SCHOOLVENTILATIE
LG ERV (DX)

LG ERV (DX)

SCHOOLVENTILATIE
Scholen staan sinds jaar en dag voor een uitdaging. Hoe zorgen zij ervoor dat
zij binnen hun budget op de juiste manier kunnen verwarmen, ventileren en
eventueel zelfs koelen?

FRISSE SCHOLEN
Het concept ‘Frisse Scholen’ is niet nieuw. Scholen
moeten sinds geruime tijd voldoen aan diverse eisen en
ambitieniveaus bij nieuwbouw of verbouwen. Het doel is
uiteraard het verbeteren en realiseren van energiezuinige
en gezonde scholen. Een slecht binnenmilieu in scholen
heeft immers een negatief effect op de gezondheid,
leerprestaties en het functioneren van leerlingen en
leerkrachten. De nieuwste versie van het PvE Frisse
Scholen is van kracht geworden op basis van de eisen in
het Bouwbesluit op 1 januari 2021.
KLAAR VOOR DE START
Met het PvE kunnen de ambitieniveaus Klasse C (voldoende), Klasse B (goed) en Klasse A (uitmuntend) per
ruimte worden vastgelegd en uitgevoerd. Centercon
heeft een groot assortiment aan totaaloplossingen voor
diverse marktgebieden, zo ook voor de educatiemarkt.

In deze folder laten we onze oplossingen zien aan de
hand van het Programma van Eisen Frisse Scholen.

ENERGIE
LUCHT
TEMPERATUUR
GELUID
KWALITEITSBORGING

ENERGIE
In de NTA8800 zijn eisen vastgelegd aangaande de
energieprestatie van een nieuw te bouwen gebouw. Voor
bestaande bouw zijn er eisen ten aanzien van het energie
label en de (deel)eisen ten aanzien van onder andere
volgende aspecten:
• Energie-efficiëntie ventilatie
• Energie-efficiëntie koeling
• Energie-efficiëntie verwarming
Ventilatie is één van de meest belangrijke zaken waar
vaak te ‘luchtig’ over wordt gedaan. Omdat er steeds
beter geïsoleerd wordt speelt ventileren een enorm grote
rol bij het gezond houden van een gebouw en de mensen
die erin rondlopen. Goed ventileren draagt bij aan het
elimineren van vochtproblemen, de opstapeling van schadelijke stoffen en een hoog CO2-gehalte. Het helpt tevens
om luchtweginfecties te beperken.
ERV (ENERGY RECOVERY VENTILATION)
Afvoerlucht naar buiten

Verse buitenlucht

Toevoerlucht

Luchtfilter

Vervuilde binnenlucht

In de warmteterugwinunits van LG wordt zowel warmte
als vocht met een speciaal ontwikkelde ‘semi-permeabele
kern’ uitgewisseld. Dankzij gescheiden luchtstromen wordt
de warmte uit vervuilde binnenlucht uitgewisseld met de
frisse binnenkomende buitenlucht.

De duurzaamheid van LG ERV wordt verhoogd door het
bacteriebestendige materiaal van de warmtewisselaar en
de corrosiebeschermende coating. Het voorkomt verkorting van de levensduur van het product als gevolg van
corrosie of schimmel, en levert hoge kwaliteit verse lucht
door bacteriën te minimaliseren.
Daarnaast maakt LG gebruik van uiterst energiezuinige
ventilatormotoren om een hoog energiegebruik tegen te
gaan. Wanneer het buiten kouder is dan binnen is
het mogelijk om gebruik te maken van de automatische
bypass*. Verse lucht wordt direct aangevoerd zonder deze
eerst uit te wisselen met lucht uit de ruimte. Deze ‘Night
Time Free Cooling’ zorgt elke dag weer voor een frisse
start op school.
De ERV units zijn standaard voorzien van een CO2-sensor.
Bij het bereiken van de voorgeprogrammeerde CO2waarde in de ruimte (in PPM, parts per million), toert de
unit automatisch op of af. Een energiebesparende functie,
want de ventilator draait alleen als het echt nodig is of
zelfs helemaal niet als er geen bezetting in de ruimte
is. Bij gebruik van de nieuwste RS3 wandbediening is
het mogelijk om het actuele CO2-gehalte af te lezen.
Wanneer het CO2-niveau te hoog is brandt een rood
lampje op het LED display van de bediening.
ERV DX
De ingebouwde DX (directe expansie) batterijen in de
ERV DX modellen bieden de mogelijkheid om in combinatie met het Multi V VRF-systeem verse lucht af te
koelen of te verwarmen. Het principe van ventileren blijft
gelijk ten opzichte van de ‘gewone’ ERV units.
LG ERV DX kan worden gebruikt als een totaaloplossing.
In de zomer zorgt LG ERV DX voor airconditioning door
de binnenkomende lucht te koelen en te ontvochtigen.
ERV DX komt in combinatie met het Multi V systeem in
aanmerking voor de EIA.

LG ERV

* de bypass is een automatische functie en kent een niet aan te passen
specifiek werkingsbereik.

ERV - stand alone
Warmte
terugwinunits

H025GBA4

H035GBA5

H050GBA5

H080GBA5

H100GBA5

H0150GBA5

H200GBA5

m3/h

150/250/250

210/350/350

320/500/500

660/800/800

800/1.000/1.000

1.200/1.500/1.500

1.600/2.000/2.000

Pa

50/70/100

50/100/150

50/100/150

50/100/160

50/100/160

50/100/160

50/100/160

SPL dB(A)
1,5 m

24/28/29

26/32/35

28/36/37

32/36/40

33/37/40

35/39/43

36/40/43

Afmeting
BxHxD mm
Filter
Optioneel high
performance
filter
CO2-sensor
Efficiëntie
Temperatuuruitwisseling

988x273x1.014

1.101x405x1.230

1.353x815x1.230

Long life
pre-filter

Long life
pre-filter

Long life
pre-filter

Long life
pre-filter

Long life
pre-filter

Long life
pre-filter

Long life
pre-filter

High performance
Filter
(ISO ePM1 75%)
EU7

High performance
Filter
(ISO ePM1 75%)
EU7

High performance
Filter
(ISO ePM1 75%)
EU7

High performance
Filter
(ISO ePM1 75%)
EU7

High performance
Filter
(ISO ePM1 75%)
EU7

High performance
Filter
(ISO ePM1 75%)
EU7

High performance
Filter
(ISO ePM1 75%)
EU7

intern

intern

intern

intern

intern

intern

intern

83/80/80
%

82/79/79
%

81/78/78
%

83/81/81
%

80.9/79/79
%

83/81/81
%

80.9/79/79
%

H080GXN4

H100GXN4

Tabel ERV

ERV DX - i.c.m. Multi V

INTERLOCKING
Zowel de ERV als de ERV DX systemen kunnen luchtzijdig
en regeltechnisch aan andere LG klimaatapparatuur
worden gekoppeld om een totaalklimaatoplossing te
realiseren. Verse lucht wordt aan de ruimte toegevoegd
en het klimaatsysteem zorgt voor de conditionering van
de ruimtelucht.

Warmte
terugwinunit

H050GXN4

(met DX batterij)

m3/h
Pa
SPL dB(A)
1,5 m

440/500/500

640/800/800

820/1.000/1.000

110/150/180

80/120/170

70/100/150

35/37/37

36/38/41

36/39/41

Afmeting
BxHxD mm
Filter

Koel-/ Verwarmingsmodus
Temperatuurinstelling

Optioneel high
performance
filter
CO2-sensor

1.667x365x1.140
Long life
pre-filter

Long life
pre-filter

Long life
pre-filter

High performance
Filter
(ISO ePM1 75%)
EU7

High performance
Filter
(ISO ePM1 75%)
EU7

High performance
Filter
(ISO ePM1 75%)
EU7

optioneel

optioneel

optioneel

Koelcapaciteit
kW

4.93

7.46

9.12

Verwarmings
capaciteit
kW

6.73

9.80

11.72

Efficiëntie
Temperatuuruitwisseling

87/86/86
%

81/80/80
%

78/76/76
%

Tabel ERV DX

LUCHT
LUCHTBEHANDELINGSKAST MET DX-UNIT
Indien voor een centrale oplossing wordt gekozen kan
een luchtbehandelingskast worden voorzien van een
DX-unit. Hiermee kan men via de warmtewisselaar in de
LBK de lucht koelen of verwarmen.
Via de LG LBK-communicatiekit is het mogelijk om het
binnenklimaat te regelen op basis van de temperatuur
van de toevoer- of retourlucht.
LUCHTBEHANDELINGSKAST MET WATERBATTERIJ
Als de luchtbehandelingskast voorzien is van een waterbatterij (warmtewisselaar met water), dan kan hier ook
één van de LG-lucht/water warmtepompen op worden
aangesloten. Deze zijn beschikbaar in alle capaciteiten
tussen 5kW en 500kW. Zowel voor bestaande gebouwen
als bij renovaties of nieuwbouw kan een krachtig
ventilatiesysteem het binnenklimaat aangenaam maken.
Op basis van het meten van de CO2-concentratie wordt
de luchtcirculatie geregeld, wat de energiekosten flink
terugdringt. Een all-in-one formule als het ware.
In bestaande gebouwen kan een decentraal ventilatie
systeem zeker een oplossing bieden. Hier worden de ventilatie-units voorzien van verwarming en/of koeling om zo
de verse lucht voor te conditioneren. Deze kleinere units
zijn ook voorzien van warmteterugwinning om een zo hoog
mogelijk rendement te behalen. Voor nieuwbouw of andere
renovaties is een gecentraliseerd systeem de beste optie.
Zo kun je alles in één unit implementeren: verse lucht,
verwarmen, koelen – en het terugwinnen van warmte.
Doordat alle onderdelen samenwerken gaat er geen
energie verloren.

TEMPERATUUR
Samen met geluid en licht is de temperatuur van groot
belang voor de comfortbeleving in een klaslokaal. Een
hoger comfort draagt positief bij aan de prestaties die
geleverd moeten worden op school. Bij het combineren van
verse lucht en een LG klimaatsysteem ontstaat de juiste
balans tussen verse lucht en gekoelde of verwarmde lucht.
Na het instellen van de juiste parameters regelt het systeem
zichzelf. De temperatuur is per lokaal of centraal te regelen.
Eén van de nieuwste ontwikkelingen bij LG is een Air
Purification Kit welke toegepast kan worden op cassetteen op kanaalunits. De geconditioneerde lucht wordt met
deze kit gezuiverd zodat microdeeltjes (PM 1.0) worden
verwijderd. Schadelijke stoffen, bacteriën en geurtjes
worden met deze kit uit de ruimte gefilterd. Zo ontstaat
een schone leefomgeving.

GELUID
Er is niets zo vervelend in een klaslokaal als storende
geluiden op de achtergrond. Voorbijrazend verkeer, geroezemoes in andere ruimtes of gegil op de speelplaats. Een
andere bron van ergernis zou kunnen komen van een monotoon gebrom of getik van een niet goed functionerende
klimaatinstallatie. LG past kwaliteitsborging toe zodat
elke unit die de fabriek verlaat voldoet aan de kwaliteits
eisen. Dankzij de hoge kwaliteit van de apparatuur en de
intelligente techniek in de apparatuur is het mogelijk de
luchthoeveelheid nagenoeg traploos te regelen. Dit resulteert in een lager geluidsniveau. Door het goed in regelen
van de apparatuur is een lange levensduur en een stille
unit de basis voor een gezond binnenklimaat. Naast de
weergave van het actuele CO2-gehalte in de ruimte op de
lokale bediening is de centrale regeling AC smart in staat
om de energie- en milieuprestaties weer te geven.

CENTERCON biedt een breed scala aan klimaatapparatuur welke in nagenoeg elke omstandigheid
kan worden toegepast. Door de combinatie te maken van WTW-units met airconditioning en bijbehorende
(centrale) regeling ontstaat een uitgebalanceerd binnenklimaat waar de gebruiker het meest van profiteert.
Wilt u meer informatie of een uitgebreid advies? Neem dan contact op met uw accountmanager.
Het complete programma Frisse Scholen is te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
via www.rvo.nl/sites/default/files/2021/06/PvE-Frisse-Scholen-2021.pdf
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