Innovatieve oplossingen voor
lucht- en klimaattechniek

Luchtbehandeling

• Klimaatplafonds

• Luchtverdeeltechniek

•

Brandwerende producten

•

Koelconvectoren

Solid Air levert innovatieve oplossingen op het gebied van binnenklimaat en luchttechniek en levert
daarmee een belangrijke bijdrage aan een comfortabeler en gezonder binnenklimaat. Solid Air kan u op
vele manieren van dienst zijn. Van de levering van componenten tot de realisatie van totaalprojecten.
Het succesverhaal startte met het ontwikkelen, produceren
en verkopen van kwalitatief hoogwaardige plafondroosters,
waarbij het productenpakket gestaag is uitgebreid met een
breed scala aan luchtverdeel- en binnenklimaatproducten.
Vanaf 2000 heeft Solid Air een unieke, geheel eigen range
aan koelconvectoren ontwikkeld die in Nederland tot de
top behoren met betrekking tot kwaliteit en verkochte
aantallen.
Aanvullend heeft Solid Air zich verder gespecialiseerd op het
gebied van air handling units en zijn ook klimaatplafonds
geïntegreerd in haar producten- en dienstenpakket.

Solid Air is uitgegroeid tot een totaalleverancier van
klimaatoplossingen. Waar nodig zijn onze producten
gecertificeerd volgens de strengste regels en Europese
normen. Uitgebreide selectiesoftware- en BIM-bibliotheken
zijn beschikbaar. Vanaf 1998 richt Solid Air International
zich op de buitenlandse markt door onder meer
buitenlandse vestigingen in Duitsland en Frankrijk en wordt
via agenten de scope verder vergroot richting Europa en
zelfs daarbuiten.
Solid Air heeft veel kennis en ervaring in huis en kan desgewenst een beroep doen op aanvullende specialistische

kennis van haar zusterbedrijven binnen de Nijburg Industry
Group. Bijvoorbeeld op het gebied van productontwikkeling,
mogelijkheden voor het genereren van custom made
specials, productie, engineering en levering en montage van
complete projecten, etc.

Certificering

Nijburg is gecertificeerd volgens de normen ISO 9001,
Eurovent, CE en VCA. Onze producten zijn beoordeeld
en getest door TNO, Peutz, Efectis en WSP die ook
onafhankelijke testen kunnen uitvoeren.

Specialist in
indoor climate solutions

BETROUWBAAR

in woon- en werkomgevingen. Onze klanten kennen ons als

Met betrouwbaar bedoelen wij dat wij doen wat wij beloven, maar
wij doelen ook op de betrouwbaarheid van onze adviezen. Afspraak
is afspraak, dat spreekt vanzelf! Veel klanten maken gebruik van onze
adviezen over klimaatsystemen, luchtverdeling en comfort, inbouwmogelijkheden, energiebesparing en nog veel meer. Onze binnen- en
buitendienstmensen zijn ervaren en volgen de laatste ontwikkelingen
op de voet om hun kennis op peil te houden. Als u een goed advies
nodig heeft, denken onze mensen graag met u mee! Bel onze
binnendienst of maak op uw locatie een afspraak met één
van onze accountmanagers.

betrouwbaar, flexibel en snel.

FLEXIBEL

Solid Air levert als specialist in indoor climate solutions een compleet
programma aan kwaliteitsproducten voor lucht- en klimaattechniek en
draagt daarmee bij aan een comfortabeler en gezonder binnenklimaat

Op het gebied van binnenklimaatbeheersing
levert Solid Air zo goed als alles. En als een
product nog niet bestaat, maken wij het zelf
in nauw overleg met u. Veel producten van
Solid Air worden in eigen huis ontwikkeld en
geproduceerd. Solid Air levert een uitgebreid
assortiment, verdeeld over 5 productgroepen
voor onder meer utiliteit, gezondheidszorg,
scholen en industrie.

ONS LEVERINGSPROGRAMMA
BESTAAT UIT 5 PRODUCTGROEPEN:
•
•
•
•
•

Luchtbehandeling
Klimaatplafonds
Luchtverdeeltechniek
	Brandwerende producten
Koelconvectoren

Het productenpakket van Solid Air is zeer breed. Ondanks dat hebben
onze klanten geregeld specifieke wensen. Modificaties en maatwerk,
zoals een andere maatvoering en/of uitvoering zijn bij Solid Air geen
probleem. Desnoods ontwikkelen wij samen met u een geheel
nieuw product.

SNEL
Door ons efficiënte productieproces, intelligent voorraadbeheer, onze
backoffice en onze uitstekende afdeling logistiek kunnen wij u snelle
levertijden bieden. Ook voor maatwerkproducten.

Luchtbehandeling
Bij de productgroep Luchtbehandeling kunt u terecht
voor modulaire luchtbehandelingskasten op maat en compacte
HR WTW units. Naast een verscheidenheid aan modulaire
luchtbehandelingskasten met of zonder regeling is in de markt
steeds meer vraag naar een meer compacte, geïntegreerde oplossing.

AEOLUS
Daarom hebben wij de Aeolus ontwikkeld; de enige
compacte stekkerklare HR WTW-unit. Nog meer
topprestaties in warmteterugwinning worden bereikt
met onze luchtbehandelingskasten met regeneratieve
WTW of met WTW op basis van adiabatische koeling.
Tot slot levert Solid Air ook systemen met ontvochtigingstechniek, speciaal voor zwembaden. Deze
productgroep bestaat uit verschillende, Eurovent
gecertificeerde productfamilies:

De compacte en werkelijk stekkerklare
Aeolus is ontwikkeld op basis van de
nieuwste technologieën. De modellen met
tegenstroomwisselaar zijn verkrijgbaar met
luchtdebieten van 600 – 22.000 m3/h.; de
modellen met warmtewiel zijn verkrijgbaar
met luchtdebieten van 900 – 38.000 m3/h.
Zo is de unit voorzien van plugventilatoren
met EC-technologie en een zeer geavanceerde

en geïntegreerde digitale regeling met een
eenvoudige gebruikersinterface en mogelijk-heden
voor Gebouw Beheer Systemen. Vanzelf-sprekend
garanderen wij een hoog rendement
(tot 93%). Dit wordt benadrukt met het
Energielabel Klasse A en een optimale SFP ratio.
De units zijn flexibel inzetbaar en uit te breiden
met diverse opties en accessoires. Alle modellen
in de Aeolus range voldoen aan ErP 2018.

Luchtbehandeling

VOORDELEN
•	Hoge rendementen en grote
flexibiliteit in toepassing
•	ErP 2016/2018 compliant
•	Lage geluidsproductie
•	Hoog afwerkingsniveau
•	Eenvoudige installatie en

AEOLUS CPL-C

MODUL

Eveneens een hoog rendement WTW unit
(plug-and-play) in plafonduitvoering, voorzien
van een tegenstroom platenwisselaar en
volledig geïntegreerde regeling. Verkrijgbaar in
luchtdebieten van 600 – 2.100 m3/h. en voorzien van plugventilatoren met EC-technologie.
Energieklasse A, een optimale SFP ratio en
hoge rendementen tot 93%. Alle modellen in
de Aeolus CPL-C range voldoen aan ErP 2018.

Modulaire luchtbehandelingkast, eventueel
voorzien van gemonteerde veldapparatuur en/of
regeling. Luchtdebieten van 400 - 190.000 m3/h.
Een complete range aan mogelijkheden, met of
zonder warmteterugwinning, recirculatie, alleen
toevoer of alleen retour. Diverse componenten
zoals aanzuig- en uitblaassectie, filtersectie, mengsectie, lege sectie, WW verwarmer, E verwarmer,
KW koeler, DX koeler, DX koeler/verwarmer,

onderhoud.
Change-over koeler/verwarmer, geïntegreerde
koeling, kruisstroom of tegenstroom
platenwisselaar, warmtewiel, twincoil,
bevochtiger, geluiddempers, etc. Leverbaar in
liggende, gestapelde of verticale uitvoering.
Standaard, hygiënische-, zwembad- en
explosieveilige (ATEX) uitvoering. Modulaire
units worden zo ontworpen dat ze buiten de
ErP 2016 ook al kunnen voldoen aan ErP 2018.

Klimaatplafonds
Het kenmerk van klimaatplafonds is dat koeling en verwarming
van ruimtes plaatsvindt door middel van een watersysteem dat is
aangebracht bovenin metalen plafondplaten. Dit terwijl de
aan- en afvoer van lucht plaats vindt via in het
plafond geïntegreerde roosters.

Het voordeel van dit systeem
ten opzichte van alle andere
klimaatsystemen is, dat het
verwarmen, koelen én
luchtverversen op één plek
plaatsvindt.

Op deze manier hoeven geen andere elementen, zoals radiatoren of
airconditioners te worden geplaatst. De warmteopbrengst van een
klimaatplafond is gelijk aan die van radiatoren. Belangrijker nog is dat
een klimaatplafond géén tocht veroorzaakt, terwijl het koelvermogen
wel groter is dan dat van andere systemen. Bovendien creëer je met
een klimaatplafond thermische behaaglijkheid, omdat koelen van
boven veel prettiger is dan koelen van beneden.

Waarom kiezen voor een klimaatplafond?

Met Solid Air klimaatplafonds
kan zodoende de hoogste
comfortklasse A conform EN
7730 worden bereikt!

Een mens functioneert het beste met een koel hoofd en met warme
voeten. Een bijkomend voordeel van klimaatplafonds is dat minder
energie gebruikt wordt dan bij andere binnenklimaatsystemen.
Alle plafondsystemen zijn getest op capaciteiten in onafhankelijke
laboratoria en zijn voorzien van CE certificaten. Deze productgroep
bestaat uit 4 productlijnen.

Klimaatplafonds

METAAL
KLIMAATPLAFONDS MET
KOPER ACTIVERING

METAAL
KLIMAATPLAFONDS MET
KUNSTSTOF ACTIVERING

GIPS
KLIMAATPLAFOND MET
KUNSTSTOF ACTIVERING

NIEUW:
HYBRIDE
PLAFONDS

In diverse formaten en afmetingen
leverbaar en voor diverse bandrasters
die zich kenmerken door:
• Grote koel- en verwarmingscapaciteit
• Koelend vermogen: 75 - 100 W/m2..
• Verwarmend vermogen: 100 - 175 W/m2.
• Gunstige EPN, Goede geluidsabsorptie,
NRC waarden 0,75 ~ 0,95
• Korte reactietijd en goed regelgedrag

• Koelend vermogen: 70 - 90 W/m2.
• Verwarmend vermogen: 80 - 140 W/m2.
• Energiezuinig
• Flexibel in ontwerp
• Gunstige EPN

• Koelend vermogen: 55 - 70 W/m2.
• Verwarmend vermogen: 80 - 100 W/m2.
• Interessante prijs/energie verhouding
• Geringe inbouwhoogte van ca. 45 mm.
• Ruime afwerkmogelijkheden

Combinatie tussen een klimaatplafond
en actieve ventilatie met groot koelend
en verwarmend vermogen. Uitermate
geschikt voor BREEAM projecten.

Luchtverdeeltechniek
De productgroep Luchtverdeeltechniek ontwikkelt, produceert
en levert technisch hoogwaardige producten op het gebied van
luchtverdeeltechniek. Dit varieert van buitenluchtroosters en
dakkappen, tot en met binnenroosters, inclusief
alle ertussen liggende componenten zoals
volumeregelaars, geluiddempers, etc.

PLAFONDROOSTERS
Solid Air levert een uitgebreide range aan geperforeerde roosters,
wervelroosters, lamelroosters, lijnroosters, conische roosters etc.
In vele uitvoeringen en kleuren verkrijgbaar. Zowel in toevoer-,
als in retourtoepassing met lage geluidsniveaus met plenums
in diverse uitvoeringen (incl. verlaagd). Tevens voor diverse
plafondsystemen verkrijgbaar, incl. verdekte plafonds.

WAND-, VLOER- EN
DOORVOERROOSTERS
Het brede assortiment wand-, vloer- en verdringingsroosters
biedt oplossingen voor elke gewenste situatie, van hooginducerend
tot verdringing en afzuiging met instelmogelijkheden door
stelschoepen of volumeregelaars.

Buitenluchtroosters en dakkappen zijn in verzinkte
en aluminium uitvoering te verkrijgen, al of niet
gepoedercoated en met inbouwframe verkrijgbaar.
Ook inbraakwerende uitvoeringen zijn leverbaar.

VOLUMEREGELAARS

GELUIDDEMPERS

Met de brede range aan volumeregelaars kan de gewenste
luchtsnelheid in elk deel van het ventilatiesysteem worden
ingeregeld, zowel met constant luchtvolume, als variabel.
De nauwkeurigheid van de variabele units is hoog door
eindcalibratie. Diverse modellen zijn uit te voeren met
naverwarmers.

De Solid Air geluiddempers zijn in vele uitvoeringen
beschikbaar. De rechthoekige modellen kunnen worden
geselecteerd met het door u te downloaden Solid Air
geluiddemper selectie programma SA-select.
Kijk hiervoor op onze website www. solid-air.nl.

INSTELKLEPPEN
Met instelkleppen is het luchtvolume handmatig
of motorisch in te stellen, waarbij een volledige
afdichting over de kleppensectie mogelijk is.

Luchtverdeeltechniek

BUITENLUCHTROOSTERS
EN DAKKAPPEN

Brandwerende producten
Tegenwoordig worden gebouwen ingedeeld in afsluitbare brand- en
rookwerende compartimenten. In deze compartimenten bevinden zich
ventilatiekanalen van het luchtbehandelingssysteem. Zonder passende
maatregelen aan deze kanalen heeft het brandwerend maken
van vloeren, wanden en plafonds geen enkele zin.

BRANDKLEPPEN
Want niet alleen de brand kan via de luchtkanalen overslaan,
ook de rook zou zich gemakkelijk door het gebouw kunnen
verspreiden. Bij brand vallen doorgaans de meeste slachtoffers
door inademing van giftige rookgassen. Solid Air levert een groot
assortiment aan brand- en rookwerende producten, die ervoor
zorgen, dat brand en rook zolang mogelijk blijven opgesloten
in de ruimte waar de brand is ontstaan.

Solid Air levert een compleet programma Europese brandkleppen.
Allen getest en geclassificeerd volgens EN 13662 en EN 135013 en CE
gecertificeerd volgens EN 15650 : 2010. De vlambestendigheid, thermische
isolatie en rookbestendigheid is (afhankelijk van type en inbouwsituatie)
gecertificeerd tot en met 180 minuten.
Bij brandkleppen heeft u de keuze uit 2 uitvoeringen, waarbij de dikte
van het klepblad van invloed is op de brandwerendheid:
de 25 range met dunklepblad en de 45 range met dikklepblad, beide in
ronde en rechthoekige uitvoering leverbaar, in de afmetingen rond 100
t/m 800 mm. en rechthoekig 100x200 mm. t/m 1500x800 mm.
Optioneel zijn de brandkleppen verkrijgbaar met een begineindschakelaar, elektromagneet of motorbediening (Belimo of Siemens).

Naast de conventionele brandklep levert Solid Air ook
brandwerende, gecertificeerde vlinderkleppen, speciaal
geschikt voor luchtkanalen met een kleine diameter.
Deze ronde brandklepelementen die kunnen worden
geleverd met een kunststof afzuigrozet zijn geschikt
voor inbouw in brandscheidende wanden en vloeren.

BRANDWERENDE DOORVOERROOSTERS
De werking van deze roosters is gebaseerd op de expanderende
eigenschap van het opschuimend materiaal dat zich in de
doorvoeropening bevindt. Bij een omgevingstemperatuur van
100°C. schuimt het rooster dicht. De lamellen smelten samen
tot een onbrandbare massa, die niet alleen vlammen,
maar ook rook en hitte tegenhouden.

Brandwerende producten

VLINDERKLEPPEN

Koelconvectoren
Koelconvectoren combineren de grote voordelen van water en lucht.
Lucht zorgt voor de ventilatiebehoefte en water dient als efficiënt
transportmedium voor koude en/of warmte. Sleutelwoorden zijn hierbij:
behaaglijke en gezonde leef- en werkomgeving, hoge energie efficiency,
compacte ruimtebehoefte, minimale onderhoudskosten en
uitgebreide architectonische mogelijkheden.

Daarom worden in moderne gebouwen
koelconvectoren steeds vaker toegepast
voor ventilatie en klimaatbeheersing. Door
de uitgebreide range aan koelconvectoren
is voor vele gebouwtypen een goede
oplossing beschikbaar. De Solid Air range
koelconvectoren is zeer compleet en
omvat units voor elke toepassing.
Deze units kenmerken zich allemaal
door de hoge comfortmogelijkheden,
hoge efficiency, uitstekende kwaliteit,
onderhoudsvriendelijkheid en modern
design. Actieve koelconvectoren kunnen
zowel in koel- als koel-/verwarmingsuitvoering worden geleverd.

MODELLEN
De range koelconvectoren van Solid Air zijn:
OKNI, OKNV (vrijhangend), OKNM (4-zijdig uitblazend),
OKNH (hoge capaciteit) en de OKNB (bulk head, ofwel
hotelunit). De OKNP is de passieve unit.

•	Breed assortiment
•	Ventilatie, koeling en verwarming door 1 systeem
•	Hoog comfortniveau bij een constante ventilatiegraad
•	Laag geluidsniveau
•	De extravent optie geeft extra flexibiliteit

Koelconvectoren

Diverse modellen zijn leverbaar als inleg en vast
uitvoering. De gehele range is Eurovent gecertificeerd.
Een gebruikersvriendelijk selectieprogramma is als
download beschikbaar, kijk daarvoor op
www.solid-air.nl . Ook kunnen in overleg met uw
Solid Air adviseur speciale uitvoeringen worden
ontwikkeld. De OKNI is tevens leverbaar met
TL of LED verlichting.

VOORDELEN

Waarom is Solid Air
voor u de beste partner?
Solid Air draagt bij aan een comfortabeler en gezonder binnenklimaat in
woon- en werkomgevingen door het produceren en leveren van geavanceerde,
energiezuinige en duurzame binnenklimaatoplossingen en componenten
hiervoor. Daarbij streven wij naar maximale kwaliteit.

Onze markten
In Nederland neemt Solid Air al jaren een toppositie in.
Wij streven ernaar deze positie verder uit te bouwen
in de rest van de EU. Internationaal levert Solid Air een
samenhangend, compleet pakket van klimaattechnische
dienstverlening en producten in Frankrijk, United Kingdom
en Duitsland. Via distributeurs ontplooien wij ook steeds
meer activiteiten in diverse andere Europese landen,
het Midden-Oosten, de VS en Australië.

• Breed en bekend productenpakket, met een 		
marktconform prijs- en kwaliteitsniveau
• Energiebesparende prestaties van producten
dankzij efficiënt warmte-/koude transport, 		
lage temperatuur-verwarming, hogere
lekdichtheidsklasse en duurzame materialen
• Gemotiveerde en ervaren teammedewerkers
staan altijd klaar voor onze klanten

Wat maakt Solid Air tot een sterke partner?

Belangrijke kenmerken van Solid Air:

• Snel kunnen inspelen op klantwensen tijdens het
advies- en ontwerpstadium
• Flexibel en snel kunnen produceren en leveren		
van zowel bestaande producten als maatwerk
• Sterke research & development, eigen product- 		
ontwikkeling en eigen testfaciliteiten

• uitstekend team, zowel extern als intern
• uitstekende documentatie van al onze producten
• Revit BIM bibliotheek voor adviseurs en installateurs
om snel complete systemen te kunnen ontwerpen
• uitgebreide website met downloads van 			
selectieprogramma’s voor koelconvectoren
en geluiddempers

WIJ RICHTEN ONS OP:
• Kantoren
• Onderwijs
• Gezondheidszorg
• Industrie
• Retail
• Woningbouw

Over Nijburg Industry Group:
De Nijburg Industry Group is een nationaal en
internationaal actieve organisatie die oplossingen
biedt op het gebied van lucht- en klimaattechniek.
De groep wordt gevormd door Solid Air Climate
Solutions, Velu Klimaattechnische Groothandel,
Nijburg Klimaattechniek (luchttechnisch installatieen montagebedrijf) en onze eigen fabriek.

Door de synergie tussen de drie business
units met ieder hun eigen specialisme,
is de Nijburg Industry Group een
veelgevraagde partner voor installateurs,
woningcorporaties, industriële afnemers
en scheepsbouwers.

Nijburg Industry
Group:
Innovatief in lucht- en
klimaattechniek

Solid Air draagt bij aan een comfortabeler en gezonder
binnenklimaat in woon- en werkomgevingen. Dit doen
wij door het produceren en leveren van geavanceerde,
energiezuinige en duurzame binnenklimaatoplossingen
en componenten hiervoor. Daarbij streven wij naar
maximale kwaliteit.

www.solid-air.nl
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