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WK-com TB1: Constructie zonder koudebruggen
Staat als een rots
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Constructie zonder koudebruggen

WK-com TB1
Staat als een rots  
Onze nieuwe WK-com TB 1 is op basis van onze  
beproefde dubbelwandige weersbestendige  
luchtbehandelingscentrale ontwikkeld vanuit de serie 
WK-com N. 

Door middel van constructief en precies werk is daaruit 
een luchtbehandelingscentrale ontstaan, die vanwege 
zijn uitstekende behuizingswaarden de ideale oplossing 
is voor extreme doeleinden.

WK-com TB1 in detail

Extreem platte, ontkoppelde binnensluiting

Dubbele deuren

1  Dubbele deuren
Bijzonder hoogwaardig is de constructie van 
de deuren die op de lange termijn, dat wil 
zeggen ook na veelvuldig openen en sluiten, 
aan de vereiste thermische en mechanische 
waardes blijven voldoen. De uitvoering 
met onze dubbele deuren garandeert deze 
eigenschappen met de hoogste mate aan 
betrouwbaarheid. 

Door het ontkoppelen van binnen- en bui-
tendeuren wordt aan de ene kant de akoes-
tische overdracht gedempt en aan de andere 
kant de isolatie verhoogd. Dat bespaart 
energie en zo is de centrale nauwelijks  
hoorbaar als deze in bedrijf is.

Met de drievoudige deursluiting nemen de 
kansen op verliezen door lekkage aanzienlijk 
af en wordt bijgedragen aan een energie-
besparend gebruik. Het in de lijsten van de 
binnendeuren aangebrachte afdichtprofiel 
verhindert dat er condens lekt.

2  Nieuwe sluiting aan 
 de binnenzijde

De extreem platte sluiting aan de binnen-
zijde, met een stabiele metalen behuizing, 

is thermisch van de binnenkant van het 
apparaat gescheiden, vermindert lekkage-
verliezen en koudebruggen.  
De sluiting heeft een veiligheidsfunctie 
die voorkomt dat de deur door druk open-
springt.

3  Stabiele constructie
Door de dubbelwandige constructie (binnen 
30 mm. dikke panelen met mineraalvezel 
isolatie, buiten 50 mm. dikke PU bekleding) 
worden uitstekende thermische eigenschap-
pen behaald. Ook de mechanische waarden 
als behuizinglekkages en doorbuiging  
voldoen aan de hoogste klassen D1 en L1.

Ook de waarden van de akoestische isolatie 
van de behuizing zijn overeenkomstig goed 
(zie tabel).

4  Beklede hoeken
Gevoelige punten van een thermisch  
zeer efficiënte luchtbehandelingscentrale  
zijn ook de hoeken en randen.  
Deze moeten natuurlijk voortdurend de  
vereiste thermische waarden kunnen  
garanderen, maar dienen volgens onze  
ervaring ook stabiel en robuust weerstand 
tegen externe invloeden te bieden. 

Kent u een betere?

Garantie voor kwaliteit: DIN-, VDI- en hygiëne-controles,
Lid van Herstellerverband RLT (verbond voor HVAC-fabrikanten) 
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Beklede hoeken, thermisch gescheiden schroefverbindingBehuizingsconstructie met dubbele isolatie

Daarom zijn alle hoeken en randen bij  
ons extra geïsoleerd, om elke vorm van 
koudebruggen te vermijden. Bovendien 
zijn ze aan de buitenkant nog bekleed  
met geprofileerde metalen platen.

5  Details
Met veel detailoplossingen worden 
koudebruggen vermeden.

Daarbij wordt gebruikgemaakt van speciale 
verbindingen tussen panelen.  
Ook kunnen met onze constructie kraanogen 
worden gebruikt om de cel van bovenaf op 
te hijsen.

Waarden na keuring overeenkomstig DIN EN 1886

Type appa-
raat 
Serie

Isolatie-
dikte

Isolatiemateriaal Behuizings-
lekkage

Doorbuiging Filter-bypass 
lekkage

U kb Geluidsisolatie behuizing

+ - + - + - + - 125 250 500 1k 2k 4k 8k

[mm.] [mm.] Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl [dB]

WK-com TB1 82,5 30 mineraalwol 
 50 PU-panelen

L1 L1 D1 D1 F9 F9 T1 TB1 15,4 25,7 32,5 37 40,9 51,9 59,2

Constructie zonder koudebruggen

Voordelen
Rock Solid

XX Keuring door TÜV overeenkomstig 
DIN EN 1886

XX Kan binnen of buiten worden geplaatst
XX Dubbele behuizingsconstructie
XX De beste thermische waarden T1 / TB1
XX De beste mechanische waarden L1 / D1
XX Zonder koudebruggen
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Münchener Str. 54
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Telefoon +49 (0)8452 99-0
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WOLF op www.youtube.com/wolfanlagentechnik
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