
 

S-air International B.V. 

Tel: +31 24  373 2 373 

Fax: +31 24 373 7 456 
E-mail:  info@s-air.nl  Web: www.s-air.nl  www.bovema.nl 

 

 
Luchtbehandelingskast LTV en LTVN 

LTV 

 

Omschrijving:  
De Bovema luchtbehandelingskasten type LTV en LTVN (koudebrugvrij en 50 mm geisoleerd) zijn 
ontworpen voor ruimteventilatie, verwarming, koeling, warmteterugwinning, bevochtiging en 
luchtfiltering zowel voor commerciële- als industriële gebouwen. 
Door een modulaire opbouw van de LBK (luchtbehandelingskast) en de grote keuze aan capaciteit en 
uitvoering, wordt precies op gebruikersspecificatie een maatwerk systeem geleverd dat voldoet aan de 
juiste volumestroom, verwarming- of koel capaciteit en luchtkwaliteit. De lichtgewicht, corrosievrije 
aluminium uitvoering is zowel geschikt voor buitenopstelling (ruimtebesparend-geluidreducerend) als 
ook voor plaatsing binnen het gebouw.  Een glad afgewerkte thermisch gescheiden en geïsoleerde 
omkasting maakt de luchtbehandelingkasten tevens bij uitstek geschikt voor bedrijven in de Food- en 
Hygiëne industrie. De luchtbehandelingkasten zijn door grote scharnierbare deuren goed toegankelijk 
en zeer onderhoudsvriendelijk. De productie is DIN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Door toepassing van 
corrosiebestendige materialen blijven de luchtbehandelingkasten ook na jaren functioneel. Voor  
speciale toepassing kan een RVS of chemicaliën bestendige kunststof binnenomkasting worden 
voorzien waardoor zelfs agressieve reinigingsmiddelen geen schadelijke invloed kunnen veroorzaken 
en een absoluut hygiënische luchttoevoer is gegarandeerd. 

Werking:  
Schone, frisse buitenlucht wordt via een RVS vogelgaas en regeninslagvrije kap aangezogen en al 
naar gelang de toepassing in de kast behandeld tot exact de gewenste hoeveelheid en kwaliteit. 
De navolgende opties kunnen in “willekeurige” samenstelling gecombineerd worden waardoor  de 
gewenste uitvoering voor iedere toepassing optimaal gerealiseerd wordt. 

Warmte recirculatie   
In een module met contra roterende kleppen kan reeds verwarmde lucht uit het gebouw gemengd 
worden met frisse buitenlucht. De regeling hiervan kan proportioneel of handmatig plaatsvinden. Ook 
minimum-of maximum waardes zijn traploos instelbaar.  

Luchtfiltering 
Vlakfilters kunnen ter bescherming van verwarming - of koelelementen dan wel als vóórfiltering voor 
een hoogwaardigere filterklasse worden geplaatst in het filtermoduul. In corrosievrije filterframes zijn 
zakkenfilters tot klasse EU9 of  HEPA kwaliteit eenvoudig controleerbaar en uitwisselbaar. Indien 
gewenst kan het fijnfiltermoduul ook ná de ventilator geplaatst worden. Drukverschilmeting ter controle 
van de standtijd en kunststof  condensopvangbak onder de filters zijn optioneel leverbaar. 

Luchtkoeling  
Ten behoeve van luchtkoeling zijn “direct expansie”, koudwaterkoeling of adiabatische koeling 
leverbaar. In een koelmoduul worden indien noodzakelijk tevens kunststof druppelvangers en 
kondensopvangbak geïntegreerd 
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Luchtverwarming  
Indirecte luchtverwarming kan in een verwarmingsmoduul geleverd worden met behulp van: 
warmwater elementen – stoomelementen – thermische olie – of indirect gestookte gas-of 
oliegestookte elementen. In combinatie met luchtrecirculatie kan dit een zeer economische oplossing 
voor veel toepassingen aandragen. 
Direct gestookte luchtverwarming met behulp van gasverwarming vindt plaats in een speciaal 
gasverwarmingsmoduul. Hierbij is het niet mogelijk om te combineren met luchtrecirculatie.  

Warmteterugwinning 
In een speciaal “wtw” moduul kan met behulp van platenwisselaar, warmtewiel of twin coil systeem op 
economische wijze gebruik gemaakt worden van reeds aanwezige warmte (bijvoorbeeld uit 
bedrijfsprocessen) op andere plaatsen in een bedrijf. 

Ventilatoren 
Hoog rendement ventilatoren met dubbele aanzuiging en vóórover- dan wel achterovergebogen 
schoepen worden per toepassing geselecteerd om het meest gunstige capaciteit-weerstand  punt van 
de ventilator grafiek te bepalen. 

Motoren 
De aluminium voetmotoren van West-Europees fabrikaat zijn ééntourig - tweetourig of 
frequentieregelbaar. Standaard IP55, isolatieklasse F.  Op klantspecificatie kunnen t.b.v 
standaardisatie in het bedrijf, alle merken motoren toegepast worden. 

Aandrijving 
V-snaar poelies met onderhoudsvriendelijke “taperlock” klembussen en geselecteerde V-snaar 
uitvoeringen garanderen lange levensduur , optimale functionaliteit en eenvoudige service.   

Geluiddemping 
Geluiddemper coulissen worden zowel voor naar binnen- als naar buiten stralend geluid in speciale 
geluiddemper modules toegepast. De dempingwaarde c.q. het aanvaardbare geluidsdrukniveau 
bepaalt de uitvoering van de dempers die eveneens in eigen beheer vervaardigd worden. 
Corrosiebestendig en exact op maat.                                 

Toepassing:  
Commerciële gebouwen – industriële gebouwen – ziekenhuizen – hotels – multifunctionele gebouwen 
– zwembaden etc. 

Uitvoering luchtbehandelingskasten:  
Enkelwandig aluminium - dubbelwandig thermisch geïsoleerd aluminium - Dubbelwandig thermisch 
gescheiden + thermisch geïsoleerd aluminium - idem echter met RVS - of kunststof binnen omkasting. 

Materialen:  
Corrosiebestendig aluminium AlMg3 plaatmateriaal – AlMgSi 0,5 profielen – weersbestendige EPDM 
afdichtingen – RVS bevestigingsmaterialen 

Algemeen:   
De LTV luchtbehandelingunits worden op klantspecificatie samengesteld, berekend en geheel 
geassembleerd geleverd in brute aluminium. Uitvoering in alle RAL kleuren is eveneens mogelijk. Alle 
benodigde luchtkanalen, inblaasroosters en luchtverdeelsystemen worden door Bovema S-air op maat 
geproduceerd en VCA gecertificeerd geïnstalleerd.  Door het relatief lage gewicht kunnen ze op alle 
soorten bouwkundige opstanden en zelfs in beglazingssystemen en kunststof lichtstraten geplaatst 
worden. Binnenopstelling is eveneens mogelijk.  
De benodigde montageflenzen worden op klantspecificatie geproduceerd en geheel waterdicht gelast 
uitgevoerd. 
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Standaard uitvoeringen:  
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