
Tot 80% verlaging van de bedrijfskosten *

Verlaag het energieverbruik en verbeter de 
koelprestaties van bestaande koelsystemen

Besparing op installatiekosten

De temperaturen zijn vergelijkbaar met die van 
traditionele koelsystemen 

Verbetering van de IAQ (binnenluchtkwaliteit) met 
100% buitenlucht

Geen vocht toegevoegd aan de lucht **

Verantwoord gebruik van water (R-718)

Geen koelmiddelen of synthetische chemicaliën.

Heeft een Auto-CleanseTM waterbeheersysteem 
om te minimaliseren

waterverbruik en behoud van kwaliteit

Eenvoudige en betrouwbare oplossing om 
de COP / EER (prestatiecoëfficiënt / energie-efficiëntieve-

rhouding) te verbeteren

Getest in een door NATA 
geaccrediteerd laboratorium

Ontworpen en gemaakt in Australië

Ontworpen voor eenvoudig onderhoud

Internationale verkoop en technische ondersteuning

Flexibiliteit in ontwerp en technische configuraties

Dekt een uitzonderlijk breed aan flexibele
configuraties in verschillende industrieën.

*Vergeleken met koelsystemen die dezelfde functie voldoen
**Climate Wizard Supercool (indirect/directe optie) voegt een kleine hoeveelheid vocht toe aan de toevoerlucht

Seeley International is de grootste fabrikant van airconditioners in Australië en wereldleider in
de ingenieuze en energiezuinige ontwikkeling van verdamping koeling producten

Wereldleider in klimaatbeheersingsoplossingen

Nieuwe generatie indirecte 
klimatisatie door verdamping

bioclimas.com
info@bioclimas.com

Ecologische aircondit ioning



De Climate Wizard Gamma

Hete buitenlucht komt 
de droge kanalen binnen

Hete vochtige lucht 
ontsnapt uit de natte kanalen 

(45% van de inlaatluchtstroom)

De lucht is uitgeput bij
via natte kanalen

(45% van de inlaatluchtstroom)

100% nieuwe en frisse lucht wordt in het gebouw geblazen
via droge kanalen (55% van de inlaatluchtstroom)

De Climate Wizard-gamma Climate Wizard is een airconditioner die gebruik maakt van een indirecte 
verdampingswarmteoverdrachtkern die zorgt voor hyperefficiënte koeling van de buitenlucht. Het 
zorgt voor 100% frisse buitenlucht met een aanzienlijk lager energieverbruik. Climate Wizard is een 
bewezen technologie die over de hele wereld is toegepast.

Climate Wizard dubbelstroom warmtewisselaar

Hoe werkt het
Hoe werkt het
De Climate Wizard indirecte verdampingsairconditioners gebruiken een hyperefficiënte tegenstroom-
warmtewisselaar om 100% koude, frisse lucht te produceren zonder toegevoegde vochtigheid. 
De koele, koele lucht geproduceerd door Climate Wizard is vergelijkbaar met die geproduceerd 
door "traditionele" airconditioningsystemen, met temperaturen die het dauwpunt benaderen.
1. Hete lucht komt de airconditioner binnen.
• Hete buitenlucht komt via de inlaat de koeler binnen.
• Een krachtige en energiezuinige elektrische ventilator beweegt 

lucht naar de kern.

2. Hete lucht stroomt door de kern
• De kern is een lucht-lucht-warmtewisselaar die bestaat uit 

afwisselend droge en natte kanalen.
• De aangezogen lucht gaat langs de droge kanalen en krijgt 

geen extra vochtigheid.

3. Warme en vochtige lucht wordt naar buiten afgevoerd
• Wanneer lucht de droge kanalen verlaat, wordt een deel van de 

geconditioneerde lucht teruggevoerd via de natte kanalen.
• Door verdamping en geleiding wint het zowel vocht als warmte. 

De grachten worden continu in water gedrenkt.

•Deze warme en vochtige lucht wordt vervolgens naar buiten 
afgevoerd.

•Er wordt geen vocht overgedragen door de membranen tussen 
de droge en natte kanalen; alleen de temperatuur (warmte) 
wordt overgedragen.

•De warmte gaat van de lucht in de droge kanalen, door het 
membraan naar de lucht die door de natte kanalen stroomt.

•Op deze manier wordt de lucht in de droge kanalen geleidelijk 
kouder maar niet vochtig.

•4. Nieuwe en gekoelde buitenlucht komt het gebouw binnen.
• De lucht die door de droge kanalen van de kern stroomt, wordt 

gekoeld zonder vocht toe te voegen.
• Deze frisse, nieuwe lucht komt het gebouw binnen.

Psychrometrische tafel
Barometrische druk 101,3 kPa

De gekleurde lijnen op de psychrometrische gra�ek 
vergelijken de prestaties van de klimaatwizard
naar die van een directe verdampingskoeler
op een warme dag.

Climate Wizard-koeling door 
indirecte verdamping

Directe verdampingskoeling

Droge temperatuur  °C
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CW-P15 TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Uitzonderlijke koelprestaties gecertificeerd NATA (ISO 17025)
• Zeer efficiënte ventilatormotoren met variabele snelheid
• Bewezen waterbeheersysteem
• Automatische of handmatige thermostatische werking
• Afvoerkanaal met geluidsreductie
• Makkelijke installatie
• Standaard GBS-interface
 met analoge en digitale ingangen
• MagIQtouch touchscreen controller (optioneel),
 wandcontroller of schakelaarplaat



CW-H10
 • COP of up to 12

 • Up to 18 kW of cooling capacity in 
outside air pre-cooling applications

 • Up to 800 L/s (2,880 m³/h) supply air

 

  

 

 • COP of up to 14

 • Up to 140 kW of cooling capacity in 
outside air pre-cooling applications

 • Up to 6,400 L/s (23,040 m³/h) supply air 

CW-80

CW-P15
 • COP of up to 13

 • Up to 24 kW of cooling capacity in outside 
air pre-cooling applications

 • Up to 1,150 L/s (4,140 m³/h) supply air 

 

  

 

18kw
UP TO

24kw
UP TO

140kw
UP TO

CW-H15
• COP of up to 14

• Up to 24 kW of cooling capacity in outside 
air pre-cooling applications

• Up to 1,100 L/s (3,960 m³/h) supply air 

24kw
UP TO

 
 

CW-80S
• COP of up to 13

• Up to 160 kW of cooling capacity in 
outside air pre-cooling applications

• Up to 6,400 L/s (23,040 m³/h) supply air 

CW-H15S Plus
• COP of up to 18

• Up to 40 kW of cooling capacity in outside 
air pre-cooling applications

• Up to 1,600 L/s (5,760 m 3/h) supply air

40kw
UP TO

160kw
UP TO

Verlaagt het energieverbruik en de kosten aanzienlijk in vergelijking met gelijkwaardige koelsystemen

Climate Wizard-assortiment Airconditioning door indirecte verdamping

Opmerking: het nominale koelvermogen is gebaseerd op ontwerpcondities van 38,0 ° C db / 21,0 ° C nb. 
 De autonome koelcapaciteit kan lager zijn, afhankelijk van de toepassing.

CW-H15 Supercool en Supercool Plus hebben een extra onderkoelgedeelte nodig dat van buitenaf gecontroleerd moet worden door de installateur.
** De temperatuur is in het veld gemeten.

Buitentemperatuur (graden Celsius DB)
Bron: Uni SA Roxby Downs Report juni 2009

Lijntype

Kleurcode

= Ingangsvermogen

= Capaciteit koeling

= COP
 (prestatiecoëfficiënt)
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De koelprestaties van Climate Wizard kunnen evenaren 
met die van koelsystemen en verbruiken 
tot 80% minder energie.

 

 

Climate Wizard tegen gekoelde koeling
als de temperatuur stijgt

Gekoelde
airconditioning

Climate Wizard

Het is niet alleen de beste manier om de elektriciteitsre-
kening te verlagen, het is ook goed voor het milieu. En 
ongeacht de buitentemperatuur gebruikt de Climate 
Wizard dezelfde hoeveelheid energie terwijl hij binnens-
huis 100% verse lucht levert.

Dit staat in schril contrast met koelsystemen, die steeds 
meer energie vragen naarmate de buitentemperatuur 
stijgt. De besparingscapaciteit van Climate Wizard 
neemt zelfs toe als de warmte maximaal is.

Tegelijkertijd nemen de prestaties van Climate Wizard 
ook toe als de temperatuur stijgt, wat precies het tegen-
overgestelde is van koelsystemen.

Prestatievergelijking



Bioclimas Factory

30, Rue Joseph Luns
1401 Nivelles
Belgique
Tel: +32 (0)67 67 00 57
sales@bioclimas.com

Bioclimas HQ

499, avenue Van Volxem
1190 Bruxelles
Belgique
Tel: +32 (0)2 384 68 34
info@bioclimas.com

Bioclimas Maroc

11 Moving Residence
Tanger
Maroc
Tel: +212 6 79 38 73 33
Adil@bioclimas.com 

bioclimas.com
info@biolcimas.com

Climate Wizard - Koelprestaties
Toevoerluchttemperatuur

Plaats Ontwerpvoorwaarde Uitlaattemperatuur - Climate Wizard (° C)

CW-H10 CW-H15/P15 CWH-15S CW-H15S Plus CW-80 CW-80S

Droge 42°C DB / 21°C WB 18 18 14 16 19 15

Gematichde 37°C DB / 19°C WB 17 17 14 15 18 15

Continentale : 31°C DB / 20°C WB 19 19 17 18 20 18

Prestatiecalculator
Climate Wizard koeling
Voer de belangrijkste parameters in om de hoeveelheid energie die kan worden 
bespaard te vergelijken. Over het algemeen zijn de resultaten overtuigend.
U ontvangt een samenvatting en rapport van uw resultaten om te voldoen 
aan de lokale klimatologische omstandigheden.
Ga naar seeleyinternational.com/eu/commercial/tools

 

Voorkoelingscapaciteit

Plaats Ontwerpvoorwaarde CW-H10 CW-H15/P15 CWH-15S CW-H15S Plus CW-80 CW-80S

kW COP kW COP kW COP kW COP kW COP kW COP

Droge 42°C DB / 21°C WB 24 17 33 18 39 21 53 24 186 16 216 19

Gematichde 37°C DB / 19°C WB 20 14 27 15 32 18 44 20 153 14 180 17

Continentale 31°C DB / 20°C WB 12 8 16 9 19 11 26 12 90 7 107 9

Autonoom koelvermogen

Plaats Ontwerpvoorwaarde CW-H10 CW-H15/P15 CWH-15S CW-H15S Plus CW-80 CW-80S

kW COP kW COP kW COP kW COP kW COP kW COP

Droge 42°C DB / 21°C WB 9 6 12 7 18 10 23 10 68 7 96 10

Gematichde 37°C DB / 19°C WB 10 7 14 8 19 10 25 11 75 8 101 10

Continentale 31°C DB / 20°C WB 8 6 11 6 14 8 19 9 62 6 78 8

Ecologische aircondit ioning


