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INTRODUCTIE

Activent is een ventilatiesysteem voor het toevoeren en 
verdelen van lucht in een ruimte. Een Activent kanaal is 
voorzien van een grote hoeveelheid kleine nozzles in de 
kanaalwand, die de lucht over de gehele lengte van het 
kanaal gelijkmatig verdelen en grote luchthoeveelheden 
in lage luchtsnelheden verplaatsen. 

Activent maakt gebruik van het inductie principe. Kleine 
luchtstralen vanuit de Activent kanalen mixen hierbij met 
de ruimtelucht. Vanwege de effectieve mix-techniek, kan 
de toevoerlucht met een veel lagere temperatuur worden 
aangevoerd zonder tocht-problemen.

Het systeem is toepasbaar in zowel kleine als grote 
ruimten en kan worden gebruikt in verschillende typen 
gebouwen: kantoren, scholen, industriële gebouwen, 
warenhuizen, etc.

EXCIEL

Ons intern kwaliteitsprogramma ExCIEL verplicht 
ons om op basis van een aantal criteria een continu 
innovatieproject te volgen en de kwaliteit van ons 
leverings- programma op het gewenste hoge niveau te 
houden. 

ExCIEL staat voor:
Excellent Comfort, Innovatief, Energiezuinig en Luchtdicht. 

Deze kwaliteitsnorm is onze garantie dat deze producten 
worden vervaardigd op basis van hoogstaande kwaliteit, 
kennis, design en service. Bovendien staat ExCIEL garant 
voor milieuvriendelijkheid en energiebesparing.

ACTIVENT: een innovatief luchtverdeelsysteem 
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VOORDELEN

COMFORT

•	 Effectieve ventilatie in de gehele ruimte
•	 Gelijke temperaturen in de gehele leefzone
•	 Hoge koellasten met lage luchtsnelheden
•	 Geen tochtklachten
•	 Lage turbulentie intensiteit
•	 Extreem laag geluidsniveau

ENERGIEBESPAREND

•	 Toe te passen als variabel volume systeem (VAV)

INNOVATIEF

•	 Verschillende uitblaas- en nozzle- patronen 
beschikbaar 

•	 Grote vrijheid voor de binnenhuisarchitect met 
betrekking tot kleur,afmetingen en het ontwerp van 
het  
kanalensysteem 

•	 Computer software beschikbaar voor het ontwerpen 
en berekenen van complete installaties, inclusief 
geluidsgegevens

•	 Eenvoudig reinigbaar in het kader van de hygiëne 
normen/richtlijnen (VDI 6022 en EN 13779)
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PRODUCTINFORMATIE

Alleen in de diameters 031, 040 en 050

*) Alleen in de diameters    
    315, 400 en 500 mm

WERKING

Activent is een luchtverdeeltechniek, waarbij de lucht  
gelijkmatig over de gehele lengte van het kanaal verdeeld 
wordt. Ten gevolge van de effectieve mix-techniek, kan een 
ruimte met minder toevoerlucht geventileerd worden dan bij  
conventionele systemen. Daarnaast zijn er hogere koellasten  
mogelijk, maar zijn de luchtsnelheden aanzienlijk lager.  
Vanwege deze lage turbulentie intensiteit, behoren 
tochtproblemen tot het verleden. Samen met het lage 
geluids-niveau, zorgt dit voor optimaal comfort in de 
ruimte.

UITVOERINGEN

Activent bestaat uit een gegalvaniseerd stalen kanaal,  
voorzien van een grote hoeveelheid kleine nozzles in de  
kanaalwand. Het systeem kan geleverd worden in vijf  
verschillende diameters van 200 tot 500 mm en in drie  
verschillende standaardlengten: 2000, 2500 en 3000 mm  
(tussenliggende maten tot 3000 mm zijn ook leverbaar).  
Daarnaast zijn er vele mogelijkheden met betrekking tot de  
kleur en het ontwerp van het kanalensysteem.

NOZZLE-PATRONEN

Met Activent kanalen kunnen verschillende uitblaas- en 
nozzlepatronen worden gekozen. U kunt uiteraard altijd 
contact opnemen met de verkoopafdeling van Inatherm. 
Wij kunnen met een computerprogramma complete 
installaties ontwerpen en berekenen, inclusief 
luchtsnelheden en geluidgegevens.
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PRODUCTINFORMATIE

UITBLAASPATRONEN

Activent bestaat uit een gegalvaniseerd stalen kanaal, voorzien van een 
grote hoeveelheid kleine nozzles in de kanaalwand. Het systeem kan 
geleverd worden in vijf verschillende diameters van 200 tot 500 mm 
en in drie verschillende standaardlengten: 2000, 2500 en 3000 mm  
(tussenliggende maten tot 3000 mm zijn ook leverbaar). Daarnaast zijn 
er vele mogelijkheden met betrekking tot de kleur en het ontwerp van het 
kanalensysteem.

NAAR BOVEN GERICHTE UITBLAAS

De meest voorkomende toepassing, die voor de meeste typen gebouwen 
en VAV-systemen geschikt is. De gekoelde lucht zal zich snel mengen met 
dewarmere ruimtelucht rondom het inblaassysteem, wat voor de meest 
gelijkmatige luchtverplaatsing en luchtverdeling zorgt.

HORIZONTALE UITBLAAS

Met name geschikt in gebouwen met lage plafonds. Bij een horizontaal 
inblaaspatroon zal er een mengventilatiesysteem ontstaan. Bij een beperkte 
luchthoeveelheid uit de kanalen ontstaat er een low-impuls uitblaas-patroon.

NAAR BENEDEN GERICHTE UITBLAAS

Voor plafonds hoger dan 3,5 meter en een lagere ondertemperatuur. 
Vanwege het risico op hogere luchtsnelheden, wordt het neerwaartse 
uitblaaspatroon met name in industriële toepassingen gebruikt.

360° UITBLAASPATROON

De volledig rondom geperforeerde Activent is geschikt voor gebouwen die 
zeer grote, isotherme luchtstromen vereisen, bijvoorbeeld in laboratoria 
waar afzuigkappen grote hoeveelheden verse lucht vereisen.
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INATHERM
TIELENSTRAAT 17

5145 RC  WAALWIJK

T +31 (0)416 317 830

E INATHERM@HCGROEP.COM

I WWW.INATHERM.NL

CONTACTGEGEVENS


