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Volledig gesloten dampdicht paneel met 
duurzame dubbele afdichting, voorkomt 
binnendringen van vocht (VDI 6022). 

Toekomst bestendig
In overdekte zwembaden wordt door middel van de luchtbehandelingskast verse 
lucht de ruimte ingebracht om een aangenaam klimaat te realiseren. Met de  
retourluchtstroom wordt de vochtige en verontreinigde ruimtelucht afgevoerd. 

De kunststof luchtbehandelingskasten van Rosenberg zijn de ideale oplossing voor 
de zeer vochtige en agressieve lucht die in deze omstandigheden wordt afgezogen.

Niet alleen de binnen- en buitenzijden, maar ook het dragend frame zijn uit een 
hoogwaardig kunststof composiet vervaardigd. Hierdoor behoort het corroderen 
door inwerking van chloorverbindingen definitief tot het verleden. 

Koudebrugvrije sloten weggewerkt in 
het paneel met overdrukbeveiliging en 
sleutelbediening (VDI 3803, EN 1886).

De luchtbehandelingskast kan worden 
voorzien van een BaOpt regelsysteem 
waarmee homogene luchtcondities in het 
zwembad worden gerealiseerd. Hierdoor 
wordt een extra besparing op thermisch 
en elektrisch energieverbruik bereikt!

Filterframes (RVS en verzinkt)  
met duurzame waterafstotende filter-
afdichting (VDI 6022, VDI 3803). Filter-
frames geschikt voor filter-types tot en 
met filterklasse F9 (EN 1886).

Luchtdichtheidsklasse L1 (R) volgens  
NEN-EN 1886 voor alle bouwgroottes,  
o.a. dankzij minutieuze afdichting op  
alle onderdelen

PVC dakbedekking met aluminium  
randafwerking met een levensduur  
van tenminste 35 jaar.



Plug & Play oplossingen
De kunststof luchtbehandelingskasten kunnen als optie worden uitgevoerd met  
bekabeling en/of interne regeling. Voordeel van het bekabelen door Rosenberg is 
dat de kabelgoten/frequentieregelaars etc. geïntregeerd zijn in het ontwerp, voor 
zowel binnen- als buitenopstellingen. Een complete regeling van de gerenommeer-
de merken kan tevens worden opgenomen in de luchtbehandelingskast waardoor 
het Plug & Play principe wordt gerealiseerd. Alle genoemde oplossingen zorgen 
voor een nette hoogwaardige afwerking van de luchtbehandelingskasten.

Unieke eigenschappen
•  Uitneembare panelen en inspectiepanelen met kunststof/RVS sluitwerk. 
• Uitneembare componenten als heaters, kleppen en kruisstroomwisselaars.
•  Voor buitenopstelling kunststof PVC-dak met lange levensduur (35 jaar),  

aanzuig- en uitblaas-roosters in kunststof met geïntegreerde druppelvangers.
•  Vlakke binnenwanden door PET-folie afwerking, goed reinigbaar en bestand tegen 

de meest agressieve belasting.
• Thermisch 70mm PU-hardschuim isolatie, hoge isolatiewaarde (T1-TB1).
•  Kunststof composiet framewerk en fundatieframe, corrosievrij en sterk.

Classificatie kastwandeigenschappen volgens NEN-EN 1886

Mechanische sterkte klasse D1 (M)

Luchtlekkage klasse L1 (M)

Filter bypass lekkage klasse F9 (M)

Thermische transmissie klasse T1 (M)

Thermische koudebruggen klasse TB1 (M)



•  Duurzaam en onderhoudsvrij.

•  Ruim 30 jaar ervaring in ontwerp, productie en onderhoud van zwembad toepassingen.

• Energiezuinig door optimale systeemoplossingen.

•  Geen corrosieve invloeden ten gevolge van chloorverbindingen en vochtige lucht.

•  Uitgekiend ontwerp waardoor onderhoud eenvoudig is uit te voeren.

•  Lichter in gewicht (circa 50%) dan vergelijkbare stalen luchtbehandelingskasten.

•  Zeer hygiënisch door een glad kunststof oppervlak en dubbele afdichting.

• 12 jaar garantie op de kunststof omkasting

Voordelen kunststof luchtbehandelingskasten



SYSTEEM�1: BASISPRINCIPE KRUISSTROOMWISSELAAR

SYSTEEM�2:  BASISPRINCIPE MET LUCHTDRUKSTURING  
VOOR OPTIMALE HOMOGENE RUIMTECONDITIE  
(CLIMOTION, BAOPT EN OPEN BALANCE)

SYSTEEM�3: WARMTEPOMP MET ONTVOCHTIGER

WP

Voor het ventileren en ontvochtigen van wedstrijdbaden, recreatiebaden en doelgroepenbaden 
zijn drie specifieke zwembaduitvoeringen van de Liberty luchtbehandelingskast ontwikkeld. Door 
combinaties van warmteterugwinning en eventuele extra ontvochtiging zijn deze drie uitvoeringen 
voor alle toepassingen inzetbaar. 

thermisch rendement

aanschafkosten

exploitatiekosten

ontvochtiging

thermisch rendement

aanschafkosten
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thermisch rendement

aanschafkosten

exploitatiekosten

ontvochtiging

Systeemparameters basisprincipe 
met kruisstroomwisselaar.

Systeemparameters basis principe 
met luchtdruksturing.

Systeemparameters warmtepomp 
met ontvochtiger.

Drie optimale zwembad systemen
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AIR HANDLING UNITS

CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA
RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERÄTE

THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR :  2016
Units for full or partial outdoor air at design winter T≤ 9°C
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Uitvoering

De luchtbehandelingskasten 
van Rosenberg worden in  
eigen fabrieken in Nederland 
geproduceerd, geassembleerd  
en volgens klantspecificatie  
uitgevoerd.

Mogelijkheden�van�uitvoering�zijn:
–  Luchtbehandelingskasten in binnen-  

of buitenopstelling.
–  LBK’s in gestapelde of lage bouwwijze.
–  Uitvoering in 1 deel, in meerdere delen of  

in stijlen en panelen.
–  Luchtbehandelingskasten in bekabelde  

uitvoering en/of voorzien van geïntegreerde 
regeltechniek.

–  Gecoate componenten of componenten  
zoals kruisstroomwisselaars in kunststof.

–  Hoogrendement ventilatoren en motoren  
(IE 3 t/m IE4) of gelijkstroomventilatoren.

–  Diverse uitgekiende warmte terugwinsystemen.

De calculatie- en ontwerpafdeling van  
Rosenberg heeft eigen rekenmodules, 
om aan de hand van het badwater- 
oppervlak en de gewenste condities in 
zwembad, de juiste luchthoeveelheden  
en kastgrootte te bepalen.

Tevens kan er een vergelijk worden 
afgegeven wat betreft energieverbruik, 
stookkosten en terugverdientijd van de 
verschillende zwembad systemen.   

Vlakke kunststof binnenwanden Uitneembare componenten als ontvochtigings-
batterijen

HR kruisstroomwisselaar gecoate uitvoering





�Rosenberg�is�producent��

en�leverancier�van:�

> Luchtbehandelingskasten

> Dakventilatoren 

> Axiaalventilatoren 

> Centrifugaalventilatoren  

> Buisventilatoren 

> Kunststof ventilatoren  

> Regelapparatuur

Rosenberg�Ventilatoren�B.V.

Elandlaan�8

3734�CP��Den�Dolder

Telefoon:�030-�274�82�82

Fax:�030�-�274�82�88

Email:�post@rosenberg.nl

www.rosenberg.nl

>�ZWEMBADEN

>�INDUSTRIE

>�RENOVATIE

>�ZORG


