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Natuurlijk HOROS voor een verantwoord klimaat!

Luchtbehandeling en Koeling
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Gecertifi ceerde Energie-effi ciëntie
Luchtbehandelingskasten met een Energielabel conform de AHU-
Richtlijn 01 of volgens de nieuwe EUROVENT-Richtlijn OM-5-2009.

Up-to-date met Horos Klimaattechniek

Klanten van Horos kunnen naar believen kiezen tussen twee ‘energie effi ciëntie 
klassen’ welke op dit moment gelden voor luchtbehandelingskasten:

1. EUROVENT
2. AHU (Duitse Vereniging van AHU-fabrikanten)

Net als in de witgoed sector is er nu dus een betrouwbaar energielabel 
voor luchtbehandelingskasten. Tijdens de selectie van een Horos-ROX 
luchtbehandelingskast kan op basis van het door de klant gewenste 
energielabel gecalculeerd en ontworpen worden.



AHU energie-effi ciëntie klassen

De energie-effi ciëntie klassen volgens de Manufacturers’ Association zorgen voor een 
eenvoudige, traceerbare en controleerbare evaluatie van de factoren die van invloed zijn 
op de energie-effi ciëntie. Energie-effi ciëntie labels geven adviseurs, installateurs, beleggers 
en eindgebruikers snelle en betrouwbare informatie over de energetische optimalisatie van 
luchtbehandelingskasten.

Luchtsnelheid klassen volgens DIN EN 13053

Warmteterugwinning klassen volgens DIN EN 13053

4 Minimum eis volgens EnEV 2009
5 Cijfers voor energie-effi ciëntie klassen volgens de AHU vereniging van fabrikanten: 
4.000 - 6.000 draaiuren per jaar.

Elektrisch vermogen volgens de AHU vereniging van fabrikanten

6 Met Δp
stat

 in [Pa] en q
v
 in [m3/s]

Energie-effi ciëntie klassen volgens de AHU vereniging van fabrikanten



Energie-effi ciëntie klassen volgens EUROVENT 2010

De nieuwe EUROVENT methode maakt een classifi catie in vijf klassen van A tot E mogelijk. 
De gedetailleerde differentiatie ondersteunt transparante ontwerp verschillen. De wijze van 
beoordeling is gebaseerd op de ontwerp-herziening van de DIN EN 13053 norm.

Door middel van een compensatie-methode, wordt het gebruik van thermische en elektrische 
energie beoordeeld op basis van de primaire energievraag. Hierbij hoeft niet elke cijfer/label  
van de energie-effi ciëntie-klasse gehaald te worden.
Bijvoorbeeld: Een lager energieverbruik van de ventilatormotor in de LBK kan
de gewenste warmteterugwinning coëffi ciënt van de warmteterugwinning unit compenseren.

De relevante factoren voor de energie-effi ciëntie zijn de luchtsnelheid in het lege kastdeel, de 
droge warmteterugwinning, het drukverlies van de warmte terugwinning en het opgenomen 
elektrische vermogen van de ventilatoren.

EUROVENT-cijfers volgens OM-5-2009

7 Geldig voor alle LBK versies
8 Geldig for LBK’s met een buitenluchtaansluiting en ontwerptemperatuur t

winter
 ≤ 9°C

9 Rating op basis van opgenomen vermogen gerelateerd aan het berekende referentievermogen

Een strenge certifi ceringsprocedure garandeert de juistheid van de cijfers. De 
calculatiesoftware wordt door de TÜV beoordeeld. Bovendien is deze test gebaseert op 
metingen aan echte luchtbehandelingskasten.
Alleen gecertifi ceerde bedrijven mogen het EUROVENT-label gebruiken.
Als gevolg daarvan krijgen klanten van Horos altijd betrouwbare cijfers en gecertifi ceerde 
technologie.

Horos aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de inhoud 
van dit document.
Cijfers en beschrijvingen bevatten tot op zekere hoogte elementen die die van het standaard product 
overschreden hebben. Onderworpen aan technische aanpassingen en wijzigingen. Uitgave 02/2010. 
© Horos Klimaattechniek BV.
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