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VivèsCo-X Serie
Inductie-unit voor koelen en 
verwarmen met cross-flow principe

KOELEN, VERWARMEN EN VENTILEREN

UITVOERMETHODES

UITWISSELBARE NOZZLES

LAAG GELUIDSVERMOGEN

De in eigen huis ontwikkelde VivèsCo inductie-units zijn 
geschikt voor koelen, verwarmen en ventileren.
De VivèsCo X-serie onderscheidt zich door zijn hoge
capaciteit, de geringe inbouwhoogte en de scherpe 
prijs.

Comfortabel koelen

Comfortabel verwarmenDeze positieve kenmerken zijn het resultaat van de 
unieke “cross flow” opstelling van de inblaasnozzles.
Via 2 rijen aërodynamisch gevormde nozzles wordt de 
primaire (verse) lucht kruislings in de inductiezone van
de unit geblazen, zonder dat de luchtstralen elkaar 
raken. Als gevolg van de kruisende luchtstralen 
ontstaat er een extra onderdruk in de unit en wordt er 
meer lucht vanuit de ruimte over de warmtewisselaar 
aangezogen. Zelfs met een eenvoudige warmte- 
wisselaar worden hierdoor hoge koel- en  
verwarmingscapaciteiten gerealiseerd. Afhankelijk 
van de bedrijfssituatie wordt de aangezogen 
secundaire lucht door de warmtewisselaar gekoeld 
of verwarmd en vermengd met de primaire lucht de 
ruimte ingeblazen.

STANDAARD VOORZIEN VAN AANSLUITSET

De nozzles zijn uitwisselbaar waardoor bij wijziging 
van de ruimtefunctie de units eenvoudig zijn aan te 
passen aan de nieuwe situatie. Doordat er nozzles
in verschillende afmetingen zijn kunnen de units voor 
elke situatie optimaal worden geselecteerd. Het 
onderpaneel van de unit is uitneembaar uitgevoerd, 
waardoor de binnenzijde van de unit inclusief de 
warmtewisselaar gemakkelijk bereikbaar en te 
reinigen is. 

De X-300 unit heeft een modulaire breedte van 300 
mm waarbij de lengtemaat kan variëren van 
minimaal 800 mm tot maximaal 2400 mm. De X-600 
unit een modulaire breedte van 600 mm waarbij de 
lengtemaat kan variëren van minimaal 800 mm tot 
maximaal 2400 mm.

Luchtaansluiting ø d los geleverd met flens

Wateraansluiting ø 10 
Afhankelijk van uitvoering (op aanvraag)
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DE UNIEKE EIGENSCHAPPEN 

 ■ Scherpe prijs door slim ontwerp 

 ■ Hoge capaciteit door hoog inductievoud en cross flow opstelling 

 ■ Extreem lage inbouwhoogte 

 ■ Laag geluidsvermogen 

 ■ Leverbaar in een 300 mm en 600 mm brede uitvoering 

 ■ Gering gewicht, X-300 ca. 6,4 kg/str. m. X-600 ca. 10,0 kg/str. m. 

 ■ Standaard in kleur RAL 9010, ook leverbaar in andere RAL-kleuren 

 ■ Warmtewisselaar bereikbaar door uitneembaar frontpaneel 

 ■ Duurzame polyester poedercoating zichtbare delen 

 ■ Verwisselbare nozzles 

 ■ Gepatenteerd ontwerp 

Voor meer inspiratie en technische details:
www.inteco.nl/inductie-units/vivesco-x

X-300                 X-600



Paneel
Het onderpaneel wordt uitgevoerd met een geperforeerde plaat.

Nozzles
De speciaal ontworpen inblaasnozzels zijn aerodynamisch vormgegeven om een laag luchtzijdig drukverlies 
te realiseren. Deze nozzles zorgen er tevens voor dat de VivèsCo unit een relatief laag geluidsvermogen 
heeft. De nozzels zijn verkrijgbaar in drie verschillende maten: S, M en L. Hierdoor zijn de uittredesnelheid van 
de lucht, het geluidsvermogen binnen de unit en de worp afzonderlijk te bepalen en kan voor elke situatie 
de best mogelijke configuratie worden bedacht.

Uitvoering
De unit is te integreren in diverse plafondsystemen. Deze moderne strakke unit is leverbaar in diverse lengte-
maten, RAL kleuren en glansgraden. Tevens is het mogelijk de unit uit te voeren met speciaal ontworpen 
kopschotten voor afwijkende plafondsystemen. Bespreek de mogelijkheden met één van onze adviseurs.  

Afmetingen
De X-300 unit heeft een modulaire breedtemaat van 300 mm en de X-600 unit een modulaire breedtemaat 
van 600 mm. Beide versies zijn beschikbaar in meerdere lengtematen.  

Waterzijdige aansluiting
De wateraansluitingen zijn voorzien van een glad koperen uiteinde met een diameter van 10 mm. Voor de 
juiste aansluiting zijn de aansluitingen van de 4-pijps units gecodeerd met CV en GKW. Optioneel zijn de 
units leverbaar met aansluitsets in de vorm van flexibele zuurstofdiffusiedichte aansluitslangen. De slangen 
kunnen worden voorzien van diverse technieken voor de aansluiting.

Luchtzijdige aansluiting X-300
De diameter van de luchtaansluiting is standaard 100 mm. In geval van een zijaansluiting is de aansluittuit 
reeds gemonteerd op de behuizing van de unit. Bij een bovenaansluiting wordt de aansluittuit samen met 
een overschuiflens los meegeleverd. Deze kan met de meegeleverde schroeven eenvoudig worden 
gemonteerd. In geval van een bovenaansluiting is optioneel een luchtaansluiting van 125 mm mogelijk.

Montage in een T-ligger plafond
De VivèsCo plafondinductie-unit kan in een T-ligger draagconstructie worden gelegd. Echter dient de unit 
zelfstandig aan het bouwkundige dek te worden afgehangen. Hiervoor zijn de units aan beide kopse zijden 
voorzien van twee bevestigingsgaten.

Montage in een C-bandraster plafond
De VivèsCo plafondinductie-unit kan met behulp van de meegeleverde montagebeugels worden 
opgelegd op het C-bandraster. Het C-bandraster dient op een zodanige verantwoorde wijze te worden 
opgehangen aan het bouwkundig plafond dat het de unit kan dragen. Tevens adviseren wij de unit 
zelfstandig aan het bouwkundige dek af te hangen. Hiervoor zijn de units aan beide kopse zijden voorzien 
van twee bevestigingsgaten.

Zelfstandig ophangen
Indien de VivèsCo plafondinductie-units niet in een plafonddraagconstructie worden gemonteerd dan 
kunnen deze met een degelijke ophanging aan het bouwkundig dek worden gemonteerd. Hiervoor zijn de 
units aan beide zijden voorzien van twee bevestigingsgaten. 

Gebruik en onderhoud
Het onderpaneel van de unit is eenvoudig uitneembaar voor eventueel benodigde schoonmaak- 
werkzaamheden. Het aanzuigrooster kan aan de onderzijde stofvrij worden gemaakt met een stofzuiger 
met een zachte borstel en kan nadien met een klamvochtige doek worden afgenomen. Tevens kan de 
warmtewisselaar aan de binnenzijde worden ontdaan van stof. Het onderpaneel dient hiertoe te worden 
geopend. Voor verdere reiniging dient er een Ph neutraal reinigingsmiddel te worden gebruikt. De VivèsCo 
plafond inductie-units zijn verder onderhoudsvrij.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


