
        
 

WERKING VAN DE INDUCTAIR  

 
Een vooraf bepaalde hoeveelheid primaire lucht wordt via de ronde 100 mm aansluiting op de 
primaire luchtkamer van de Inductair toegevoerd. Dit is reeds voorbehandelde verse lucht uit een 
luchtbehandelingskast. De hoeveelheid is primaire lucht kan gesteld worden op 40 tot 50 m3/h per 
persoon of 2 tot 3 keer de inhoud van de te koelen ruimte. 
 
De primaire luchtkamer dient om de primaire lucht gelijkmatig over de gehele lengte van de Inductair 
te verdelen en heeft tevens een geluiddempende functie.  Hiertoe is deze luchkamer voorzien van 
een akoestisch geïsoleerd leidschot. Tevens is een instelbare primaire luchtklep in de luchtkamer 
opgenomen. Hiermede kan de juiste hoeveelheid primaire lucht ingesteld worden. De primaire lucht 
wordt vervolgens via aerodynamisch gevormde nozzle’s met vrij hoge snelheid uitgeblazen in de 
mengkamer. 
 
Tengevolge van onderdruk wordt dan door de warmtewisselaar lucht uit het vertrek aangezogen. Dit 
is de zgn. secundaire of geïnduceerde lucht. Afhankelijk van de selectie van de Inductair bedraagt de 
secundaire luchthoeveelheid het 3 tot 5 voudige van de primaire luchthoeveelheid. Dit wordt het 
inductievoud genoemd.  
 
Door de warmtewisselaar stroomt een bepaalde hoeveelheid koud- of warmwater, waardoor de lucht 
gekoeld of verwarmd wordt. Bij koeling dient de lucht niet te worden ontvochtigd, dus alleen droge 
koeling. De koudwaterintredetemperatuur mag max. 2 K onder het dauwpunt van de secundaire 
luchttemperatuur (= ruimtetemperatuur) zijn. De secundaire lucht wordt in de mengkamer gemengd 
met de primaire lucht uit de nozzle’s.  Hierdoor ontstaat de gewenste inblaastemperatuur.  
 
De toegevoerde lucht wordt in dezelfde hoeveelheid door middel van afzuiging via gangen, toiletten 
en trappenhuizen weer afgevoerd. 
 
De voordelen van een inductiesysteem: 

1) toevoerkanalen van kleine doorsnede, daar slechts 20 a 25 % van de benodige lucht wordt 
verplaatst. 

2) geen recirculatie nodig, aangezien via gangen, trappenhuizen etc. afgezogen wordt. 
3) constante toevoer van verse lucht, waardoor een frisse en zuivere atmosfeer gewaarborg is. 
4) per moduul is regeling mogelijk, regeling dus individueel met een waterregelventiel. 
5) geen overspraak probleem tussen de ruimten onderling. 
6) vorstvrij houden van ruimten mogelijk. 
7) weinig of geen onderhoud nodig. 
8) zeer laag geluidsniveau.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inductair, model MGD, 4-pijps systeem voor koelen en 
verwarmen 



 


