Airconditioning
& warmtepompen

Een
warmtepomp, iets
voor u?
De meeste verwarmingssystemen
werken met niet-hernieuwbare,
fossiele brandstoffen, zoals
stookolie of gas. Deze
energiebronnen zijn duur en
schadelijk voor het milieu.
Een warmtepomp maakt gebruik
van hernieuwbare energiebronnen,
en hebben een laag stroomverbruik. Ze garandeert het
hele jaar door een comfortabele
binnentemperatuur en de meest
efficiënte oplossing voor uw
verwarmingsbehoeften! Zowel
voor verwarmen als koelen.
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De oplossing voor wie aan de
toekomst denkt en de traditionele
verwarming vervangt.

de meest geavanceerde technologie om de

Warmtepompen onttrekken warmte aan de

De rekening is snel gemaakt: met een warmte-

buitenlucht, zelfs bij koud weer. Door middel

pomp wordt 80 % van de energie voor het ver-

van een compressor zorgen ze voor een

warmen van

De energie
is gratis én
hernieuwbaar!

energiefactuur van uw woning zo laag mogelijk
te houden.

efficiënte verwarming van uw

uw woning uit

appartement of woning. Het

de buitenlucht

enige wat warmtepompen

gehaald. Die

nodig hebben om te

energie is

kunnen werken is een kleine hoeveelheid

gratis én her-

elektriciteit. De geproduceerde warmte wordt

nieuwbaar!

volledig onttrokken aan de buitenlucht. Deze
warmtepompen beschikken bovendien over

Bij een warmtepomp
wordt tot 4/5 van
de geproduceerde
warmte gratis
onttrokken aan de
buitenlucht.
Dit is een kosteloze
en onuitputtelijke
energiebron!
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Een warmtepomp
zorgt niet alleen
voor een aangename
temperatuur in
huis, maar ook voor
aangenaam warm water.

Seizoensrendement:
optimale
energieprestatie
in elk seizoen

De naam zegt het al: een

vormt een onderdeel

warmtepomp is een systeem dat
warmte onttrekt en transporteert om het hele jaar door een
constante binnentemperatuur te
garanderen. De Daikin Altherma
units kunnen ook warm water
leveren voor uw totaalcomfort.

systemen die effectief de energieprestatie
verhogen in levensechte situaties. Zoals een
warmtepomp werkt in de praktijk.
De Daikin binnen- en buitenunits die Airquality

Het meten van het

plaatst, voldoen aan de strikte Europese normen

seizoensrendement

voor het meten van het energierendement,
namelijk het seizoensrendement.

van het programma van
de Europese Unie om
de milieudoelstellingen

Geef een meerwaarde aan
uw woning dankzij een lager
E-peil en een warmtepomp.

voor 2020 te behalen.
Het berekenen van dat
seizoensrendement,
ook genaamd het SEER
(Seasonal Energy Efficiency
Ratio) is verplicht sinds 2013 en zal de ecologische
prestaties van systemen meten in situaties die aanleunen
bij de werkelijkheid. SEER is ook weergegeven op het
nieuwe energielabel. (zie label)

één buitentemperatuur en bij volledige belasting van
het systeem. Het
seizoensrendement
wordt berekend
bij een hele reeks
buitentemperaturen en

bij gedeeltelijke belasting. Het houdt dus ook rekening
met energiebesparende bedrijfsmodi en beloont
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Ook moet er in nieuwbouw een minimum aan

van een woning en de vaste installaties ervan in

hernieuwbare technologieën geïntegreerd

standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil,
hoe energiezuiniger de woning is.
Het E-peil hangt af van de thermische isolatie,

Het vorige energierendement werd berekend bij slechts

Airquality plaatst
Daikin-units die voldoen
aan de nieuwe strikte
Europese normen.

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie

luchtdichtheid, de compactheid, oriëntatie

Het plaatsen van
een warmtepomp
helpt om deze
vereisten te halen.

worden. Een van de
mogelijkheden om
die vereisten meteen
te halen, is een
warmtepomp. Vraag

en bezonning van het gebouw. Daarnaast

hiervoor vrijblijvend advies aan onze Airquality-

beïnvloeden de vaste installaties (voor

vertegenwoordiger.

verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie,
koeling en verlichting) van het gebouw deze

Vanaf 1 januari 2017 zakt de norm voor het EPB-

maatstaf.

peil zelfs nog naar E50. In het Brussels Gewest is
de norm sinds juli 2011 E70-K40. In het Waalse

In Vlaanderen is bij bouwaanvragen een E60-K40

Gewest is sinds 1 september 2011 een E80-K45

van kracht. Dat is behoorlijk energiezuinig.

van toepassing.
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Verschillende technologieën
Airquality plaatst verschillende warmtepomptechnologieën die gebruikmaken
van de buitenlucht als energiebron en als Super Dealer van Daikin biedt
Airquality u graag een overzicht van de verschillende technologieën en
mogelijkheden. Het ene systeem voert de warmte rechtstreeks naar de
leefruimte in de vorm van warme lucht, het andere gebruikt een watercircuit
als tussenstap. Daikin biedt ook een geothermische en hybride oplossing aan.

Een lucht/water warmtepomp onttrekt warmte

3 - Grond/water
geothermie warmtepomp

aan de buitenlucht en voert ze naar binnen via

Een grond/water warmtepomp onttrekt zijn warmte

een watercircuit. Een lucht/water warmtepomp

aan de grond. Het principe van aardwarmte of

kan ook in uw behoefte aan sanitair warm water

geothermie bestaat erin om warmte van de grond

voorzien en zorgt eventueel voor aangename

op te vangen en om te zetten in warmte, die we

verkoeling in de zomer. Dit systeem biedt een

gebruiken om een woning te verwarmen. Het

stabiele temperatuur van de ruimte het hele

voordeel van geothermie is dat de vrijgekomen

jaar door.

energie niet afhangt van de luchttemperatuur,

1 - Lucht/water warmtepomp

1

2

3

en dat zij het meest constant is.

2 - Lucht/lucht warmtepomp
Een lucht/lucht warmtepomp onttrekt ook

4 - Hybride warmtepomp

warmte aan de buitenlucht, maar voert die

De Hybride warmtepomp is een systeem dat het

rechtstreeks als warme lucht naar de leefruimte.

beste uit twee bestaande technologieën samen-

In de zomer wordt dit proces omgekeerd:

brengt. Het is een combinatie van een warmte-

de warmte van binnen wordt afgevoerd naar

pomp en een gascondensatieketel. De gasketel zal

buiten. Dit systeem garandeert een constante

de warmtepomp enkel ondersteunen bij koudere

temperatuur in elk seizoen.

temperaturen. Het systeem kiest welke energiebron
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toegepast wordt.
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Warmtebron

De naam zegt het al: een warmtepomp is een systeem dat warmte
onttrekt en transporteert om
het hele jaar door een constante
binnentemperatuur te garanderen.

Verwarming

1

Vloerverwarming

lucht

compressie

of bodem

verdamping

condensatie

3

expansie

1

bron: energids.be

of grondwater

Sanitair

Verwarming

2

Warmtepomp

De werking
van een
warmtepomp, een
oneindige
cyclus

Warmtepomp
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Met behulp van collectoren onttrekt een

3

Deze opgewarmde damp komt vervolgens in

warmtepomp warmte aan een warmtebron

een condensor terecht. Hier geeft de damp zijn

(lucht, bodem, grondwater). Een koelmiddel

warmte af aan de verwarmingsinstallatie van de

transporteert deze energie naar een compressor.

woning en condenseert terug tot vloeistof.

Het voordeel van koelmiddel is dat deze op lage
temperatuur zijn kookpunt bereikt en verdampt.
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Via een expansieventiel verlaagt de druk van

de vloeistof. Die wordt dan weer naar buiten
2

In de compressor worden de dampen

samengeperst totdat ze een hogere temperatuur

gestuurd om te verdampen, waarna het hele
proces opnieuw kan beginnen.

bereikt hebben dan de lucht of het water gebruikt
om de woning op te warmen.
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Airquality biedt als Daikin
Super Dealer een ruim aanbod
aan modellen en oplossingen
voor ieders vraag en budget.

1 - Oplossingen Split
Eén ruimte verwarmen en koelen met 1 binnenunit
Hebt u nood aan verwarming of koeling in één ruimte in uw woning of bedrijf zoals een wijnkelder,
kantoor, winkel of praktijkruimte? Dan is een Split oplossing voor u de juiste keuze. Hierbij wordt een
buitenunit aangesloten op één binnenunit van uw keuze.
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2 - Oplossingen Multisplit

3 - Het VRV-systeem

Verschillende ruimtes verwarmen en koelen met 1 buitenunit

‘Variable Refrigerant Volume’ of Variabel Koelmiddelvolume

Op een Multi-systeem kunnen verschillende types binnenunits aangesloten worden. Ook verschillende

Dit is een airconditioningsysteem voor meerdere zones en met variabel koelmiddeldebiet. Het biedt

vermogens kunnen met elkaar gecombineerd worden. Zo kunt u voor uw slaapkamer, woonkamer of kantoor

de mogelijkheid alle kamers en verdiepingen van een commercieel gebouw individueel in te stellen.

de ideale binnenunit selecteren afhankelijk van uw beschikbare installatieruimte of persoonlijke behoeften.

VRV biedt een totaaloplossing voor verwarming, koeling, ventilatie, sanitair warm water, luchtgordijnen
en centrale besturing en kan tot 256 binnenunits bevatten.

Binnenmodellen kunnen voorzien
zijn van
· 2-zone-bewegingssensor
· horizontale en verticale autoswing
· fluisterstille werking en nachtstand
· energiebesparing dankzij invertertechnologie
· flexibele montage
Deze modellen zijn zeer gebruiks- en
onderhoudsvriendelijk en zijn A+++-efficiënt.
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Grote installatievrijheid en ruime keuze
- Zeer ruim assortiment buitenunits waarop tot 		
5 binnenunits aangesloten kunnen worden.
- Alle binnenunits kunnen individueel bestuurd worden.
- Laag geluidsniveau en grote energiezuinigheid
- De discrete, robuuste buitenunits kunnen eenvoudig
gemonteerd worden op een dak of terras of gewoon
tegen de buitenmuur.
- Er kunnen verschillende types binnenunits
gecombineerd worden.

Uiterst flexibel

De flexibele, modulaire opbouw
van een VRV maakt dit systeem erg
flexibel, zodat aan de warmtevraag
van de verschillende delen van het
gebouw voldaan kan worden. VRV IV
bevat een VRV-configurator, voor een
soepele inbedrijfstelling.
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Een type binnenunit
voor elk interieur
Emura Design wandmodel:
energiezuinig en ook ecologisch
Elegante designunits, perfect voor kleinere
ruimten. Ze zijn energiezuinig en vormen de
ideale oplossing voor uw woonkamer, keuken,
slaapkamer ... en zijn nu beschikbaar met
koelmiddel R32 en R410A.

Ururu Sarara: een totaaloplossing
in wandmodel
Wenst u een unit die u een totaaloplossing
biedt? Dit wandmodel kan bevochtigen,
ontvochtigen, ventileren, verwarmen, koelen
en de lucht zuiveren. De Ururu Sarara, een
lucht/lucht warmtepomp is de meest complete
comfortoplossing op de markt.
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Comfort wandmodel: fluisterstil
met optimale klimaatregeling
Dit wandmodel combineert de meest recente
warmtepomptechnologie met geavanceerde,
technische kenmerken en een vooruitstrevend
ontwerp, zodat het geschikt is voor elke kamer
in huis. Deze fluisterstille unit kan perfect in elk
interieur geïntegreerd worden en staat garant voor
een optimale klimaatregeling het hele jaar door.

Comfort wandmodel – R32:
beheersbaar comfort
De FTXM-M van Daikin bevat de laatste
technologie en ingebouwde intelligentie. Hierdoor
presteert hij altijd volgens de hoogste standaard
en garandeert een energieschaal tot wel A+++
bij het koelen en verwarmen. Kies voor een R32product om uw milieu-impact te verminderen
met 68 % in vergelijking met R-410A-systemen
en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren,
dankzij het hoge energetisch rendement. Deze
gestroomlijnde en discrete airconditioner past
perfect bij uw interieur.
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MEER OVER HET

Daikin Nexura
Design vloermodel
Stijlvol en met stralingswarmte

Flexi-model: compact en
ideaal voor onder een raam

Onzichtbaar vloermodel:
voor een strak of nieuw interieur

Een flexibele oplossing die u laag tegen

Ideaal voor nieuwbouw of voor wie het

de muur kunt installeren, bijvoorbeeld

graag sober en discreet houdt. Het

onder een raam. Dankzij zijn compacte

onzichtbare vloermodel past in elk interieur.

vorm, neemt dit model niet meer plaats

Het wordt discreet ingewerkt in een kast,

in dan een traditionele radiator. Het kan

valse muur … Alleen het aanzuig- en

ook gedraaid worden, zodat u het kunt

uitblaasrooster blijft zichtbaar.

gebruiken als plafondunit. Aan u de
keuze.

Daikin Nexura opent een wereld van comfort.
Een verfrissend zomerbriesje of een behaaglijke warmte
zorgen het hele jaar door voor een aangenaam binnenklimaat.
Dit stijlvolle toestel heeft een frontpaneel dat bijkomende
stralingswarmte afgeeft. Dankzij zijn fluisterstille werking en
beperkte luchtstroom creëert hij een oase van welbehagen.
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Classic vloermodel:
stil en deels inwerkbaar
Deze stille modellen worden op de vloer
geplaatst of vlak erboven geïnstalleerd
tegen de muur. Ze kunnen ook gedeeltelijk
ingewerkt worden.

Aan het plafond gemonteerde
cassette: stijlvol en onopvallend
De aan het plafond gemonteerde cassettes
zijn stijlvol en integreren zich onopvallend
in uw woning. De ideale oplossing wanneer
er weinig plaats is op de vloer of tegen de
muur, of wanneer het plafond hol is.

20

21

Door deskundig gebruik te maken van de juiste

of verwarmde lucht uit via een luchtkanaal naar

uitblaasroosters, is ook de luchtverdeling de

het rooster. Dit rooster zorgt ervoor dat de

meest ideale die we kunnen bereiken.

geklimatiseerde lucht op de juiste manier in het
lokaal binnengebracht wordt.

Airquality werkt
een oplossing op
maat uit voor uw
woning of kantoor.

Airquality maakt
gebruik van

Bij het binnenbrengen van de lucht treedt

de modernste

meestal het ‘COANDA’-effect op. Dit wil zeggen

technieken om het

dat de lucht zich veel verder in het lokaal

meest geschikte

verspreidt dan normaal, doordat ze onzichtbaar

rooster te selecteren voor elk project, in functie

blijft kleven onder het plafond, en zo veel verder

van de wensen van de klant en de esthetische

reikt.

mogelijkheden.
Voor installaties die zowel koelen in de zomer

Ingebouwde
airconditioning:
discreet en stil

ronde kanalen met uitblaas- en aanzuigroosters.
Deze uitblaasroosters kunnen verschillende

Discreet en stijlvol

als verwarmen in de winter, zijn automatisch

Ingebouwde airco’s zijn discreet en stijlvol omdat

regelende roosters mogelijk. Deze gaan zichzelf

ze, in combinatie met één of meerdere roosters,

instellen om de warme lucht naar beneden te

steeds volledig weggewerkt kunnen worden in uw

stuwen, en de koele lucht mooi te verdelen net

interieur. Het inbouwtoestel blaast de gekoelde

onder het plafond.

vormen en uitvoeringen hebben.

Inbouwtoestellen scoren
zeer goed op het gebied van
geluid- en luchtverdeling.

Inbouwtoestellen worden opgehangen in een
aanpalend lokaal, achter een dubbele wand of

De terugname kan gebeuren via dezelfde

bijvoorbeeld in de ruimte tussen echt en vals

roosters, of eventueel op een niet-zichtbare

plafond.

manier, achter een kast of via plinten. Er is
bovendien geen rechtstreekse straling van
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De toestellen worden dan aangesloten via

geluid mogelijk, omdat het binnentoestel niet

luchtkanalen of flexibele, geluidsdempende,

rechtstreeks in het geklimatiseerde lokaal staat.
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Hoe wordt een airco
geïnstalleerd?
1

U weet vast hoe een airco eruitziet: buiten hangt
de zogenoemde buitenunit, die via leidingen
verbonden is met binnenunits in elke ruimte waar
de airco werkt. U bedient het systeem met een
moderne afstandbediening.
· De buitenunit

1

bepaalt de kracht en de omvang

van uw totale systeem. Hoe meer toestellen u wil
aansluiten, hoe groter de buitenunit. 		
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2

· De binnenunits

2

2

zijn er in verschillende vormen

- Hiwall-toestellen hangen doorgaans boven de

2

2

- Cassettes worden in het plafond gemonteerd
en blazen in 4 richtingen.

deur van de kamer, en vallen door hun elegante
design nauwelijks op.
- Inbouwtoestellen kunnen verwerkt worden in

3

van de binnenunits naar buiten. Dat gebeurt
het best gewoon via een kleine buis met
een natuurlijke afloop (bijvoorbeeld naar uw

· De koperen leidingen worden geïsoleerd
en bij voorkeur ingeslepen in de muur of in

sanitaire buizen of de dakgoot). Al is een
pompje ook altijd mogelijk.

het plafond of in een kast, en blazen de lucht uit

de chape gelegd. Maar ze kunnen ook, net

via een discreet rooster. De terugname van de

als radiatorbuizen, netjes in een kabelgoot

lucht kan dikwijls onzichtbaar gebeuren.

geplaatst worden. Hetzelfde geldt voor de

worden aan de muur of draagbaar zijn. In

elektriciteitsaanvoer.

beide gevallen hebt u doorgaans dezelfde

- Vloertoestellen lijken het meest op een klassieke

Hoe krachtiger u wil koelen of verwarmen, 		

radiator. Sommige kunnen ook gewoon

hoe groter de buitenunit. Dat is logisch.

stralingswarmte produceren.

· De afstandsbediening

3

kan opgehangen

instellingsmogelijkheden: temperatuur,
· De condenswaterafvoer voert condenswater

ventilatorniveau, weektimer ...
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Historiek

Contact

Gespecialiseerd koeltechnisch
bedrijf sinds 1989

2015: Airquality Group nv

Airquality specialiseert zich al sinds

Airquality Group nv.

1989 in het installeren, onderhouden

Airquality en Proqitchen zijn sindsdien twee onderliggen-

en herstellen van airconditioning,

de gelijkwaardige merken met elk een eigen focus. Het

warmtepompen, ventilatie en koeling.

Airquality Group-team, dat beide merken ondersteunt,

Tot 2010 waren we gevestigd in Lier.

groeide over de jaren uit van twee vennoten tot een klant-

Sinds 2011 ontvangen we onze klanten

gedreven en professioneel team dat service hoog in het

in Duffel in een gloednieuwe showroom.

vaandel draagt.

In de lente van 2015 veranderde de naam Airquality in

Antwerpen

Bezoek onze ruime
showroom in Duffel
en maak kennis
met ons uitgebreid
aanbod.

Station
Duffel

RUMST/
DUFFEL

Volvo

Rumst

Electro
Zwijsen

Duffel

Lier

RUMST/
DUFFEL

Mechelen

Openingstijden
Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag - zondag

8 u. - 17.30 u.
8 u. - 17.30 u.
8 u. - 17.30 u.
8 u. - 17.30 u.
8 u. - 17 u.
Gesloten

Afspraak mogelijk buiten
de openingsuren.
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in airconditioning, warmtepompen, koelinstallaties (Airquality) en professionele
horecatoestellen (Proqitchen), en maken het verschil met onze ruime productkennis,
onze klantgerichte aanpak en onze permanente depannagedienst.
Kom eens langs in onze showroom of neem contact op voor een vrijblijvende offerte!

Airquality Group nv
A. Stocletlaan 206 | B-2570 Duffel
T +32 15 29 35 35 | F +32 15 32 17 92
info@airquality.be | www.airquality.be
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