
Psychrometrische gra�ek
Barometrische druk 101,3 kPa

De gekleurde lijnen op de psychrometrische gra�ek
vergelijk de prestaties van de Climat Wizard met 
die van een directe verdampingskoeler 
op een warme dag.

Climat Wizard koeling door 
indirecte adiabatische

Directe verdampingskoeling

Droge temperatuur ° C

V
oc

ht
ge

ha
lte

 in
 g

ra
m

 v
oc

ht
 p

er
 k

ilo
gr

am
 d

ro
ge

 lu
ch

t

Nat
te

 te
m

pe
ra

tu
ur

 ° 
C

HOE WERKT HET
Climate Wizard indirecte verdampingsairconditioners gebruiken een 
hyperef�ciënte tegenstroomwarmtewisselaar om 100% frisse, koele 
buitenlucht te produceren zonder toegevoegd vocht. De kern is een 
lucht-lucht warmtewisselaar die bestaat uit afwisselend droge en natte 
kanalen.
1. Hete buitenlucht komt de koeler binnen en de ventilator drijft 
 de frisse lucht door de droge kanalen.
2. Bij het verlaten stroomt een deel van de lucht het gebouw in 
 en wordt de rest teruggedrongen door de natte kanalen.
3. Lucht die door de natte kanalen stroomt, wordt gekoeld door water-
 verdamping en koelt het kanaaloppervlak voordat het wordt
  afgevoerd als warme, vochtige lucht.
4. De temperatuur van de verse lucht die door de aangrenzende 
 droge kanalen stroomt, wordt verlaagd en deze gekoelde 
 lucht wordt

HYPER-EFFICIËNTE VOORDELEN NIEUWE FUNCTIES
Aanzienlijk lagere koelkosten
(retro�t of nieuwe installatie) 

Verbetering van de IAQ (binnenluchtkwaliteit)
met 100% buitenlucht 

Geen vocht toegevoegd

Koelprestaties verbeteren
wanneer lucht temperatuur stijgt 

Climate Wizard koelprestaties kan wedijveren met die 
van koelsystemen, verbruiken tot 80% minder energie.

UV-bestendig polymeer omhulsel en structuur voor extreme 
weersomstandigheden. Licht, compact en stijlvol

Geïntegreerd lucht�ltratiesysteem met wasbare geplooide 
paneel�lters of optioneel wegwerptype.

Easy-lift kraan hefpunten
Dubbele ventilator zorgt voor meer �exibiliteit 
en betere controle
Eenfase elektrische koelsystemen met stroomvoorziening
Kan aan beide zijden naast elkaar worden geïnstalleerd, alle 
onderhoudbare componenten zijn voor of achter toegankelijk

Climate Wizard is de wereldleider in het leveren van hyperefficiënte koelingstechnologie die een uitzonderlijk groot aantal 
flexibele configuraties omvat in een breed scala van industriële toepassingen.

Het nieuwste Climate Wizard-model biedt nieuwe installatievoordelen, om de voetafdruk op het dak te optimaliseren 
en meer installatieopties te bieden.

Verworpen hitte  
(warme vochtige lucht)

Geconditioneerde lucht uit

100% buitenlucht binnen
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Ecologische aircondit ioning

CW-P15

bioclimas.com
info@bioclimas.com



Opmerking: specificaties kunnen worden gewijzigd. * Getest in overeenstemming met ASHRAE 143 
omstandigheden van 38,0 °C db / 21,0 °C wb. De stand-alone koelcapaciteit kan lager zijn,
afhankelijk van de toepassing
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CW-P15 TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Uitzonderlijke NATA (ISO 17025) 
 gecerti�ceerde koelprestaties
• Zeer ef�ciënte omvormeraandrijfventilatormotoren
• Bewezen waterbeheersysteem
• Thermostatische automatische of handmatige bediening
• Uitgangskanalen voor geluidsreductie
• Makkelijke installatie
• BMS-interface standaard met analoge 
 en digitale ingangen
• Touchscreen MagIQtouch-controller (optioneel), 
 wandcontroller of schakelaarplaat

Nominale koelcapaciteit *  24 kW

Nominale luchtstroom 1,100 l/s (3,960 m³/h) op 140 Pa

Pression statique externe max. 250 Pa

Max. bedrijfstemperatuur  55º C

Stroomvoorziening  1.9 kW

Elektrische voeding 1-fase, 200-240 V, 50 Hz

Water voorraad 20L / min geleverd bij 100kPa,
 800kPa max

Configuratie toevoerlucht  Zij-afvoer

Toevoerventilator 
1x sikkelbladige, waaiervormige

 impellor met direct gekoppelde
 invertermotor

Uitlaat ventilator 
1x sikkelbladige, waaiervormige

 impellor met direct gekoppelde
 invertermotor

Watercirculatiepomp  1 x 240 V elektrische pomp

Waterbeheer Laagspanning katalytische 
 chlorinator en zoutgehalte sonde

Riolering 1 x 240 V elektrische pomp

Warmte-uitwisselingskern 3 x Climate Wizard gepatenteerde 
 tegenstroom -warmtewisselaarkernen

Luchtfiltratie 
6 x G4 geplooide wasbare filters

 met metalen frames of
 optioneel wegwerptype

Waterreservoir verzendafmetingen Uit één stuk gegoten polymeer, 47 liter

Dimensions transport 2050 mm (L) x 1500 mm 
 (l) x 1420 mm (H)

Dimensions 1960 mm (L) x 1440 mm 
 (l) x 1285 mm (H)

Poids 239 kg (expédition)
 335 kg (en fonctionnement)

PACKAGE 
UNIT

Buitenlucht Luchtafvoer
warm en vochtig

Retourlucht Koellucht 

Luchttoevoer

• 

Verleng de levensduur van 
bestaande koelsystemen

• 

Verbetering van de koelprestaties 
van gekoelde apparatuur

 

Een super kosteneffectieve manier van koeling 
van buitenlucht vereist door gekoelde systemen

OPTIE VOOR INSTALLATIE IN DE VOORKOELMODUS
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