dK Climate

voor de nodige verkoeling

dK Climate is onderdeel van De Kever
Installaties en richt zich op koeling en
verwarming middels airconditioning
warmtepomp installaties.
Airconditioners hebben vaak de naam dat
ze alleen bedoeld zijn om te koelen.
De warmtepomp-oplossingen van
dK Climate kunnen zowel ingezet worden
ten behoeve van luchtkoeling alsook
luchtverwarming.
De verschillende modellen binnenunits
kunnen gecombineerd worden toegepast en
om te voldoen aan de meest uiteenlopende
technische oplossingen, waardoor altijd een
maximale energie-efficiëntie en besparing
wordt gegarandeerd.
Monosplit: één buitenunit aangesloten op
één binnenunit.
De ideale en praktische oplossing om een
beperkte ruimte te conditioneren.
Multisplit: meerdere binnenunits aangesloten
op één buitenunit. Een compleet systeem om
meerdere ruimten te conditioneren en ze
individueel aan te sturen. De oplossing voor
het creëren van een ideaal klimaat in ieder
afzonderlijke kamer.
VRF-systeem: een compleet systeem dat
bestaat uit verschillende buitenunits,
enkelvoudig of modulair, aangesloten op
een breed scala aan binnenunits. Deze
oplossing maakt een totale controle over de
afzonderlijke zones mogelijk. De perfecte
oplossing in commerciële gebouwen.

Climate

SCHONE EN GEZUIVERDE LUCHT
Voor welzijn en gezondheid is het in een steeds meer vervuilde omgeving is het van groot
belang voor onze welzijn en gezondheid, om een hoge luchtzuiverheid te garanderen.
Onze systemen bereiken dit doel met geavanceerde filtertechnologieën die onder alle
omstandigheden voor een gezonde en schone lucht kunnen zorgen.

Luchtreinigers
Onze installaties zijn in staat om verontreinigende stoffen te
verminderen en hun moleculen te ontbinden met behulp van
elektrische ladingen, waardoor de watermoleculen in de lucht
zich splitsen in positieve en negatieve ionen. Deze ionen
neutraliseren de moleculen in de gasvormige verontreinigingen,
waardoor deeltjes worden opgenomen die normaal gesproken in schone lucht aanwezig zijn. Het apparaat
kan 90% van de bacteriën verwijderen met als resultaat een schone, geïoniseerde lucht, vrij van vieze geurtjes.
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Elektrostatisch stoffilter
Dankzij de elektrostatische lading houdt het filter stof en andere
onzuiverheden vast, waardoor de lucht wordt gezuiverd.
Het filter kan gemakkelijk worden verwijderd voor normale
onderhoudswerkzaamheden.
Bediening
Bediening is op diverse manieren mogelijk. Kleinere stand alone
installatie werken middels een afstandsbediening en kunnen ook
uitgevoerd worden met Wifi aansluiting zodat bediening middels
een iOS of Android app mogelijk is.
Uitgebreidere installaties kunnen centraal bediend worden door
middel van een bedieningspaneel.
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