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Voorwoord
Uitbreiding van het
leveringsprogramma met
koelplafonds, past geheel
in de strategie van ALMO,
doen waar we sterk in zijn,
verwarmen en koelen d.m.v. het
stralingsprincipe.
De sterke positie, door ALMO
verkregen op de Nederlandse
markt, verklaart zich mede
door de innovatieve keuze,
aluminium als basis materiaal toe
te passen voor de fabricage van
stralingspanelen.
Resultaat hiervan, de niet
geëvenaarde hoge warmte afgifte
cijfers van ALMO stralingspanelen.
Dit succes zet zich voort bij het
verwarmd stalen lamellenplafond,
waar ALMO een groot
marktaandeel in heeft verkregen.
Dat ook bij het klimaatplafond
is gekozen voor aluminium
als watervoerend materiaal, is
inherent aan voorgaand succes.

Het begrip comfort en
behaaglijkheid
Het menselijk lichaam, staat gemiddeld 1/3 van zijn warmte
d.m.v. convectie aan zijn omgeving af, 20% door verdamping en
het resterende gedeelte ca. 50-60% aan straling. Dit laatste komt
overeen met de stralingsafgifte van het ALMO klimaatplafond.
Het in evenwicht zijn van, stralingsaandeel dat ons lichaam afgeeft,
en ontvangt aan straling, ervaren we als behaaglijk. Het menselijk
hoofd heeft een ca. 5K hogere temperatuur dan onze voeten.
De uitdrukking het hoofd koel houden is in dit verband
veelzeggend. Als de plafondtemperatuur hoger is dan de
temperatuur van het hoofd, voelen wij ons niet prettig, we kunnen
de warmte dan niet afgeven aan het koel plafond.

Verwarmen
en koelen met
klimaatplafonds
Warme lichamen stralen warmte uit, koude
lichamen absorberen warmte.
ALMO klimaatplafonds zijn uitgevoerd met
zowel stalen als aluminium plafondplaten
met daarin aangebracht watervoerende
elementen. In het geval bij koelen wordt
warmte door het plafond opgenomen en
via het koelwater getransporteerd naar
de koelmachine. Dit patroon blijft zich
herhalen.

Waarom Klimaatplafonds
Klimaatplafonds kunnen verwarmen en koelen. Het grote
voordeel van het ALMO klimaatplafond ten opzichte
van luchtgekoelde systemen is de energiebesparing
die behaald wordt en een ALMO klimaatplafond is een
tochtvrij systeem.
Ten gevolge van de grote interne warmtelast, veroorzaakt
door verlichting en computers, ontstaat een te hoge
omgevingstemperatuur met als gevolg een laag
arbeidsrendement. Door het grote koelvermogen is het
ALMO klimaatplafond, zeker in de zomer, in staat een
optimaal werkklimaat te creëren.

Wordt via het plafond verwarmd dan
spreken we over stralingsverwarming.
Hierbij zorgt de circulatiepomp dat
verwarmd ketelwater blijft circuleren,
waarbij het circuit warmte afstaat aan het
stralingspaneel. Het stralingspaneel staat de
warmte door straling af aan zijn omgeving.
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Activerings systeem d.m.v. aluminium
ALMO heeft een uniek systeem ontwikkeld. Dit systeem bestaat uit een speciaal ontwikkeld aluminium profiel,
waarbij de watervoerende buis en het warmteoverdrachtprofiel uit een geheel bestaat. Dit geeft een optimale
warmtegeleiding daar er nu geen warmteoverdrachts verliezen optreden van het watervoerende element naar
het warmteoverdrachtprofiel.
Het aluminium profiel wordt m.b.v. een lijmtechniek met de plafondplaten verbonden. De lineaire uitzettingen
van beide materialen wordt hiermee volledig opgevangen.
Afhankelijk van de gewenste koelcapaciteit, is de hart op hart maat van de watervoerende leidingen standaard
100 of 150mm.

Verdeelleidingen
bedoeld, welke zich boven het actieve klimaatplafond
bevinden. De verdeelleiding eindigt afhankelijk van de situatie,
als dunwandige c.v. pijp in de ruimte of in de gangzone. De
Bandraster
Geipel
/ Genex-Vertrieb
verdeelleidingen worden niet geisoleerd
en-zijn
exclusief
ontluchting afsluiters en/of regelappendages.

Bij de constructie van een

De verdeelleidingen voor een aluminium activering worden

klimaatplafond kan men deze

Bandraster - Geipel / Genex-Vertrieb

standaard uitgevoerd in dunwandige c.v. pijp.

Het aansluiten van de actieve klimaatplafonds
op de
GE RMAN
HI -TE CH

5

Standaard
constructie
klimaatplafond

Met de verdeelleidingen worden de aanvoer- en retourleidingen

opsplitsen in twee groepen:

CE I LIN G

1. Het zichtbaar ophangsysteem;

verdeelleidingen en de onderlinge doorkoppelingen van de

namelijk het C-bandraster,

actieve plafondplaten wordt gebruik gemaakt van flexibele

T-bandraster en het T-grid

GE RMAN HI -TE CH CE I LIN G

slangen. Deze slangen bestaan uit roesvast omvlochten kunststof

systeem.

slangen of uit roestvast stalen slangen.

2. Het niet zichtbare ophangsysteem.
Het voordeel van het zichtbare

Het ALMO klimaatplafond kan in elke plafondmoduul worden

C-bandraster en T-bandraster is

toegepast. Paneel breedten zijn standaard 250mm tot 600mm,

dat men later redelijk eenvoudig

en de standaard lengten varieren van 600 tot 2400mm.

Bandrasters

C-bandrasterkan plaatsen.
systeemwanden

Randafwerking geschiedt standaard met kanthout en hoeklijn.
Geipel®

bandraster

Bandrasters
exposed installations

profiles

are

used

for

of the substructure. With

thisGeipel®
solution you
benefit from:
bandraster profiles are

used

C-bandraster

Versions:

150 mm

3600
m
Standard 50 mm
/ 75
Versions:

for

length:

exposed installations of the substructure. With

excellent workmanship quality

this solution you benefit from:

high accuracy in fitting

excellent
qualityGeipel® ceiling
exact
colourworkmanship
match with other
high accuracy
fitting luminaires etc.)
elements
(ceilinginpanels,
exact colour match with other Geipel® ceiling

for

mineral

fibre

panels

3600request
mm /

length:
Coating:

available
60s
Geipel

Coating:

Geipel stand

for

mineral

fibre

panels

and

In perforated
addition togypsum
the standard
boards. lengths, we also
produce any required special length and special

In addition to the standard lengths, we also

slots.

produce any required special length and special
slots.

The system versions
The system versions
T-lay-on bandraster (T-BR)

C-bandraster
(C-BR) (T-BR)
T-lay-on bandraster
C-bandraster (C-BR)

request
on requ
on request

and

Our T-bandraster
profiles are also used as
perforated
gypsum boards.
substructure

150 availabl
mm / 1

Standard

Our T-bandraster
profiles
also used
elements (ceiling
panels,are
luminaires
etc.) as
substructure

50 mm

T-bandraster slotted
T-bandraster slotted

Versions:

75 mm

3600 m
Standard 75 mm
/ 10
availabl
length:

Versions:
Standard

3600 mm /

length:

available 60

Coating:

Geipel stand

Coating:
Slotting:

Slotting:

request

Geipel s
request

on requ

on request
standar

standard ev
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Materiaal
Almo klimaatplafonds zijn
uitgevoerd met zowel stalen-als
aluminium plafondplaten waar
men uit verschillende diktes kan
kiezen.
Onze plafonds zijn CEgecertificeerd en voldoen aan
de hoge kwaliteitsstandaard van
TAIM.
(TAIM is een vereniging van
industriële metalen plafond
fabrikanten uit Europa, waarvan
de leden bij elkaar komen om
de commerciële en technische
aspecten van het gebruik van
metalen plafonds te promoten.’
Het Almo klimaatplafond kan
in elke plafondmoduul worden
toegepast.
Nagenoeg kan men uit alle
soorten perforaties kiezen van de
plafondplaat.

Ophangsysteem
Ook in het ophangsysteem kan men kiezen,
zichtbaar of niet zichtbaar.
Hieronder een tekening van ons
ophangsysteem niet zichtbaar.

(vorm en / of grootte en ook helemaal geperforeerd of
niet helemaal geperforeerd)
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Verlichting
Akoestiek
Het ALMO klimaatplafond
heeft een hoge graad van
geluiddemping. Standaard
worden de plafondplaten
voorzien van een mineraalwol
deken dat geseald is in een
zwarte PE-folie. Daarnaast worden
de plafondplaten voorzien
van een perforatie. In deze
combinatie heeft het standaard
klimaatplafond een alpha waarde
van ca. 0,8.

Roosters
In het ALMO klimaatplafond kan
nagenoeg elk type en uitvoering
van roosters worden toegepast,
zoals geperforeerde roosters,
wervelroosters en lijnroosters.
Ronde roosters, vierkante roosters,
volledig geintegreerde roosters,
of volledig vlak gemonteerde
roosters.

ALMO kan ook de verlichting verzorgen. Door ALMO is een aantal
armaturen (T5 en LED) ontwikkeld die volledig geïntegreerd worden
in het klimaatplafond. Zowel ronde als rechthoekige armaturen.
De armaturen kunnen worden voorzien van o.a. de volgende
mogelijkheden: hoogwaardige spiegeloptiek, dim functie,
daglichtregeling, bewegingssensoren, geïntegreerde noodunit en
wielandaansluiting.

Koeleilanden
Deze worden veelal toegepast in reeds bestaande of renovatie
projecten.
Deze worden vrijhangend op de gewenste hoogte opgehangen,
afmeting is afhankelijk van gewenste capaciteit.

Isolatie
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Steenwol geseald in een zwarte
PE-folie.
Classificatie bij brand volgens
EN-13501-1: B-S1D0.

Verbindingsslangen
Flexibele verbindingsslangen
(paneel-paneel en paneelverdeelleiding).
Uiteraard zijn onze slangen
zuurstofdicht volgens DIN 4726.

6 sterke punten van Almo
1	Nederlands fabricaat uit Eersel
2	Bijna alle wensen kunnen we met ons team uitvoeren( zowel in
productie als in de montage) . Er wordt dus maatwerk geboden.

3	Extreem hoge afgiften
4	Zeer laag gewicht
5	Snelle levertijden
6

Kwaliteit
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Sparingen
Men kan uit verschillende sparingen kiezen welke geïntegreerd worden in het plafond.
(rond, vierkant, sprinkler, ventilatie, verlichting, patientenrails, etc.).

Aluminium stralingspanelen
Het verwarmen met stralingspanelen biedt u veel voordelen:
- Behaaglijke warmte
- Energiebesparend
(30% - 40% t.o.v. luchtverwarming)
- Géén tochtverschijnselen
- Géén stofdwarreling door luchtcirculatie
- Vrije vloer- en wandoppervlak
- Zoneverwarming mogelijk
- Lange levensduur
- Géén onderhoud nodig
- Ook te gebruiken als topkoeling

Waarom kiezen voor ALMO aluminium stralingspanelen?
- Fabrikant ALMO levert
rechtstreeks aan installateur, dus
lage prijs
- Stralingspanelen zijn te
integreren in systeemplafonds
- Geheel uit aluminium
dus superlicht, maximale
warmteoverdracht
- ALMO aluminium stralingspanelen
zijn voorzien van 40 mm dikke
glaswoldekens
- ALMO verzorgt de complete
engineering en montage
- 30 jaar ervaring
- een zeer laag bedrijfsgewicht
- toepastbaar in natte ruimtes

ALMO verwarmd stalen lamellenplafond
Balworpzeker, akoestisch en
plaatsbesparend.
De stalen lamellen zijn uitermate
robuust en daarbij is de constructie
van de lameldragers zodanig
geconstrueerd dat bij hard
balcontact de lamel nog vaster in het
tandprofiel klemt.
Het stalen lamel met een breedte
van 85 mm en een sparingsbreedte
van 15 mm (moduulmaat 100 mm)
is afgedekt door een 40 mm dikke in
zwart PE-folie gesealde mineraalwol.
Naast inbouw en opbouwtoestellen
kent het lamellenplafond geen
uitstekende delen.

Almo verlichting wordt geheel geintegreerd in bovenstaande toepassingen en geleverd en gemonteerd
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ALMO
straling bv
ALMO STRALING BV

Postbus 102
5520 AC Eersel
Lange Voren 32
5521 DD Eersel

T 0497 - 51 42 75
F 0497 - 51 53 28
E info@almostraling.nl
W www.almostraling.nl

