Verwarmde
lamellenplafonds
Voor een optimaal binnenklimaat

“Bij gelijkblijvend comfort
een energiebesparing van
±
30% ten opzichte van andere
verwarmingselementen.”

zon

Al meer dan 45 jaar expertise in
duurzame klimaat oplossingen

Almo is een innovatieve fabrikant
op het gebied van energiebesparende
verwarmingsproducten zoals
stralingspanelen, stralingsplafonds en
klimaatplafonds. Almo engineert,
ontwikkelt, produceert, transporteert
en monteert al deze producten
in eigen beheer. Op deze manier
kunnen wij een optimale flexibiliteit
bieden aan al onze klanten.
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Duurzaamheid
Door de jarenlange ervaring en de steeds hogere
eisen aan het energieverbruik en duurzaamheid heeft
Almo haar producten zo ontworpen en geproduceerd
dat zowel de stralingspanelen, stralingsplafonds als
de klimaatplafonds zeer hoge (warmte/koel-)afgiftes
hebben en zo voldoen aan de hoogste maatstaf, wat
veel besparingsmogelijkheden oplevert. Op gebied van
energiebesparing en duurzaamheid heeft Almo zich
reeds kunnen onderscheiden en zijn we continue bezig
met verdere ontwikkeling voor in de toekomst.
Familiebedrijf
De heer Peter van den Boomen sr. is zich in 1973
gaan toeleggen op de fabrikage van stralingspanelen
en warmteregisters. In 1986 is men verhuisd naar
industrieterrein “De Haagdoorn “ waar men na verdere
uitbreidingen ,in 1992 en 2002 , nog steeds is
gehuisvest. Het huidige bedrijf wordt geleid door
Peter van den Boomen Jr. en Joris van den Boomen,
respectievelijk vanaf 1999 en 2002 in het bedrijf
werkzaam. Vandaag de dag is ALMO nog steeds een
100% familiebedrijf met zeer toegewijde medewerkers
die garant staan voor de hoge kwaliteits producten
die ALMO engineert, ontwikkelt, produceert, transporteert en monteert.

De voordelen van
Almo Stralingsplafonds
De werking van Almo stralingsplafonds
Het ALMO stralingsplafond berust op het principe
van zonnestraling, evident aan de wijze waarop de
zon reeds miljoenen jaren de aarde verwarmd.
Het ALMO stralingsplafond, aan de bovenzijde
geïsoleerd, straalt wanden, vloer, objecten en
personen in de ruimte aan. Deze absorberen de
warmte en wordt afgestaan aan de langs strijkende lucht.
Doordat alle omgeven lichamen zijn verwarmd
staat ons lichaam hieraan geen warmte meer af.
Mede hierdoor, en doordat ons lichaam wordt
aangestraald, wordt dit als zeer behaaglijk ervaren.
Bij gelijkblijvend comfort ten opzichte van andere
verwarmingselementen mag de ruimte temperatuur
3°C lager worden ingesteld. Dit laatste betekent
een energiebesparing van ±30%. Dit stralingsplafond
kent geen mechanische systemen. Dit betekent
dat er geen onderhoud nodig is, en het een grote
mate van bedrijfszekerheid krijgt.

Perfect klimaat
Kan ook voor koeling worden gebruikt
Energiezuinig
	De meest energiezuinige manier van
verwarmen
Geen onderhoud
En dus ook geen onderhoudskosten
Oneindige levensduur
Sterk en uitermate duurzaam
Geen lucht- en stofverplaatsing
Ideaal bij bv. badminton
	Breed inzetbaar
	Bijvoorbeeld in combinatie met laag
temperatuur systemen als warmtepompen
Goede akoestische demping
	LED verlichting
	Ideaal te combineren met de unieke LED
verlichting de Armel (armatuur = lamel
en lamel = armatuur)
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Sporthallen

Ciisquos magnam ut
laudia dento modist
harions ernatur ehendigent volorrum hilique
laborum laborep ersperum quiae volore dolut

Almo Stralingsplafonds
Therapiezalen

Ciisquos magnam ut
laudia dento modist
harions ernatur ehendigent volorrum hilique
laborum laborep ersperum quiae volore dolut

De kennis en ervaring die ALMO in de vele jaren heeft
opgebouwd in de toepassing van aluminium als watervoerend element in de stralingspanelen (zie ook de
toepassing in de tuinbouwtechniek en koeltechniek)
wordt voortgezet in het ALMO stralingsplafond.
Uniek ontwerp van de watervoerende buis
Door het unieke ontwerp van het watervoerende buis,
wat uit één geheel geëxtrudeerde aluminiumprofiel
is gemaakt, bestaat bij ALMO de watervoerende buis,
en het warmteoverdragend profiel uit één geheel.

Voordelen hiervan zijn:
• Een zeer laag bedrijfgewicht per m2
• Een snelle montage
• Een optimaal warteoverdracht
op het stalen lamel. (geen warmteoverdrachts verlies meer tussen watervoerende register en warmteoverdrachts profiel) Het gehele plafond is opgebouwd
uit een 85mm breed stalen lamel, in de standaard
kleuren wit (RAL 9010) en grijswit (RAL 9002), die
op een eenvoudige manier wordt gemonteerd in de
aluminiumwatervoerende buis.

Gymzalen

Ciisquos magnam ut
laudia dento modist
harions ernatur ehendigent volorrum hilique
laborum laborep ersperum quiae volore dolut
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Technische
gegevens

Geluiddemping
De aanwezige 15mm sparingoppervlakte tussen de
lamellen, en door de lamellen geperforeerd uit te voeren
(perforatiegraad van 14%) geeft dit in combinatie met
het aanbrengen van geluiddempende isolatie een zeer
goede dempingswaarde. Op deze wijze wordt met het
actieve ALMO lamellenplafond een NRC waarde van
0,95 gehaald.

Ophanging
Als eerste wordt het aluminium watervoerende buis door
middel van verstelbare plafondhangers, opgehangen
aan het bouwkundige plafond of dakconstructie.
Watervoerende buis
De watervoerende buis is een geëxtrudeerde aluminium
buis wat zodaning ontworpen is dat deze watervoerende
buis tevens het warmtegeleidendeprofiel is waar de
lamellen in worden gemonteerd.
Op deze manier wordt er een zeer goede warmteoverdracht naar het stalen lamel gerealiseerd. De afstand
tussen de watervoerende registers wordt bepaald door
het benodigde vermogen en het medium temperatuur.

Comfort
In een ruimte met plafondverwarming door een ALMO
lamellenplafond is geen luchtverplaatsing of tocht
verschijnsel aanwezig, tevens is de vloertemperatuur
enige graden hoger dan de luchttemperatuur, ideale
condities voor badminton, turnsport, ballet en dans.
Behaaglijkheid
Het gehele plafond heeft een gelijkmatige lage tempera
tuursverdeling doordat de watervoerende profielen
over het totale plafond zijn verdeeld. De oppervlakte
temperatuur is afhankelijk van mediumtemperatuur
en de onderlinge afstand tussen de watervoerende
buizen.

Lamellen
• Lamelbreedte is 85mm, met een voegbreedte
van 15mm.
•M
 odulmaat is 100mm.
•H
 et lamel is gemaakt van 2-zijdige verzinkt staal
met een dikte van 0,7mm, standaard voorzien
door middel van coilcoating in een grijswit
(RAL9002) of wit kleur (RAL9010).
•A
 ls alternatief kan men kiezen voor lamellen van
aluminium.

Absortiecoëfficient

Gewicht
Het gewicht van het compleet gemonteerde lamellenplafond inclusief water bedraagt bij een register
afstand van 600mm 10 kg/m2 en bij een register
afstand van 300mm 12 kg/m2.
Aansluiting
Aansluiting op het leidingnet geschiedt door middel van
flexibele slangen.
Isolatie
Een 40mm dik in zwarte PE-folie gesealde mineraalwol
wordt als warmteremmend en akoestisch deken op
de watervoerende registers aangebracht.
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Afstand tot bouwkundig plafond 200 mm ongeperforeerd lamel
Afstand tot bouwkundig plafond 200 mm geperforeerd lamel

Foto: Geperforeerde lamellen
met Armel LED armatuur
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Geluiddemping

Verwarming

Koeling via het ALMO stralingsplafond is mogelijk.
Hierbij mag het medium temperatuur niet onder de
dauwpunt-temperatuur van de ruimte geraken, om
condensatie te voorkomen.

Aan de hand van het benodigde vermogen en het
beschikbare mediumtemperatuur wordt bepaald wat
de benodigde h.o.h afstand van de watervoerende buis
moet bedragen.
Deze h.o.h. afstand bedraagt 150 – 1000mm.
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Tgw = gemiddelde watertemp.

Tgw = gemiddelde ruimtetemp.

Pijpafstand 600mm

Pijpafstand 300mm

Pijpafstand 500mm

Pijpafstand 200mm

Pijpafstand 400mm

Pijpafstand 150mm
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Armel SportLED armatuur
De prettigste lichtbeleving voor sporters
Topsporters stellen zeer hoge
eisen aan de kwaliteit van het licht
in een accommodatie. De lichtkleur,
lichtspreiding, verblinding en de mate
van (zichtbare of onzichtbare)
flikkeringen. Dit zijn allemaal
bepalende factoren voor de
sportieve prestaties.

UGR<19
De Armel SportLED heeft een uniek lage UGR (verblindingsfactor) van < 19. Hierdoor raken sporters niet
verblind bij het opslaan (tennis/badminton) of scoren
(o.a. basketbal). De UGR is zelfs zo laag dat deze voldoet aan de eisen voor werkomgevingen, één van de
strengste eisen in de markt.
Ripple Free
De hoge kleurweergave zorgt voor een prettig licht
wat zeker bij snelle (bal) sporten zeer belangrijk is.
Het bij LED verlichting zo gevreesde stroboscopische
effect, waardoor de bal lijkt te vertragen, blijft uit
(ripple free).
De combinatie van hoge lichtopbrengst, goede
kleurweergave en de lage verblindingsfactor maakt de
Armel SportLED voor sporters de meest prettige
verlichting.
Opties
Dit armatuur is leverbaar met de volgende opties:
• DALI dimbaar
• 1-10V dimbaar
• Wieland aansluiting GST18i
• Geïntegreerde AT decentrale Noodunit 1u NiMh
• Kleurentemperatuur 3000K, 4000K of 5000K
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Made in Holland: kwaliteit en duurzaamheid
De Armel SportLED wordt in-house in Nederland ontwikkeld en geproduceerd. Door de toepassing van
uitsluitend hoogwaardige materialen en een goede
afstemming van de onderlinge componenten is het
systeem degelijke en zeer duurzaam. Dit armatuur heeft
dezelfde afmetingen als een lamel, waardoor dit arma
tuur optimaal te integreren is in het lamellenplafond.
De laatste ontwikkelingen in LED technologie worden
toegepast waardoor de lichtopbrengst hoog is en het
energieverbruik laag. Bovendien zorgen de egale
lichtspreiding en hoge lichtopbrengst ervoor dat er
minder armaturen nodig zijn in vergelijking met andere
oplossingen. De energiebesparing kan oplopen tot wel
70% ten opzichte van traditionele oplossingen als
TL of HQI armaturen.
All-in-one oplossing
Het Almo lamellenplafond voor indoor sportaccommodaties met deze geïntegreerde Armel SportLED
verlichtingsarmatuur geeft een unieke all-in-one
oplossing. De kwaliteit van beide producten versterkt
elkaar en resulteert in een oerdegelijk duurzaam
systeem. Een unieke compleet oplossing voor indoor
sportaccommodaties waarbij sportprestaties, energie
besparing en duurzame kwaliteit voorop staan.
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Ventilatielucht
De ventilatielucht via lamellenplafond toevoeren kan op
2 manieren:

1 	De

ruimte boven het plafond lamellenplafond te
gebruiken als drukdoos, en voorverwarmde lucht
toevoeren via de randzones, en diagonaal via
douche, kleedruimtes afzuigen.

2 	
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 e voorverwarmde lucht via luchtkanalen en plafond
D
roosters toevoeren/afvoeren

Almo Verwarmde lamellenplafonds

13

Montage
ALMO verzorgt de volledige montage van het lamellenplafond. Dit gebeurd door eigen gespecialiseerde
montage monteurs van ALMO. Veelal worden gelijktijdig
met de montage van het lamellenplafond de
verlichtingsarmaturen door onze montageploeg
gemonteerd. Ophanging van de verlichtingsarmaturen
moet altijd aan het bouwkundige dak gebeuren en
nooit aan het lamellenplafond.

Almo produceert
en monteert
nog meer...
Aluminium stralingspanelen
Het verwarmen met aluminium stralingspanelen biedt
u veel voordelen:
• Behaaglijke warmte.
• Energiebesparend.
• Géén tochtverschijnselen.
• Géén stofdwarreling door luchtcirculatie.
• Vrije vloer- en wandoppervlakte.
• Zoneverwarming mogelijk.
• Lange levensduur.
• Geen onderhoud nodig.
• Ook te gebruiken als koeling.
• Integratie van verlichtingsarmaturen mogelijk.

ECO stralingspanelen
Naast het aluminum stralingspaneel heeft men de
keuze mogelijkheid voor het ECO stralingspaneel.
Dit stralingspaneel heeft naast de voordelen zoals
benoemd bij de aluminium stralingspanelen ook nog
de volgende voordelen:
• Eco stralingspanelen hebben een nog hogere
warmteafgifte.
• Te combineren met lijnverlichting.

ALMO klimaatplafond
Almo produceert en monteert tevens complete
klimaatplafonds. De klimaatplafonds van ALMO zijn in
diverse uitvoeringen beschikbaar, en in ieder gewenste
kleur. De ALMO klimaatplafonds kenmerken zich door:
• De zeer hoge afgiftes (80W/m2 bij een ΔT=8 °C).
• ALMO klimaatplafonds worden geproduceert,
getransporteeert en gemonteerd door eigen
medewerkers.
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Postbus 102
5520 AC Eersel
Lange Voren 32
5521 DD Eersel
T 0497 - 51 42 75
F 0497 - 51 53 28
info@almo-climate.com

www.almo-climate.com

