gebouw (dak, muren enz.)

    
afgedichte gebieden en openingen. 

Gewenste binnentemperatuur

Tijdsduurgrafiek 
Een veelgebruikte methode voor het aangeven van de 
energiebehoefte voor verwarming is het gebruik van 
een tijdsduurgrafiek. De tijdsduurgrafiek heeft twee 
assen. De x-as toont het aantal uren in één jaar, de y-as 
de buitentemperatuur in °C. We kunnen een curve 
uittekenen om de tijdsduur van de buitentemperatuur 
op iedere locatie aan te geven. Als de gemiddelde 

        
      

Gemiddelde jaartemperatuur

Buitentemperatuur

Temperatuur [°C] 

Tijd [u/jaar]

Binnentemperatuur 

De buitenluchttemperatuur varieert met de jaargetijden 
en de plaats, maar de binnenluchttemperatuur moet 
gelijkmatig en comfortabel blijven.

De ontwerp-capaciteitsbehoefte  voor een 
gebouw is de capaciteit die nodig is om de gewenste 
binnentemperatuur te behouden wanneer de 
buitentemperatuur op zijn koudst is.

De energiebehoefte is de totale energiebehoefte van 
het jaar voor ieder uur, d.w.z. het gebied onder de curve 
voor de capaciteitsbehoefte in de grafiek.

Als we een lijn voor de gewenste 
binnenluchttemperatuur in de grafiek zetten, bijv. 
20 °C, zal deze lijn de tijdsduurgrafiek snijden bij 
het aantal graaduren dat nodig is voor verwarming 
tot 20 °C. Het aantal graaduren is een maatstaf 
die evenredig is aan de energiebehoefte voor de 
verwarming. Voor elke willekeurige plaats kan worden 
gerekend op basis van een dergelijke grafiek of kunnen 
klimaattabellen worden geraadpleegd.

Temperatuur [°C] 

Buitentemperatuur

Energiebehoefte

Tijd [u/jaar]

Verwarming - Energie 
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Verwarmingssystemen 

Het verwarmingssysteem moet alle warmteverliezen dekken, zowel door transmissie als door ventilatie. Er kan bij 
verwarmingssystemen onderscheid worden gemaakt tussen drie hoofdtypen:

 





 

Straalverwarming
Bij straalverwarming wordt warmte afgegeven aan 
oppervlakken en objecten zonder de lucht onderweg 
op te warmen. Oppervlakken worden verwarmd en 
warmen op hun beurt de lucht in de ruimte op. Mensen 
ervaren de directe bijdrage van straalverwarming 
als warmte. De ruimte voelt comfortabel aan 
terwijl de luchttemperatuur relatief laag is. 
Straalverwarming voorkomt ook dat oververwarmde 
lucht zich ophoopt onder het plafond. De gelijkmatige 
verticale verdeling van temperatuur alsmede de 
wat lagere luchttemperatuur dragen bij aan grote 
energiebesparingen. 

Straalverwarming gaat op een effectieve manier koude 
straling en koude tocht tegen bij bijvoorbeeld grote 
ramen.

Luchtverwarming
Verwarming met warme lucht werkt tegen transmissie- 
en ventilatieverliezen door de afgifte van opgewarmde 
lucht aan het gebouw. De warme lucht koelt af langs de 
buitenmuren door transmissieverliezen. Daarom moet 
de aanvoerluchttemperatuur hoger zijn dan de gewenste 
kamertemperatuur. 

Omdat de opgewarmde lucht lichter is en opstijgt 
in de ruimte, kunnen er grote temperatuurverschillen 
optreden tussen het plafond en de vloer. Soms kan het 
nodig zijn om de verschillen weg te nemen met behulp 
van bijv. plafondventilatoren.

Convectieverwarming 
Bij convectieverwarming wordt warmte afgegeven 
aan de ruimte door de lucht op te warmen die langs 
hete oppervlakken, radiatoren of convectoren komt. 
De luchtstroom langs de radiator of convector wordt 
in stand gehouden door thermische stromen. De 
opgewarmde lucht stijgt op en wordt vervangen 
door koudere lucht. Er is sprake van rotatie, oftewel 
convectie, van de lucht.

Koude tocht bij bijv. ramen wordt effectief 
tegengegaan door de stijgende stroom warme lucht als 
de warmtebron onder het raam wordt geplaatst.
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Warmteverliezen

Ventilatieverliezen
De ventilatie in een gebouw wordt mechanisch 
of natuurlijk geregeld. Mechanische ventilatie 
bestaat vaak uit een toevoer en een retourunit die 
warmteterugwinning mogelijk maakt. Natuurlijke en 
ongecontroleerde ventilatie bestaat uit thermische 
stromingen die warme lucht laten stijgen en ontsnappen 
via openingen en onafgedichte delen.

Transmissieverliezen
Het totale transmissieverlies, afhankelijk van het 
oppervlak van de delen van het gebouw en de isolatie. 
Het verlies is evenredig aan de temperatuurverschillen 
tussen binnen- en buitenlucht.

Verbeterde isolatie van een gebouw beperkt natuurlijk 
de warmteverliezen en bevordert de energiebesparing, 
maar er zijn nog andere methoden om de 
verwarmingskosten terug te dringen.

Plafondtemperatuur

Buitentemperatuur

Temperatuur [°C] 

Energiebesparing 

Tijd [u/jaar]

Energiebesparing

Uitvlakken van temperatuurverschillen
Warme lucht is lichter dan koude lucht en verzamelt 
zich op de hoogste plek van een gebouw. Verticale 
temperatuurverschillen tussen vloer en plafond kunnen 
voorkomen. De temperatuurgradiënt (°C/m) is een 
maatstaf voor de temperatuurstijging per meter hoogte 
en varieert afhankelijk van het verwarmingssysteem 
en het seizoen. In ruimtes met een hoog plafond 
is het temperatuurverschil tussen de verblijfszone 
en het plafond vaak erg groot, tussen de 10-15 °C. 
Door de temperatuurverschillen uit te vlakken 
kunnen de warmteverliezen met tot wel 30% worden 
teruggedrongen terwijl de warmte optimaal wordt 
gebruikt.


Verwarming met bijv. luchtverhitters of radiatoren zorgt 
voor relatief grote temperatuurgradiënten. De installatie 
van plafondventilatoren is een hele eenvoudige en 
goedkope manier om het temperatuurverschil weg te 
nemen. De verwarmde lucht wordt vanaf het plafond 
omlaag gedrukt naar de verblijfszone.

Methoden om warmteverliezen te beperken

Binnentemperatuur in 

de verblijfszone 



141

20

22

24

0 2000 4000 6000 8000
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 2000 4000 6000 8000

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Technisch handboek

Warmteterugwinning
Om bij mechanische ventilatie de ventilatieverliezen 
te beperken, kan een deel van de energie-inhoud van 
de retourlucht worden teruggewonnen. Een eenvoudige 
methode is delen van de warme retourlucht direct te 
recyclen naar de toevoerluchteenheid, zogenaamde 
retourlucht. Een andere manier is het gebruik van een 
warmtewisselaar voor het opnemen en retourneren van 
delen van de verwarmingsenergie naar het gebouw.

Temperatuur [°C] 

Binnentemperatuur 

Aanvoerluchttemp. na 

warmteterugwinning

Tijd [u/jaar]

Buitentemperatuur

Energiebesparing 

Temperatuur [°C] 

Tijd

Energiebesparing 

Minder lekkage
Er is vaak sprake van enorme energieverliezen via 
openingen, zoals deuren en poorten. Er verdwijnt dure 
verwarmde of gekoelde lucht (van de airconditioning) 
door de opening. Dit kan worden voorkomen door het 
plaatsen van luchtgordijnen. Luchtgordijnen vormen 
een blokkade tussen verschillende temperatuurzones. 
Gebalanceerde ventilatie en kortere openingstijden 
dragen ook bij aan het beperken van de energielekkage. 
Meer over Frico-luchtgordijnen kunt u lezen in de 
productcatalogus Thermozone-luchtgordijnen.

Gelijkmatigere temperaturen
Er kan gebruik worden gemaakt van een standaard 
aan/uit-thermostaat om de temperatuur rond een 
instelwaarde te laten fluctueren. Als de gewenste 
temperatuur nooit onder de 20 °C mag komen, ligt 
de gemiddelde temperatuur op ongeveer 22 °C. Met 
een capaciteitsregelaar met triac-regeling kan de 
kampertemperatuur worden ingesteld op 20 °C en 
zal de temperatuur niet afwijken van de instelling. 
Een verlaging van de temperatuur met 1 °C levert een 
energiebesparing op van 5%.

Binnentemperatuur vóór 

reductieTemperatuur [°C] 

Binnentemperatuur na 

reductie

Buitentemperatuur

Tijd [u/jaar]

Energiebesparing 

Een temperatuurverlaging van 1 °C levert 5% 
energiebesparing op.

Lagere binnentemperatuur
Een andere methode voor energiebesparing is het 
verlagen van de binnentemperatuur. Dit moet echter 
gebeuren zonder concessies te doen op het gebied van 
comfort. 


Als er niemand in het gebouw is, bijv. ’s nachts of in de 
vakantie, kan de temperatuur omlaag. 



142

+
SWH ICF

Technisch handboek

Luchtverhitters verwarmen gebouwen zoals 

magazijnen, industriële hallen, werkplaatsen, 

gemeentehuizen, boerderijen, bouwlocaties enz. 

op een goedkope, praktische en snelle manier. 

Luchtverhitters zijn ook effectief voor drogen 

en ventileren. Ze zijn eenvoudig te installeren 

en worden gebruikt voor totale verwarming en 

bijverwarming.

Door lucht langs enkele verwarmingselementen 

met een ventilator te forceren, ontstaat een 

zeer compact ontwerp dat een zeer hoge 

verwarmingscapaciteit kan produceren. 

Er zijn twee typen luchtverhitters: 

    
installatie

    
verwarming en persoonlijk comfort

Luchtverhitters

Wandgemonteerde luchtverhitters
Luchtverhitters zijn vaak het goedkoopste alternatief 
voor permanente verwarming van een gebouw. Ze 
leveren een zeer hoge capaciteit ten opzichte van 
de investering en zijn eenvoudig te installeren. De 
eenheden zijn geautomatiseerd maar kunnen met 
accessoires worden uitgerust, zoals een automatische 
temperatuurregeling (voor temperatuurafname 's 
nachts en tijdens vakanties), externe thermostaten, 
luchtrichters enz.

    
De Frico Panther-serie is nog eenvoudiger en goedkoper 
te installeren door één van de luchtverhitters meerdere 
slave-verhitters te laten regelen.

   
Wandgemonteerde luchtverhitters kunnen worden 
uitgerust met een mengkamer om frisse lucht op te 
nemen en deze in de gewenste proporties te mengen 
met binnenlucht. Deze methode verzorgt zowel 
de verwarming als de ventilatie op een eenvoudige 
manier. Het mengsel van interne en externe lucht kan 
automatisch worden geregeld met een demper en een 
automatische temperatuurregelaar. Deze regelaar kan 
voor een gebalanceerde ventilatie ook de ventilatoren 
regelen.

  
Luchtverhitters zijn zeer geschikt als wasdrogers in bijv. 
droogruimten in woningen.

Volume ruimte Capaciteit Droogcapaciteit 
[m³]  [kW]  [kg/u]
maximaal 25 6  5-6 
25-40  9  8-10 
40-60  12  12-14

Voor de Panther-serie is een speciale droogruimteset 
verkrijgbaar (PTRP), die bestaat uit een ventilator, 
thermostaat en timer. 

    
Verwarming met luchtverhitters dient te worden 
gecombineerd met plafondventilatoren in ruimten met 
hoge plafonds om de oververwarmde lucht, die zich 
onder het plafond verzamelt, naar beneden te duwen. 

Dit vermindert het warmteverlies door de muren en 
het dak en optimaliseert het gebruik van de geleverde 
verwarmingsenergie. Daarmee wordt veel energie 
bespaard en wordt het verwarmingscomfort verhoogd.
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Op deze afbeeldingen ziet u verschillende manieren om de 

luchtverhitters te plaatsen. 

Plaatsing van luchtverhitters 
Wandgemonteerde luchtverhitters worden vaak hoog 
boven de vloer geplaatst om niet in de weg te zitten 
voor voertuigen enz. De luchtverhitter dient lichtelijk 
omlaag te worden gericht en kan worden voorzien van 
luchtrichters om de luchtstroom tot de vloer te laten 
komen. Ze moeten zodanig worden geplaatst dat de 
luchtstromen samen voor een goede warmteverdeling in 
de ruimte zorgen. Door de juiste positie kunnen koude 
raam- en deursecties worden gecompenseerd.

Draagbare luchtverhitters
Compacte, draagbare luchtverhitters zijn praktisch voor 
een persoonlijk verwarmingscomfort op bouwlocaties 
en voor periodieke verwarming van andere ruimten. 
Door hun robuuste ontwerp en constructie zijn ze zeer 
duurzaam. De meeste verhitters kunnen tijdelijk aan de 
wand worden gehangen.
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Plafondventilatoren duwen de oververwarmde lucht vanaf 

het plafond omlaag naar de verblijfszone. Energieverliezen 

nemen af en de warmte wordt optimaal gebruikt. De 

besparingen zijn het hoogst in ruimten met hoge plafonds 

waar het temperatuurverschil tussen de vloer en het plafond 

het grootst is. De installatie van plafondventilatoren voor 

het besparen van energie vereist een kleine investering en 

resulteert in een zeer korte terugverdientijd. 

Plafondventilator

Temperatuur [°C] 

Tijd [u/jaar]

Temperatuur [°C] 

Temperatuur [°C] 

Hoogte van ruimte [m] 

Hoogte van ruimte [m] 

Laag energieverbruik 
Een plafondventilator gebruikt niet meer energie dan 
een lamp van 75 W en is eenvoudig en goedkoop te 
installeren. De terugverdientijd is zeer kort.

Luchtmenging 
Met luchtmenging worden koude goederen nog sneller 
verwarmd, worden droogcapaciteiten verbeterd en 
wordt de kans op koude tocht kleiner.

Verlichting gaat langer mee 
De grote warmte bij het plafond is slecht voor de 
verlichting. Een verlaging van de temperatuur 
van   verlaagt uw onderhoudskosten en de 
levensduur van de verlichting neemt toe.

Energiebesparing 

Plafondtemperatuur

Binnentemperatuur 

Buitentemperatuur

Temperatuurgradiënt 

met plafondventilatoren 

onafhankelijk van 

verwarmingssysteem 

Temperatuurgradiënt 

met conventionele 

verwarming zonder 

plafondventilatoren 

Temperatuurgradiënt
Aangezien de luchtdichtheid lager wordt wanneer de 
temperatuur stijgt, verzamelt warme lucht zich op de 
hoogste plek van een ruimte. Er ontstaan verticale 
temperatuurverschillen tussen vloer en plafond.

De temperatuurgradiënt [°C/m] is een meting van de 
temperatuurstijging per meter hoogte in een ruimte. 
Deze varieert, afhankelijk van verschillende soorten 
verwarming en het seizoen (capaciteitsgebruik).

Temperatuurgradiënten voor verschillende soorten 
verwarming op vol capaciteitsgebruik: 

  
  

  
  

 

Plafondventilatoren nemen het temperatuurverschil 

weg 
Plafondventilatoren duwen de oververwarmde lucht 
vanaf het plafond omlaag naar de verblijfszone. De 
temperatuurgradiënt daalt. De warmte wordt beter 
gebruikt en warmteverliezen door het dak en de muren 
worden minder.

Energiebesparing 
In ruimten met hoge plafonds worden warmteverliezen 
met maximaal 30% verminderd door het gebruik van 
plafondventilatoren die de warmte omlaag duwen naar 
het vloerniveau. De verwarmingskosten nemen af 
en de werkomgeving verbetert. De besparingen voor 
verwarmingssystemen met hoge temperatuurgradiënten 
zijn enorm.
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Bankverwarmers 
Verwarming met bankverwarmers, bijv. in kerken, levert 
een zeer economische en aangename warmte op. De 
bankverwarmers worden onder de zitting van de bank 
gemonteerd en verspreiden warmte door middel van 
convectie en warmtestraling. 

De vloer en de lucht rondom de banken 
worden verwarmd en dat levert een zeer goed 
verwarmingscomfort in de verblijfszone op. Het grote 
luchtvolume, vooral in kerken met hoge plafonds, wordt 
niet met dezelfde methode verwarmd. Er wordt veel 
energie bespaard en tegelijkertijd worden gevoelige 
installaties tegen temperatuurvariaties en uitdroging 
beschermd.

Koude tocht tegengaan 
De opwaartse warme luchtstroom wordt gebruikt om 
koude tocht van bijv. ramen tegen te gaan. Vaak worden 
convectoren aan de wand onder ramen geplaatst. 
Vanwege deze relatief lage positie moeten de radiatoren 
robuust en goed beschermd zijn tegen schade, vooral in 
openbare ruimten. De oppervlaktetemperatuur mag niet 
zo hoog zijn dat deze brandwonden kan veroorzaken. 

Verwarmen - drogen 
De warmte van radiatoren komt voornamelijk van 
convectie. Warmtestraling van het oppervlak van de 
radiator zorgt voor een deel van de warmte, wat een 
iets lagere temperatuurgradiënt oplevert (ongeveer 
1,7 °C/m) vergeleken met die van luchtverhitters 
(ongeveer 2,5 °C/m). In radiatorverwarmde ruimten met 
hoge plafonds is het dus nog steeds winstgevend om te 
proberen de oververwarmde lucht omlaag te duwen met 
bijv. plafondventilatoren. 

Convectieve warmte is vaak geschikt om voornamelijk 
transmissieverliezen te dekken in ruimten met een 
natuurlijke ventilatie. Als het gebouw over mechanische 
ventilatie beschikt, moet de ventilatie-eenheid zelf een 
verhitter hebben om de toevoerlucht te verwarmen. De 
draaiende luchtstroom draagt bij aan een gelijkmatige 
verdeling van de temperatuur in de ruimte en is tevens 
een effectieve droger voor vochtige ruimten.

De draaibeweging van lucht in de thermische 

stromingen in een ruimte waar de lucht door een 

warmtebron (zoals convectoren of radiatoren) 

wordt beïnvloed, heet convectie. De lucht wordt 

warm, stijgt, koelt af en keert daarna terug om 

opnieuw te worden verwarmd. Soms ”helpen” 

kleine ingebouwde ventilatoren om de convectie te 

vergroten.

Convectoren
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Aan/uit-regeling, thermostatische regeling 
Voor elektrische verwarming is een nauwkeurige aan/
uit-regeling via een thermostaat voldoende. Een 2-fase 
thermostaat verbetert de nauwkeurigheid en maakt 
het mogelijk om op een hogere of lagere capaciteit te 
werken, afhankelijk van de warmtevraag. De elektrische 
verwarmingscapaciteit kan ook worden aangestuurd met 
een standenschakelaar voor de capaciteit. Verwarming 
door warm water wordt geregeld door een enkelfasige 
thermostaat.

Thermostaten zijn onder te verdelen in twee typen:

      
capillaire buizen als externe sensoren 

    
als externe sensoren 

Beide typen thermostaten regelen de capaciteit aan/
uit rondom de gewenste temperatuur, wat betekent 
dat temperatuurschommelingen rondom de ingestelde 
waarde breed kunnen zijn. Door elektronische 
thermostaten te gebruiken, kan de nauwkeurigheid 
van de regeling worden aangepast zodat er minder 
schommelingen zijn. Zie de temperatuurcurve voor aan/
uit-regeling.

De keuze van de thermostaat hangt onder andere van 
de beoogde omgeving af. In een winkelpand wordt vaak 
voor een elektronische thermostaat gekozen. Deze oogt 
aantrekkelijker, maar heeft een lagere beschermklasse. 
In een industriële omgeving met hogere eisen op het 
gebied van de beschermklasse wordt vaak voor een 
thermostaat met capillaire buis gekozen.

Warmteregeling 
De warmtebalans in een gebouw is een dynamische 
wisselwerking van meerdere factoren die in drie 
hoofdgroepen kunnen worden onderverdeeld:

 
 


Het doel van verwarming (de verwarmingsbijdrage) 
is het verschil te dekken tussen de verschillende 
posities, zodat de gewenste temperatuur in het gebouw 
behouden blijft. In de praktijk verschillen zowel de 
klimaatbelasting (buitentemperatuur, zon, wind) als de 
verwarmingsbijdrage in een gebouw in de loop van de 
tijd. De variaties kunnen van lange duur zijn (zoals met 
de seizoenen) of korter (zoals wanneer de zon achter 
de wolken schuilt, een ruimte met mensen is gevuld of 
wanneer er een deur wordt geopend). Het vermogen van 
de delen van het gebouw om warmte op te slaan is van 
groot belang voor de kortere variaties.

Een van de grootste voordelen van een elektrisch 
verwarmingssysteem is dat de temperatuur 
eenvoudig, snel en nauwkeuriger dan in een ander 
verwarmingssysteem kan worden geregeld. Het is echter 
van essentieel belang dat de juiste regeling en het 
juiste regelsysteem worden gekozen, aangezien deze 
het comfortniveau en energieverbruik van het gebouw 
bepalen.

Thermostaten en regelingen
Het regelsysteem is het intelligente centrum en 

het "brein" van een verwarmingssysteem en is 

essentieel voor een aangenaam comfortniveau 

en een laag energieverbruik. De temperatuur van 

een elektrisch verwarmingssysteem kan snel, 

gemakkelijk en precies geregeld worden en is meer 

ontvankelijk dan elk ander verwarmingssyteem.
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Programmeerbare warmteregeling 
Met moderne elektronica worden zeer geavanceerde, 
volledig aangepaste warmteregelingen gemaakt. 
Microcomputers houden rekening met een aantal 
bepalende factoren tegelijkertijd en passen (reguleren) 
de warmtebronnen voor het beste comfort en 
energieverbruik aan.

Elektronische capaciteitsregeling 
Een elektronische, proportionele capaciteitsregeling 
levert, op basis van de huidige temperatuur, een 
optimale bijdrage van verwarmingsenergie aan het 
gebouw. De capaciteit wordt in- en uitgeschakeld in 
pulsen van verschillende lengte, afhankelijk van hoever 
de temperatuur zich van de ingestelde waarde bevindt.

De temperatuur bereikt het gewenste niveau sneller en 
schommelingen rondom de ingestelde waarde worden 
voorkomen.

Voorbeeld: Na een nachtreductieperiode vraagt de 
regelaar om volledige capaciteit, totdat de temperatuur 
ongeveer 1,5-2 °C onder de ingestelde waarde is. 
Daarna wordt de verwarming in- en uitgeschakeld in 
vastgestelde tijdcycli volgens de benadering van de 
ingestelde waarde. Bij 1 °C onder de ingestelde waarde 
wordt de verbindingstijd in/uit ongeveer 30 seconden 
en bij 0,5 °C onder de ingestelde waarde wordt dit 15 
seconden.
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Berekening capaciteit en energie

Bedrijfstijdfactor wordt berekend op basis van de 
bedrijfstijd voor de activiteit en is:
Bedrijf = (uren/24) × (dagen/7)
uren = aantal uren per dag in bedrijf
dagen = aantal dagen per week in bedrijf

Ventilatiesystemen kunnen ook bedrijfstijdfactoren 
hebben als ze ‘s nachts op halve snelheid of helemaal
niet werken.

Technische ondersteuning
Gratis technische ondersteuning van Frico:

   

    
energiebesparingsadvies

  

    

Neem contact met ons op om te praten over verwarming 
en energiebesparing.

Op onze website www.frico.se kunt u eenvoudig een 
capaciteitsberekening uitvoeren door gegevens in 
te voeren over het gebouw en over temperaturen. 
Hoe nauwkeuriger uw informatie, des te zekerder de 
resultaten van de berekening.  

U kunt ook het rekenformulier op de volgende pagina 
invullen. Kopieer dit en mail of fax het naar ons voor 
berekeningen en besparingstips. Ook als niet alle 
waarden beschikbaar zijn, kunnen we nog bruikbare 
berekeningen uitvoeren. Als bijvoorbeeld de U-waarden 
ontbreken, kunnen in plaats daarvan de materialen, 
de dikte en isolatiegegevens worden doorgegeven. Voeg 
a.u.b. ter verduidelijk tekeningen of schetsen bij.

Capaciteitsbehoeften
Warmteverliezen uit een gebouw bestaan uit twee delen. 
Transmissieverliezen via muren, vloeren, ramen, deuren 
en het dak en ventilatieverliezen.

Transmissieverliezen: 
P

T
 = A × U × (t

ruimte
 - DUT)

Ventilatieverliezen:
P

v
 = q × c ×  × (t

ruimte
 - DUT)

of
P

v
 = Q × (1- ) × (t

ruimte
 - DUT) × 0.33

waarbij

U  = warmtedoorgangscoëfficiënt [W/m² °C] 
(=K-waarde)

A  = oppervlakte van binnenopp. [m²]

t
ruimte

  = kamertemperatuur [°C]

DUT  = laagste ontwerp-buitentemperatuur van het 
district [°C]

q  = berekende luchtstroom buiten [m³/s]; geen rekening 
houden met geforceerde luchtstroom

   

  = dichtheid [kg/m³]

Q  = luchtstroom [m³/s]

  = efficiency van warmteterugwinning, 0 - 1

De warmtedoorgangscoëfficiënten, U-waarden, kunnen 
worden afgelezen uit tabellen en grafieken of worden 
berekend wanneer de materiaalsamenstelling bekend is.

Energiebehoefte

De energiebehoefte voor verwarming wordt bepaald 
door de capaciteitsbehoefte en het aantal graaduren 
dat nodig is voor het verwarmen naar de gewenste 
temperatuur. De theoretische energiebehoefte gaat 
omlaag door de interne verwarmingsenergie E

1
.

Daadwerkelijke energiebehoefte

 Pt    Pv
       

1

        t
ruimte

 - DOT           t
ruimte

 - DOT

Interne warmte-energie
E

1
 = P

1
 × A

vloer
 × Bedrijf × 8760

°Ch =  aantal graaduren voor verwarming
E

1
 =   interne warmte-energie [Wh/jaar] (afhankelijk 

van activiteiten in ruimte, af te lezen uit tabellen en 
grafieken)
P

1
 = interne verwarmingscapaciteit [W/m²]

Bedrijf = bedrijfstijdfactor voor interne 
verwarmingscapaciteit

Output calculation

Heat losses can be divided into two parts: Transmission losses via 

parts of the building (roof, walls, etc.) and ventilation losses.

Transmission losses

The size of transmission losses varies according to the areas of 

the building parts and insulation. The losses are proportional to the 

temperature differences between indoor and outdoor air.

Ventilation losses

The ventilation in a building is either mechanical or of the natural 

type. Mechanical ventilation most often consists of a supply and 

exhaust air unit that makes heat recovery possible. Natural and 

involuntary ventilation consists of thermal currents causing warm 

air to rise and leak through openings and unsealed areas.

Click on the headlines for more information.
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Rekenformulier
Op onze website www.frico.se kunt u heel eenvoudig uw eigen 
capaciteitsberekeningen maken. Ook kunt u deze pagina kopiëren, alle 
bekende gegevens invullen en hem mailen of faxen naar de technische 
ondersteuning van Frico. Wij helpen u dan bij de berekening en maatbepaling. 
Deze pagina is ook beschikbaar op onze website.

Bedrijf: Contactpersoon:

Adres: Telefoon:

Fax:

E-mail:

Project:

Gebouw: Lengte:

Locatie: Breedte:

Bouwjaar: Hoogte:

Plat of onregelmatig plafond:

Aantal ramen: Raamhoogtes:

Montagehoogte van raam: Raambreedtes:

Aantal deuren: Deurhoogtes:

Deurbreedtes:

Wandoppervlak van verwarmde ruimte:

Raamtype of U-waarde: 1,2,3 panelen:

Deurtype of U-waarde:

Aantal openingen per dag: Duur van iedere opening:

Type of U-waarde buitenmuur: 

Plafondtype of U-waarde:

Vloertype of U-waarde:

Gewenste temperatuur (dag): Gewenste temperatuur (nacht):

Interne warmte (van verlichting, machines enz.): Activiteiten in het gebouw:

Infiltratie overdag (wiss/u): Infiltratie ‘s nachts (wiss/u):

Efficiency van terugwinning: Natuurlijke ventilatie:

Bedrijfstijd/dag, dagtemperatuur: Bedrijfstijd/dag, nachttemperatuur:

Huidig verwarmingssysteem:

Huidige energieprijs en –vorm:
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Rekenvoorbeeld

Input
Object: Industrieel gebouw

Afmetingen gebouw
Lengte:  40 m
Breedte:  20 m
Hoogte:  8 m
Raamoppervlak: 130 m²
Deuren:  25 m²

Bouwmaterialen
Muren:  Lichtbetonnen blok 30 cm  U = 0,6
Dak: Lichtbetonnen blok 30 cm  U = 0,6
Ramen:  2 panelen, 6 m boven vloer  U = 3,0
Deuren:  Is. plaatwerk, vouwdeur  U = 1,0

Tijd in bedrijf:  12 uur/dag, 5 dagen per week

Ventilatie
Natuurlijke ventilatie, dag:  0,4 wiss./u
Natuurlijke ventilatie, nacht: 0,3 wiss./u
Interne warmtecap.:  5 W/m²

Binnentemperatuur
  
  

Districtgegevens
Ontwerp-buitentemperatuur DOT:  -18 °C
Gemiddelde jaartemperatuur:   5 °C
Gemiddelde windsnelheid:   4,0 m/s

Schatting

Capaciteitsbehoefte
Transmissieverliezen: P

T
 =  A × U × t

Oppervlakte 

[m²]

U-waarde t

[°C]

Capaciteit 

[W]

Buitenmuur 805 0.6 36 17388

Dak 800 0.6 36 17280

Vloer 800 0.3 36/2 4320

Raam 130 3.0 36 14040

Deuren 25 1.0 36 900

Totale transmissieverliezen: 53 928 W

Ventilatieverliezen: P
V
 =V

gebouw
 × n × t × 0,33

Luchtvolume 

geb. 

[m³]

Luchtwisselingen 

 

[wiss./u]

t

 

[°C]

Capaciteit 

 

[W]

Dag 6400 0.4 36 30413

Nacht 6400 0.3 33 20909

De maximale ventilatieverliezen gedurende de dag.

Ontwerp-capaciteitsbehoefte: 
      

Energiebehoefte
Transmissie-energie: E

T
 = P

T
/ t × °Ch

E
T
 = 53 928/36 × 97 330 = 146 MWh/jr

Ventilatie-energie: E
V
 = P

V
/ t × °Ch

Dag: 30413/36 × 97330 × 12/24 × 5/7 = 29 MWh/jr
Nacht: 20909/33 × 97330 × (1 - 12/24 × 5/7)= 40 MWh/jr

Interne warmte: E
I
 = P

I
 × A

vloer
 × 8760

E
I
 = 5 × 800 × 8760 × 12/24 = 12,5 MWh/jr

Totale energiebehoefte: E
T


V
-E

I
 = 202,5 MWh/jr
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Stel dat het industriële gebouw in het voorbeeld moet 
worden verwarmd met warmtestralers, bijvoorbeeld 
industriële infraroodkachel IR, of luchtverhitters. 
Op basis hiervan maken we speciaal voor deze 
verwaringsmethoden een computerberekening van 
capaciteits- en energiebehoeften.

Rekenvoorbeeld
Het rekenprogramma houdt ook rekening met de 
temperatuurgradiënt °C/m (temperatuurstijging 
per meter hoogte), die van groot belang is met 
betrekking tot de hoogte van het gebouw en de 
verwarmingsmethode. 

Oppervlakte en hoogte

Grondoppervlak gebouw 800 m²

Dakoppervlak 800 m²

Hoogte gebouw 8 m

Raamoppervlak 130 m²

Montagehoogte, raam 6 m

Deuroppervlak 25 m²

Buitenmuuroppervlak 805 m²

Infiltratie

Luchtwisselingen, dag 0,4 wiss./u

Luchtwisselingen, nacht 0,3 wiss./u

Warmtestralers Luchtverhitters Luchtverhitters met 

plafondventilatoren

Temperatuur

Ontwerp-
binnentemepratuur

17 18 18 °C

Ontwerp-
buitentemepratuur

-18 -18 -18 °C

Gemiddelde jaartemp. 5 5 5 °C

Temperatuurgradiënt 0,3 2,5 0,3 °C/m

Nachttemperatuur 14 15 15 °C

Tijd in bedrijf

TIO dagtemperatuur 11 12 12 u/dag

TIO nachttemperatuur 13 12 12 u/dag

Dagen/week in bedrijf 5 5 5 dagen

RESULTATEN

Capaciteit

Transmissieverliezen 54 201 68 684 55 699 W

Ventilatieverliezen + 30 202 + 35 693 + 31 046 W

Totale verliezen 84 402 104 377 86 745 W

Interne warmte - 4 000 - 4 000 - 4 000 W

Totale nettocapac.beh. 80 402 100 377 82 745 W

Capaciteitsbeh./m² 101 125 103 W/m2

Capaciteitsbeh./m³ 13 16 13 W/m3

Energie kWh/jr

Energiebeh. overdag 88 075 130 340 103 787 kWh/jr

Energiebeh. ‘s nachts + 70 252 + 88 309 + 71 975 kWh/jr

Totale bruto energiebeh. 158 327 218 649 175 761 kWh/jr

Interne warmte - 12 514 - 12 514 - 12 514 kWh/jr

Totale netto energiebeh. 145 813 206 135 163 247 kWh/jr

 72 906 103 067 81 623 SEK/jr

U-waarde

U-waarde raam 3,0 W/m² °C

U-waarde deur 1,0 W/m² °C

U-waarde buitenmuur 0,6 W/m² °C

U-waarde dak 0,6 W/m² °C

U-waarde vloer 0,3 W/m² °C

Extra warmtebronnen

Interne warmte 5 W/m²

Energieprijs

Energieprijs, elektriciteit 0,50 SEK/kWh
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Verwarming met luchtverhitters 

Aanbevelingen en plaatsing
De capaciteitsbehoefte voor het industriële gebouw 
bedraagt net iets meer dan 100 kW. 

Aanbeveling: Zeven luchtverhitters van 15 kW = 105 kW 
We kiezen voor de Frico Panther-serie: Zeven SE15-
luchtverhitters Twee PP15-bedieningspanelen

Temperatuur [°C] 
Temperatuurgradiënt bij volledige capaciteit

Energiebesparingen met 
plafondventilatoren

Een vergelijking van de resultaten van de berekeningen 
qua energiebehoeften (zie vorige pagina):

Luchtverhitters: 100 MWh/jr 
Luchtverhitters en plafondventilatoren: 82 MWh/jr 
Energiebesparing: 18 MWh/jr

Plafondventilatoren zijn goed voor ongeveer 20% 

  in het industriële gebouw.

Verblijfszone

Plafondhoogte in 

het voorbeeld

Temperatuurgradiënt 

bij bijv. 

luchtverhitters 

Temperatuurgradiënt 

met 

plafondventilatoren 

Besparingsfactoren: Lagere temperatuurgradiënt
Plafondventilatoren nemen het temperatuurverschil 
tussen het plafond en de vloer weg. Bij volledige 
capaciteit levert verwarming met luchtverhitters 
een relatief hoge temperatuurgradiënt van 2,5%°C/m 
op. Plafondventilatoren duwen de oververwarmde 
lucht omlaag van het plafond naar de verblijfszone, 
waardoor de temperatuurgradiënt tot 0-0,3 °C/m wordt 
verlaagd. Warmteverliezen nemen af en de geleverde 
verwarmingscapaciteit wordt beter benut.

Hoogte van ruimte [m] 
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Maatbepaling
Voor een optimale effectiviteit van de 
plafondventilatoren gebruiken we het onderstaande 
schema om tot de meest geschikte afmetingen te 
komen.

Aanbevelingen en plaatsing 
Aanbeveling: 10 plafondventilatoren ICF Eén 
automatische regelaar voor de ventilatorsnelheid, type 
CAR15.

De optimale afstand tussen ventilatoren is 8 meter, 
maar een aanpassing aan de afmetingen van de 
ruimte vergroot de afstand enigszins. De automatische 
regelaar voor ventilatorsnelheid detecteert het 
temperatuurverschil tussen het plafond en de 
verblijfszone en optimaliseert de ventilatorsnelheid voor 
max. temperatuurvereffening.

Aanbevolen afstand tussen de ventilatoren

Plafondhoogte [m] 4 6 8 10 12

Afstand tussen ventilatoren a [m] 5 7 8 9 10
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Voor mensen die niet beschikken over alle gegevens 
met betrekking tot het pand kan nog altijd een 
schatting worden gemaakt van de capaciteitsbehoefte. 
Als u het volume van de ruimte weet en de gewenste 
kamertemperatuur, kunt u de capaciteitsbehoefte 
aflezen uit de onderstaande grafiek. Aan de 
grafiek liggen berekeningen ten grondslag van de 
capaciteitsbehoefte op basis van algemeen aanvaarde 

methoden. Bij de berekeningen wordt de luchtstroom 
vastgestel op één luchtwisseling in de ruimte of het 
gebouw per uur. Er wordt voor de vier wanden uitgegaan 
van vier buitenmuren en een buitendak boven het 
plafond. Bij grafiek A voor de capaciteitsbehoefte is 
de gemiddelde U-waarde vastgesteld op 0,4. Dit komt 
overeen met een goed geïsoleerd gebouw. In grafiek 
B is de gemiddelde U-waarde vastgesteld op 1,0. Dit 
geeft aan dat het gebouw minder goed geïsoleerd is. De 
curves t in de grafiek laten het verschil zien tussen 
kamertemperatuur en de laagste buitentemperatuur.

Rekenhulp, capaciteitsbehoefte

Capaciteitsbehoefte, grafiek A

Gemiddelde U-waarde 0,25 

Ruimtewaarde [m³] 

Capaciteitsbehoefte van de ruimte 

[kW] 

Capaciteitsbehoefte, grafiek B

Gemiddelde U-waarde 0,4

Ruimtewaarde [m³] 

Capaciteitsbehoefte van de ruimte [kW] 

Capaciteitsbehoefte, grafiek C

Gemiddelde U-waarde 1,0

Ruimtewaarde [m³] 

Capaciteitsbehoefte van de ruimte 

[kW] 
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Tabellen en grafieken voor maatbepaling

Stroomsterkte

Voltage

Capaciteit

Elektrische basisformules

Symbolen voor modeltypen
  = normaal ontwerp (geen symbool)

  = druppeldicht ontwerp

 = spatwaterdicht ontwerp

 = straalbestendig ontwerp

 = waterdicht model

IP, eerste waarde Bescherming tegen vaste objecten

0 Geen bescherming

1 Bescherming tegen vaste objecten  50 mm

2 Bescherming tegen vaste objecten  12,5 mm

3 Bescherming tegen vaste objecten  2,5 mm

4 Bescherming tegen vaste objecten 1,0 mm

5 Bescherming tegen stof

6 Stofbestendig

Beschermklassen voor elektrisch materiaal

IP, tweede 

waarde

Bescherming tegen water

0 Geen bescherming

1 Bescherming tegen verticaal druppelend water

2 Bescherming tegen druppelend water max. 15°

3 Bescherming tegen sproeiwater

4 Bescherming tegen sproeien met water

5 Bescherming tegen waterstralen

6 Bescherming tegen watermassa’s

7 Bescherming tegen korte onderdompeling in water

8 Bescherming tegen de effecten van langdurige 

onderdompeling in water

Installatie kabels, open of 

in kanaal

Aansluitkabels

Oppervlakte 

[mm²]

Zekering 

[A]

Oppervlakte 

[mm²]

Continue 

stroom [A]

Zekering 

[A]

1.5 10 0.75 6 10

2.5 16 1 10 10

4 20

6 25 1.5 16 16

10 35 2.5 25 20

16 63 4 32 25

25 80 6 40 35

35 100 10 63 63

50 125

70 160

95 200

120 250

150 250

185 315

240 315

300 400

400 500

Capaciteit Aansluitkabels

[kW] 127/1 230/1 400/1 230/3 400/3 500/3

1.0 7.85 4.34 2.50 2.51 1.46 1.16

1.1 8.65 4.78 2.75 2.76 1.59 1.27

1.2 9.45 5.22 3.00 3.02 1.73 1.39

1.3 10.2 5.65 3.25 3.27 1.88 1.50

1.4 11.0 6.09 3.50 3.52 2.02 1.62

1.5 11.8 6.52 3.75 3.77 2.17 1.73

1.6 12.6 6.96 4.00 4.02 2.31 1.85

1.7 13.4 7.39 4.25 4.27 2.46 1.96

1.7 14.2 7.83 4.50 4.52 2.60 2.08

1.9 15.0 8.26 4.75 4.78 2.75 2.20

2.0 15.8 8.70 5.00 5.03 2.89 2.31

2.2 17.3 9.67 5.50 5.53 3.18 2.54

2.3 18.1 10.0 5.75 5.78 3.32 2.66

2.4 18.9 10.4 6.00 6.03 3.47 2.77

2.6 20.5 11.3 6.50 6.53 3.76 3.01

2.8 22.0 12.2 7.00 7.03 4.05 3.24

3.0 23.6 13.0 7.50 7.54 4.34 3.47

3.2 25.2 13.9 8.00 8.04 4.62 3.70

3.4 26.8 14.8 8.50 8.54 4.91 3.93

3.6 28.4 15.7 9.00 9.05 5.20 4.15

3.8 29.9 16.5 9.50 9.55 5.49 4.39

4.0 31.15 17.4 10.0 10.05 5.78 4.62

4.5 35.4 19.6 11.25 11.31 6.50 5.20

5.0 39.4 21.7 12.50 12.57 7.23 5.78

5.5 43.3 23.9 13.75 13.82 7.95 6.36

6.0 47.3 26.1 15.0 15.1 8.67 6.94

6.5 51.2 28.3 16.25 16.3 9.39 7.51

7.0 55.0 30.4 17.50 17.6 10.1 8.09

7.5 59.0 32.6 18.75 18.8 10.8 8.67

8.0 63.0 34.8 20.0 20.1 11.6 9.25

8.5 67.0 37.0 21.25 21.4 12.3 9.83

9.0 71.0 39.1 22.5 22.6 13.0 10.4

9.5 75.0 41.3 23.75 23.9 13.7 11.0

10.0 78.5 43.5 25.0 25.1 14.5 11.6

Voor capaciteiten tussen 0,1 en 1 kW dient de weergegeven 

stroomsterkte met 0,1 te worden vermenigvuldigd. Voor capaciteiten 

tussen 10 en 100 kW dient de weergegeven stroomsterkte met 10 te 

worden vermenigvuldigd.

Selectietabel 

Stroomsterkte bij verschillende capaciteiten en 

voltages

Selectietabel voor kabels en draden

Gelijkstroom 

en eenfasige 

wisselstroom bij 

cos =1 

Driefasige 

wisselstroom 

Y-aansluiting 

Driefasige 

wisselstroom 

-aansluiting 

I=U/R=P/U I
f
=I I=If 3 

Gelijkstroom 

en eenfasige 

wisselstroom bij 

cos =1 

Driefasige 

wisselstroom 

Y-aansluiting 

Driefasige 

wisselstroom 

-aansluiting 

U=RI U=U
f
 3 U=U

f

Gelijkstroom 

en eenfasige 

wisselstroom bij 

cos =1 

Driefasige 

wisselstroom 

Y-aansluiting 

Driefasige 

wisselstroom 

-aansluiting 

P=UI P= 3 UI cos P= 3 UI cos

U = bedrijfsvoltage in Volt: met gelijkstroom en 
eenfasige wisselstroom tussen de twee geleiders, met 
driefasige wisselstroom twee fasen (niet tussen fase en 
nul).
U

f
 = voltage tussen fase en nul in een driefasige kabel.
3  1.73

I = stroomsterkte in ampère
If = stroomsterke in ampère in fasedraad
R = weerstand in ohm
P = capaciteit in watt
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Klimaatgegevens

Plaats

Gem. 

dagtemp. 

[°C]

Extremen 

in dec.  

[°C]

Gem. 

windsnelheid 

[m/s]

Scandinavië

Tromsö 2.9 -14.9 3.0

Karesoando -1.5 -30.2 1.5

Sodankyle -0.4 -43.1 3.0

Trondheim 4.9 -20.2 3.2

Vaasa 3.5 -30.2 3.8

Bergen 7.8 -8.4 3.2

Oslo 5.9 -20.2 2.2

Stockholm 6.6 -16.3 3.8

Gotenburg 7.6 -15.8 4.0

Kopenhagen 8.5 -11.4 2.3

Britse eilanden, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg

Londen 10.4 (-12) -

Eelde 8.7 -14.6 5.3

De Bilt 9.3 -20.8 3.3

Oostende 9.9 -13.5 6.5

Brussel 9.9 -16.0 3.8

Lille 9.7 -14.0 4.5

Luxemburg-Stad 8.8 -15.2

Le Havre 10.6 -7.8 -

Parijs 10.9 -13.2 3.9

Straatsburg 9.7 -21.0 2.2

Brest 10.8 -5.0 5.0

Tours 11.2 -18.0 3.7

Nantes 11.7 -10.8 3.6

Lyon 11.4 -24.6 3.0

Bordeaux 12.3 -13.4 3.1

Tolouse 12.5 -10.5 3.6

Marseille 14.2 -12.8 4.4

Ajaccio, Corsica 14.7 -3.6 2.6

Iberisch schiereiland

Santander 13.9 -0.2 3.6

Barcelona 16.4 -2.5 2.2

Porto 14.4 -3.7 5.1

Madrid 13.9 -6.5 2.7

Palma de Mallorca 16.8 -1.5 2.8

Lissabon 16.6 0.0 4.1

Sevilla 18.8 -2.8 1.7

Malaga 18.5 2.0 2.1

Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije

Gdynia 7.9 -14.8 3.6

Warschau 8.1 -18.9 4.1

Krakau 8.6 -17.1 2.7

Praag 7.9 -20.4 -

Ostrava 8.1 -27.9 -

Bratislava 9.6 -22.8 3.4

Boedapest 11.2 -19.1 2.3

Pecs 11.5 - 3.3

Plaats

Gem. 

dagtemp. 

[°C]

Extremen 

in dec.  

[°C]

Gem. 

windsnelheid 

[m/s]

Centraal-Europa

List auf Sylt 8.4 -8.0 6,7

Greifswald 8.3 -17.4 5,3

Hamburg 8.4 -16.4 4,2

Dresden-Wahnsdorf 8.6 -20.3 4,9

Aschen 9.7 -16.5 3,0

Karlsruhe 10.1 -21.5 2,3

Wenen 9.8 -15.3 3,0

Salzburg 8.1 -27.7 2,0

Garmisch-Partenkirchen 6.3 -22.7 1,3

Zürich 8.5 -19.3 2,8

Innsbruck 8.6 -24.8 1,3

Graz 8.3 -19.0 1,4

Genève 10.3 -

Italië

Milaan 3.8 -7.0 -

Genua 9.2 -2.8 -

Florence 14.4 -8.0 -

Rome 15.6 -5.0 -

Napels 16.8 -1.6 -

Messina 17.9 -0.2 -

Zuidoost-Europa

Zagreb 11.6 -26.3 -

Belgrado 11.8 -19.3 -

Boekarest 11.1 -19.9 2,0

Sarajevo 9.8 -22.4 1,4

Sofia 10.4 -20.3 2,0

Skopje 12.4 -21.8 -

Tirana 16.0 -8.0 1,5

Thessalonki 16.1 - -

Athene 17.8 - 2,0

Oost-Europa en Rusland

Regio Moermansk -0.6 - 4,2

Regio Archangelsk -1.0 - -

Moskou 4.9 - -

Regio St. Petersburg 4.4 - 3,6

Baltische staten 6.2 - 5,0

Wit-Rusland 6.3 - 3,4

Kiev 7.6 - -

Novosibirsk 1.0 - -
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Materiaal U-waarde 

[W/m² °C]

Muren

Nieuw gebouw 

Houtbouw met 15 cm isolatie en pleister 0,27

Houtbouw met 20 cm isolatie en pleister 0,25

Houtbouw met 25 cm isolatie en pleister 0,22

Baksteen met 15 cm isolatie en pleister 0,27

Baksteen met 20 cm isolatie en pleister 0,24

Licht beton met 15 cm isolatie 0,25

Licht beton met 20 cm isolatie 0,2

Staalbouw met 5 cm isolatien 0,8

Staalbouw met 10 cm isolatie 0,4

Staalbouw met 15 cm isolatie 0,3

Nieuwe constructie voor een laag energieverbruik 

huis
0,18

Magazijn 0,3

Een laag PVC 5,0

Geïsoleerde hal (Thermohal) 0,6

Ouder gebouw 

Enkele steen 12 cm 1,8

1 1/2 steen 18 cm 1,1

Lichtbetonnen blok 20 cm  0,8

Lichtbetonnen blok 30 cm 0,6

Beton 15 cm 2,8

Beton met 5 cm isolatie 0,8

Beton met 10 cm isolatie 0,4

Draagmuur met 5 cm isolatie  0,8

Draagmuur met 10 cm isolatie 0,4

Draagmuur met 15 cm isolatie  0,3

Nieuwe constructie 0,3

Dak

Nieuw gebouw 

Golfplaten dak, met 20 cm isolatie 0,24

Pannen, met 20 cm isolatie 0,23

Ouder gebouw 

Betonnen balkframe 15 cm  2,8

Betonnen balkframe met 5 cm isolatie 0,8

Betonnen balkframe met 10 cm isolatie 0,4

Lichtbeton 20 cm 0,8

Lichtbeton 30 cm 0,6

Golfplaten dak, ongeïsoleerd 4,0

Golfplaten dak met 5 cm isolatie 0,8

Golfplaten dak met 10 cm isolatie  0,6

Golfplaten dak met 25 cm isolatie 0,2

Materiaal U-waarde 

[W/m² °C]

Ramen

Nieuw gebouw 

1+1 raampanelen (1 buitenraampaneel en 1 

geïsoleerd raampaneel)
2,5

2 raampanelen (2 geïsoleerde raampanelen) 2,7

2+1 raampanelen (1 buitenraampaneel en 2 

geïsoleerde raampanelen)
1,0

3 raampanelen (3 geïsoleerde raampanelen) 1,2

Energieklasse A 0,9

Energieklasse B 1,0

Energieklasse C 1,1

Energieklasse D 1,2

Energieklasse E 1,3

Energieklasse F 1,4

Energieklasse G 1,5

Ouder gebouw 

Raam met 1 panelen 5,0

Raam met 2 panelen 3,0

Raam met 3 panelen 2,0

Raam met 3 panelen isolatiepaneel 1,8

Deur

Schuifdeur met dichte panelen 0,8

Schuifdeur met ramen en deur 1,3

Vouwdeur met ramen 2,2

Vouwdeur volledig uit glas 3,4

Enkele voordeur zonder glas 1,0

Enkele voordeur met glas 3,4

Dubbele deur zonder glas 0,7

Dubbele deur met glas 1,7

Vloer

Nieuw gebouw

Vloer met 10 cm isolatie 0,2

Vloer met 15 cm isolatie 0,16

Vloer met 20 cm isolatie 0,13

Ouder gebouw 

< 300 m² 0,4

> 300 m² 0,3

Warmte-isolatie, U-waarde
U = warmtedoorgangscoëfficiënt [W/m² °C]
U-waarden geven het warmte-isolerend vermogen aan 
van een deel van een gebouw. Voor de berekening van 
U-waarden kan de volgende vergelijking worden ge-
bruikt:
1/U = R

si
   

1
/

1
 

2
/

2
 

n
/

n
 

se

R = warmteweerstand [m² °C/W]
R-waarden geven het warmte-isolerend vermogen aan 
van een product of deel van een gebouw.
R

si
 = warmtetransmissieweerstand bij transmissie van 

binnenlucht naar muuroppervlak [m² °C/W].
R

se
 = warmtetransmissieweerstand bij transmissie van 

verse lucht naar muuroppervlak [m² °C/W].
d
1
, d

2
, ....d

n
 = dikte voor respectievelijke materialen [m].

1
, 

2
,....

n
 = warmtegeleidingsvermogen [W/m °C].
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Infiltratie

Gebouw U-waarde  

[W/m2°C]

Nieuw gebouw

< 1000 m² 0,3

> 1000 m² 0,1

Ouder gebouw

< 1000 m² 0,4

> 1000 m² 0,2

Warmtegeleidingsvermogen

Materiaal -waarden [W/m°C]

Natuursteen 2.4-3.6

Kalkzandsteen 1.0

Beton 1.7

Licht klinkerbeton 0.6

Holle bouwsteen baksteen en beton 0.6

Cementmortel 1.0

Hout, spaanplaat 0.14

Gipsplaat 0.22

Multiplex 0.13

Vezelplaat 0.08

Steenwol 0.045

Kunststofschuim 0.04

Warmteweerstand R

Materiaal R warmteweerstand 

[m2°C/W]

Interne + externe transmissie- 

weerstand Rsi + Rse
0.17

Keldermuur, ondergronds 

1-2 meter
1.0

Onder vloer op grond 

Buitenrandzone
0.7

Onder vloer op grond 

binnenrandzone
2.0

Gebouw
l/s m²

l/s 

persoon
Luchtwisseling/u

Winkel 2.1  7 4-5

Cafetaria 5  7 6.0

Openbaar gebouw 0.35 +7 3.0

Kantoor 0.35 +7 1-2

School 0.35 +7 4-5

Sportcentrum 2.1  7 2.0

Bakkerij 6  6.0

Staalfabriek 40.0  10-15

Autowerkplaats 30  3.0

Mechanische werkplaats 0.35 +7 5.0

Plaatwerk/lassen 5.0  5.0

Ontmoetingsruimte/roken  20 8.0

Ontmoetingsruimte/niet-

roken
7  7 6.0

Minimale beh. 0.35  ca 0.5

Hoeveelheid en stof Energiehoeveelheid 

[MWh]

1 m³ olie 8.000

1 Nm³ vloeibaar propaangas 0.022

1 Nm³ aardgas 0.009

1 Nm³ stadsgas 0.004

1 kg vloeibaar propaangas 0.087

1 kg aardgas 0.007

1 kg stadsgas 0.003

Energie-equivalenten

Interne warmte

Activiteiten W/m² 

vloeroppervlak
W/werknemer

Winkel 15

Cafetaria 15

Kantoor 15-20 100

Sportcentrum 10

Bakkerij 30

Staalfabriek 50-70

Autowerkplaats 15

Mechanische werkplaats 20

Zware werkplaats 50

Plaatwerk/lassen 25

Temperatuurgradiënten

Convectieverwarming 2,5 °C/m

Heteluchtverwarming - Luchtverhitters 2,5 °C/m

Radiatoren en heteluchtverwarming 17 °C/m

Radiatorverwarming 12 °C/m

Warmtestralers 0,2 – 0,4 °C/m

Vloerverwarming 0,1 °C/m

Waarden gelden bij volledige capaciteit.

Ventilatieluchtstroom
De volgende vergelijking kan worden gebruikt voor het
berekenen van de ventilatieluchtstroom:

Q = q × A
vloer 

× 3,6   of   Q = n × V
geb

.

waarbij q =luchtstroom [l/sm²]
 n =aantal luchtwisselingen per uur
 A

vloer
 =vloeroppervlak van het gebouw [m²]

 V
geb

 =volume van het gebouw [m³]

De onderstaande luchtstromen zijn slechts 
aanbevelingen.
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Geluid

Geluid is een belangrijke milieufactor, net 

zo belangrijk als goede verlichting, frisse 

lucht en ergonomische aspecten. Bij wat we 

normaal gesproken het geluidsniveau van een 

product noemen, gaat het eigenlijk om het 

geluidsdrukniveau. Het geluidsdrukniveau houdt 

rekening met de afstand tot de geluidsbron, de 

positie van de geluidsbron en de akoestische 

eigenschappen van de ruimte. Dat betekent dat een 

stil product van essentieel belang is, maar dat ook 

rekening moet worden gehouden met de omgeving 

als geheel om tot een comfortabel geluidsniveau te 

komen. 

Wat is geluid? 
Geluid wordt veroorzaakt door 
luchtdrukschommelingen die ontstaan wanneer 
er een geluidsbron trilt. Bij de geproduceerde 
geluidsgolven gaat het om condensatie en verdunning 
van luchtdeeltjes zonder dat de lucht zelf beweegt. Een 
geluidsgolf kan verschillende snelheden in verschillende 
media hebben. In lucht heeft geluid een snelheid van 
340 m/s.

Hoe wordt geluid gemeten?
Het geluidsniveau wordt in decibel (dB) gemeten. DB is 
een logaritmische eenheid die wordt gebruikt om een 
snelheid te beschrijven. Als het geluidsniveau met 10 
dB wordt verhoogd, is het resultaat twee keer zo luid 
(wiskundig gezien is dit 6 dB, maar voor ons gehoor 10 
dB). 

Het is ook goed om te weten dat twee even krachtige 
geluidsbronnen zorgen voor 3 dB extra verhoging van 
het geluidsniveau. Stel dat u twee ingangen hebt met 
twee luchtgordijnen in iedere ingang, waarbij alle vier 
de eenheden een geluidsniveau van 50 dB hebben. Het 
totale geluidsniveau wordt dan 56 dB. De eerste opening 
geeft een totaal geluidsniveau van 53 dB, plus 3 dB extra 
van de andere opening.

Referentiepunten - dB
0  Het zachtste geluid dat een persoon kan horen
10  Normale ademhaling
30 Aanbevolen max. niveau voor slaapkamers
40  Stille kantoorruimte, bibliotheek
50  Groot kantoor
60  Normaal gesprek
80  Rinkelende telefoon 
85  Lawaaierig restaurant
110  Schreeuwen in oor 
120  Pijngrens

Basisconcepten


Druk ontstaat wanneer drukgolven bewegen, 
bijvoorbeeld in de lucht. De geluidsdruk wordt 
in Pascal (Pa) gemeten. Voor het uitdrukken 
van geluidsdruk wordt een logaritmische schaal 
gebruikt die is gebaseerd op de verschillen tussen 
het werkelijke geluidsdrukniveau en de geluidsdruk 
bij de gehoordrempel. De schaal werkt op basis van 

De distributie van geluid rondom de 

geluidsbron.

Q = 1  Midden van kamer

Q = 2  Op muur of plafond

Q = 4  Tussen muur en plafond

Q = 8  In hoek

de eenheid decibel (dB), waarbij de gehoordrempel 
gelijkstaat aan 0 dB en de pijngrens aan 120 dB.

De geluidsdruk vermindert met de afstand van de 
bron en wordt ook beïnvloed door de akoestiek van de 
kamer. 


Geluidsvermogen is de energie per eenheid tijd (Watt) 
die het object uitzendt. Geluidsvermogen wordt 
berekend aan de hand van de geluidsdruk en ook met 
een logaritmische schaal. Geluidsvermogen is niet 
afhankelijk van de geluidsbron of de akoestiek van 
de kamer, wat het maken van vergelijkingen tussen 
verschillende objecten vereenvoudigt. 


Bij de frequentie gaat het om de periodieke trilling van 
een geluidsbron. De frequentie wordt gemeten als het 
aantal trillingen per seconde, waarbij één trilling per 
seconde gelijk staat aan 1 Hertz (Hz). 

Geluidsvermogensniveau en geluidsdrukniveau
Indien een geluidsbron een bepaald 
geluidsvermogensniveau uitzendt, zal onderstaande het 
geluidsdrukniveau beïnvloeden: 

1. Richtingsfactor, Q 
Geeft aan hoe het geluid rondom de geluidsbron 
wordt verspreid. Zie onderstaand figuur.

2. Afstand van geluidsbron 
De afstand van de geluidsbron in meters.

3. Het equivalent absorptiegebied van de kamer 
 Het vermogen van een oppervlak om geluid 
te absorberen kan worden uitgedrukt als een 
absorptiefactor, . Deze heeft een waarde tussen 
0 en 1. De waarde 1 staat voor een volledig 
absorberend oppervlak en de waarde 0 voor een 
volledig weerkaatsend oppervlak. Het equivalent 
absorptiegebied van een kamer wordt uitgedrukt in 
m2. Dit kan worden berekend door het oppervlak van 
de kamer te vermenigvuldigen met de absorptiefactor 
van het oppervlak.

Aan de hand van deze bekende factoren 
kan de geluidsdruk worden berekend als het 
geluidsvermogensniveau bekend is.
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