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SensAir	comfort-luchtgordijn

SensAir:	revolutionaire	klimaatscheiding
Met	het	SensAir	comfort-luchtgordijn	zet	Biddle	een	nieuwe	standaard	in	klimaatscheiding.	Nog	nooit	is	een	dergelijke	mate	van

comfort	en	energiezuinigheid	gerealiseerd,	terwijl	de	deuren	uitnodigend	openstaan.	De	SensAir	omvat	alle	kennis	die	Biddle	in	de

afgelopen	60	jaar	heeft	opgedaan	op	het	gebied	van	klimaatscheiding.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

De	SensAir	is	een
geruisloze	aanwinst	voor
het	interieur	door	het
lage	geluidsniveau	en	de
klantspecifieke
designmogelijkheden.	

Energiezuinig	en	comfortabel
De	SensAir	boven	de	deuropening	zorgt	voor	hoge	energie-

besparingen	en	een	comfortabel	binnenklimaat	door	een

slimme	combinatie	van	vier	technologieën.	De	i-sense

infrarood	technologie	is	geïntegreerd	in	het	uitblaasrooster	en

verzamelt	de	binnen-	en	buitentemperatuur	door	de

omgeving	rondom	de	deuropening	zorgvuldig	te	scannen.

De	CHIPS	vertaalt	de	gemeten	temperaturen	automatisch	in

de	juiste	uitblaasbreedte	(Controlled	Air	strength),

dieptewerking	(gelijkrichter)	en	uitblaastemperatuur.	Hierdoor

is	de	SensAir	continu	optimaal	ingesteld,	zodat	de	ruimte-

temperatuur	altijd	op	het	gewenste	niveau	blijft.				

Intelligente	regeling	en	monitoring
Op	het	gebied	van	regelingen	heeft	Biddle	een	uitgebreid

assortiment:	een	lokale	regeling,	het	monitoren	op	afstand	of

integratie	in	een	gebouwbeheersysteem.	De	SensAir	is

standaard	voorzien	van	Biddle's	auto-actieve	regeling

inclusief	b-touch	bedieningspaneel.	Door	het	loggen	van

data	is	het	mogelijk	de	prestaties	rondom	de	deuropening	in

kaart	te	brengen.	Het	is	ook	mogelijk	het	energieverbruik	en

comfort	op	afstand	te	monitoren	door	middel	van	de	b-

connect	monitoring	module.	Het	aansluiten	op	een	GBS	is

eenvoudig	door	de	standaard	geïntegreerde	aansluiting	voor

het	Modbus	communicatieprotocol.		
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				 Diverse	verwarmingsbronnen
De	SensAir	is	geschikt	voor	diverse	verwarmingsbronnen,	zoals	water,	elektrisch,	DX	en

hybride.	De	DX-uitvoering	is	geschikt	voor	de	VRV	en	ERQ	warmtepompen	en	WTW-systemen

van	Daikin.	Ook	is	de	SensAir	verkrijgbaar	in	een	ambient	uitvoering.

		

Toepassingen
De	SensAir	is	geschikt	voor	deurhoogtes	van	2,0	tot	4,0	m.	Binnen	de	retail,	commerciële

sector	en	utiliteit	zijn	de	toepassingen	eindeloos.	Denk	hierbij	aan	winkelcentra,	winkelketens,

supermarkten,	banken,	stations,	musea,	hotels,	ziekenhuizen	en	verzorgingsinstellingen.

		

Van	analyse	tot	monitoring	is	Biddle	uw	partner
Biddle	heeft	ruime	ervaring	in	het	realiseren	van	de	optimale	klimaatscheiding.	Zo	wordt	eerst

de	klimaatbehoefte	in	de	ruimte	en	in	de	deuropening	bepaald,	waarna	samen	met	u	naar	de

meest	passende	klimaatscheiding	wordt	gezocht.	Door	het	monitoren	op	afstand	en	door

middel	van	intelligente	software	is	Biddle	in	staat	het	comfort	in	de	ruimte	en	het	energie-

verbruik	te	monitoren	en	te	analyseren.	Zo	wordt	altijd	proactief	naar	optimalisatie	gezocht.

Voordelen
Energiezuinig	en	comfortabel
-	i-sense	verzamelt	temperatuurwaarden	in	deuropening	

-	CHIPS	vertaalt	dit	in	de	optimale	instelling	

-	Gelijkrichter-	en	Controlled	Air	strength	technologie	

		creëren	de	optimale	klimaatscheiding

-	Comfortabel	binnenklimaat	en	uitnodigende	uitstraling

Intelligente	regeling	en	monitoring

-	Auto-actieve	regeling

-	b-connect	monitoring	module

-	Modbus	communicatie	(standaard	geïntegreerd)

Onopvallende	integratie	in	interieur

-	Zeer	laag	geluidsniveau

-	Klantspecifieke	styling	mogelijk

En	nog	meer....

-	Van	analyse	tot	monitoring	is	Biddle	uw	partner	

-	Geschikt	voor	diverse	verwarmingsbronnen

-	Te	combineren	met	Daikin	warmtepompen	en	

			warmteterugwinningssystemen

-	Gebruiks-	en	onderhoudsvriendelijk
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Automatisch	en	proactief
De	SensAir	is	standaard	voorzien	van	Biddle's	innovatieve	auto-actieve	regeling.	Deze	regeling	past	automatisch	op	basis	van
actuele,	correcte	informatie	over	binnen-	en	buitentemperaturen	in	de	deuropening	continu	de	luchtsnelheid	en	warmte	van	de

SensAir	aan,	waardoor	het	luchtgordijn	altijd	juist	functioneert.	Een	constant,	optimaal	en	energiezuinig	binnenklimaat	is	het

resultaat,	zonder	dat	de	gebruiker	hier	iets	voor	hoeft	te	doen.	

Continu	aanpassen
Omstandigheden	in	de	deuropening,	zoals	de

buitentemperatuur,	infiltratie,	winddruk	en	zoninvloed

veranderen	op	elk	moment	van	de	dag.	Daarnaast	verandert

het	binnenklimaat	ook	door	deurgebruik,	klantbezetting	en

verlichting.	Voor	het	optimale	energieverbruik	en	comfort	in

de	ruimte	moet	een	luchtgordijn	zich	continu	aan	al	deze

veranderende	omstandigheden	aanpassen.	Met	de	SensAir

met	auto-actieve	regeling	is	het	Biddle	gelukt	hiervoor	de

ideale	oplossing	te	vinden.	Het	bijzondere	is	dat	de

temperatuurinformatie	in	de	deuropening	door	de	i-sense

infrarood	technologie	actief	wordt	verzameld,	waardoor	de

SensAir	conform	de	dan	geldende	omstandigheden

functioneert.	Nog	nooit	is	een	luchtgordijn	zo	precies

geweest	als	de	SensAir	met	deze	gepatenteerde

technologie.	

		

Revolutionaire	combinatie	van	technologieën
De	auto-actieve	regeling	van	de	SensAir	bevat	vier	gerenommeerde	Biddle	technologieën.	De

revolutionaire	gepatenteerde	i-sense	infrarood	technologie	verzamelt	alle	temperatuur-
gegevens	in	de	deuropening.	De	intelligente	CHIPS-technologie	vertaalt	dit	in	de	juiste
instelling	en	de	bewezen	Controlled	Air	strength	en	gepatenteerde	gelijkrichtertechnologie

creëren	de	perfecte	klimaatscheiding.
		

Voor	elk	regelsysteem
De	SensAir	is	standaard	uitgerust	met	het	gebruiksvriendelijke	b-touch	bedieningspaneel	voor

het	lokaal	wijzigen	van	comfort	instellingen.	Doordat	de	intelligentie	in	de	SensAir	is

geïntegreerd,	kan	de	ingestelde	SensAir	ook	zonder	b-touch	functioneren.	Voor	centrale

aansturing	is	het	mogelijk	gebruik	te	maken	van	een	standaard	geïntegreerd	Modbus	protocol.

Ook	kan	met	BACnet	worden	gecommuniceerd.	Hierdoor	is	bediening	en	uitlezing	op	afstand

met	een	gebouwbeheersysteem	(GBS)	mogelijk.	Daarnaast	is	het	mogelijk	de	SensAir	op

afstand	te	monitoren	via	de	b-connect.	Hierbij	worden	de	prestaties	van	de	SensAir	op	het

gebied	van	energieverbruik	en	comfort	in	kaart	gebracht.
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i-sense	infrarood	technologie
De	gepatenteerde	i-sense	infrarood	technologie	verzamelt	alle	gegevens	over	de	binnen-	en	buitentemperatuur	door	de

omgeving	rondom	de	deuropening	zorgvuldig	te	scannen	en	meet	de	exacte	temperatuurwaarden	op	vloerniveau.	Daarnaast

herkent	de	i-sense	direct	wanneer	de	deur	gesloten	is.	De	SensAir	is	hiermee	haar	tijd	ver	vooruit.

		

Exacte	meting	in	de	deuropening
De	buiten-	en/of	ruimtetemperatuur	worden	vaak	als	basis	gebruikt	bij	een	automatische	regeling.	Informatie	over	de	buiten-

temperatuur	wordt	verkregen	via	online	weersvoorspellingen,	een	sensor	dichtbij	het	toestel	of	buiten	op	de	gevel.	Dit	geeft

echter	niet	de	exacte	temperaturen	in	de	deuropening	weer,	omdat	de	sensoren	zich	hier	niet	bevinden.	Het	gevolg	is	dat	het

luchtgordijn	wordt	ingeregeld	op	basis	van	foutieve	informatie.	Doordat	de	SensAir	van	de	i-sense	is	voorzien,	worden	de

temperaturen	in	de	deuropening	actief	gemeten	met	maximale	energiebesparingen	en	een	hoog	comfort	als	gevolg.

Correcte	instelling
i-sense	(1)	verzamelt:	
-	buitentemperatuur	(2)	
		in	drie	vlakken.	

-	binnentemperatuur	(3)	
		achter	de	deuropening	in

		vijf	vlakken.	

Ook	de	invloed	van

ventilatie	en	winddruk	op

de	klimaatscheiding	wordt

meegenomen.	

Een	sensor	(4)	in	het
aanzuigrooster	meet	de

ruimtetemperatuur.

Automatisch	de	juiste	warmte	en	kracht
Op	basis	van	deze	temperatuurwaarden	vertaalt	de	automatische	CHIPS-regeling	dit	in	de	benodigde	warmte	en	kracht	voor	de

ideale	werking	van	het	luchtgordijn.	Het	luchtgordijn	met	auto-actieve	regeling	verhoogt	de	effectiviteit	van	het	luchtgordijn

aanzienlijk	en	voorkomt	energieverspillingen	door	foutief	gebruik	of	instellingen.	De	i-sense	herkent	ook	wanneer	de	deur	gesloten

is	en	past	zich	automatisch	hierop	aan.	Hierdoor	wordt	geen	onnodige	warmte	verbruikt.			

Praktijkvoorbeeld
In	de	grafiek	hiernaast	is	de	temperatuur	buiten	en	in	de
deuropening	(i-sense)	gemeten.	De	sensor	buiten	de

deuropening	meet	een	buitentemperatuur	van	rond	de	9	°C

(groene	lijn).	De	i-sense	in	de	deuropening	meet	een

temperatuur	van	4	of	5	°C	(paarse	lijn).	De	Biddle	regeling

staat	continu	zeer	nauwkeurig	ingesteld,	omdat	het	zich

baseert	op	de	temperaturen	in	de	deuropening.
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Automatische	CHIPS-technologie
Energiebesparend	en	hoog	comfort
De	i-sense	verzamelt	op	diverse	punten	de	temperaturen	in

de	deuropening.	Hiernaast	bevat	het	aanzuigrooster	een

sensor	met	informatie	over	de	ruimtetemperatuur.	Deze

informatie	wordt	door	de	CHIPS-technologie	continu	vertaald

in	de	juiste	instelling,	zodat	de	klimaatscheiding	ideaal	is	en

de	gewenste	ruimtetemperatuur	constant	blijft.	Hierdoor

wordt	veel	energie	bespaard,	tot	75%	extra	ten	opzichte	van

een	conventioneel	handbediend	luchtgordijn	en	is	het

comfort	in	de	ruimte	altijd	optimaal.

Perfecte	klimaatscheiding
De	warmte	en	de	kracht	van	het	luchtgordijn	worden

onafhankelijk	van	elkaar	afgestemd	op	de	wisselende

situaties	rondom	de	deuropening.	De	intelligente	software	in

de	geïntegreerde	ruimtetemperatuurregeling	berekent

nauwkeurig	de	toe	te	voeren	warmte	voor	de	gewenste

ruimtetemperatuur.	Door	een	aanpasbare	uitblaasbreedte	en

luchtsnelheid	(CA-technologie)	heeft	het	luchtgordijn	continu

voldoende	kracht	om	de	deuropening	optimaal	af	te

schermen	met	de	perfecte	klimaatscheiding	als	gevolg.

Het	luchtgordijn	heeft	altijd	in	de	optimale	situatie	voldoende	kracht	om	de	vloer	te	bereiken	(optimale	klimaatscheiding)
en	voldoende	warmte	om	de	binnenstromende	lucht	te	verwarmen	tot	de	vereiste	binnentemperatuur	(comfort).
		

Conventionele	luchtgordijnen
Bij	conventionele	luchtgordijnen	wordt	alleen	het	toerental	handmatig	of	automatisch	geregeld.	Hierdoor	zijn	de	luchthoeveelheid

en	warmte	gekoppeld	en	wordt	onnodig	veel	warmte	verbruikt.	Dit	in	tegenstelling	tot	de	auto-actieve	regeling	van	Biddle	die

het	onafhankelijk	van	elkaar	aanstuurt,	waardoor	de	ideale	situatie	altijd	wordt	bereikt	en	het	energieverbruik	optimaal	is.	



SensAir	auto-actieve	regeling

Efficiënte	klimaatscheiding
Voor	het	creëren	van	een	efficiënte	klimaatscheiding,	waarbij	de	deuropening	tot	aan	de	grond	afgeschermd	wordt,	heeft	Biddle

twee	technologieën	beschikbaar.	Via	de	gepatenteerde	gelijkrichter	wordt	de	lucht	vrijwel	zonder	turbulentie	tot	op	de	grond
uitgeblazen.	De	Controlled	Air	strength	technologie	zorgt	ervoor	dat	de	luchtstraal	met	de	juiste	luchthoeveelheid	de	grond
bereikt,	door	de	luchtsnelheid	en	uitblaasbreedte	op	elkaar	af	te	stemmen.	De	combinatie	van	deze	technologieën	levert	een

klimaatscheidingseffectiviteit	van	80%	op	(bron:	TNO).	

Luchtgordijn	uit:	hoge	luchtuitwisseling Luchtgordijn	aan:	optimale	klimaatscheiding

Thermografisch	bewijs
De	bovenstaande	thermografische	beelden	tonen	aan	dat	bij	een	openstaande	deur	door	het	temperatuurverschil	tussen	binnen

en	buiten	luchtuitwisseling	plaatsvindt:	warme	lucht	stroomt	naar	buiten	en	koude	lucht	naar	binnen.	Dit	levert	energieverliezen	en

een	tochtig	binnenklimaat	op.	De	auto-actieve	SensAir	zorgt	voor	de	optimale	energiebesparende	klimaatscheiding.

	

Laminaire	luchtstraal

Gepatenteerde	gelijkrichter
De	gepatenteerde	gelijkrichter	zorgt	ervoor	dat	de	luchtwervelingen	die	uit	de	ventilatoren

komen,	worden	omgezet	in	een	vrijwel	laminaire	luchtstraal.	Met	een	veel	lagere	luchtsnelheid

dan	bij	luchtgordijnen	zonder	gelijkrichter,	bereikt	de	luchtstraal	de	vloer.	De	strakke	luchtstraal

voorkomt	dat	warme	lucht	naar	buiten	stroomt.	De	binnenkomende	koude	lucht	wordt	door

deze	luchtstraal	opgewarmd,	zodat	deze	niet	als	tocht	wordt	ervaren	en	komt	ten	goede	aan

het	binnenklimaat.	

	

Controlled	Air	strength	technologie
De	SensAir	heeft	zes	verschillende	standen	met

bijbehorende	uitblaasbreedtes.	Zodra	het	luchtgordijn	een

stand	hoger	wordt	gezet,	wordt	de	uitblaasbreedte

automatisch	door	de	luchtklep	aangepast	aan	de

klimatologische	situatie	rondom	de	deuropening.	De

luchthoeveelheid	en	luchtsnelheid	nemen	precies	zoveel	toe

als	nodig	is	om	de	klimaatscheiding	te	waarborgen.	De	lucht

botst	niet	met	de	grond,	zodat	alle	warmte	wordt	gebruikt

voor	het	opwarmen	van	de	binnenkomende	lucht.	

		

Lage	ventilatorstand	(links)	en	hoge	ventilatorstand	(rechts)
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Optimale	werking
Door	de	combinatie	van	vier	technologieën	werkt	de	SensAir	optimaal.	De	i-sense	verzamelt	exacte	temperatuurgegevens	in	de
deuropening,	de	CHIPS	vertaalt	dit	in	het	optimale	klimaatscheidingsrendement	en	door	de	combinatie	van	de	gelijkrichter	en
Controlled	Air	strength	technologie	wordt	een	efficiënte	klimaatscheiding	gecreëerd.

Deursituatie
1.	Zonder	luchtgordijn

2.	Te	zwak	luchtgordijn

3.	SensAir	luchtgordijn

4.	Te	sterk	luchtgordijn

Rendement
A.	Met	CA-technologie

B.	Zonder	CA-technologie

	

In	situatie	1	en	2	wordt	de	deur	onvoldoende	afgeschermd,	verdwijnt	verwarmde	lucht	naar	buiten	en	gaat	veel	energie
verloren.	In	situatie	4	is	het	luchtgordijn	juist	te	sterk	ingesteld	en	botst	de	lucht	met	een	te	hoge	snelheid	op	de	vloer.	Ook	in
deze	situatie	zijn	de	energieverliezen	hoog.	Door	de	combinatie	van	vier	technologieën	in	de	auto-actieve	regeling	van	de	SensAir

wordt	situatie	3	altijd	bereikt	en	gewaarborgd.	Het	gevolg	is	een	optimaal	comfort	en	maximaal	rendement.

Voordelen
Comfortabel	en	energiebesparend
-	Continu	een	comfortabel	binnenklimaat

-	Meest	energiezuinige	klimaatscheiding

Auto-actieve	regeling
-	Perfecte	klimaatscheiding	door	4	technologieën		

-	Zelfregulerend:	altijd	de	juiste	stand	

In	combinatie	met	elk	regelsysteem
-	Intelligent	b-touch	bedieningspaneel

-	Modbus	/	GBS-aansluiting	standaard	geïntegreerd

-	b-connect:	op	afstand	monitoren	
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Touchscreen	en	intelligente	bediening
De	auto-actieve	SensAir	is	voorzien	van	het	speciale

touchscreen	bedieningspaneel	van	Biddle,	de	b-touch.
Dankzij	de	eenvoudige	menustructuur	is	het	zeer	gemakkelijk

om	de	gewenste	instellingen	te	kiezen,	zoals	bijvoorbeeld	de

ruimtetemperatuur	en	het	in-	of	uitschakelen	van	het	toestel.

Doordat	de	intelligentie	in	de	SensAir	is	geïntegreerd,	kan

het	eenmaal	correct	ingestelde	toestel	ook	zonder	de	b-

touch	functioneren.	De	b-touch	is	dan	inzetbaar	als

servicepaneel.	

Altijd	toepasbaar
De	b-touch	kan	altijd	worden	gebruikt,	ook	als	onderdeel	van	een	compleet	klimaatsysteem.	In	geval	van	een	Modbus	GBS-

systeem	of	een	b-connect	monitoring	systeem	vinden	lokale	bediening	door	middel	van	de	b-touch	en	centrale	aansturing	tegelijk

plaats.	Met	één	bedieningspaneel	kunnen	maximaal	10	toestellen	worden	bediend.	

Analysetool
De	b-touch	heeft	aan	de	onderzijde	een	USB-aansluiting

voor	het	exporteren	van	gebruiksgegevens,	het	importeren

en	exporteren	van	instellingen	en	het	updaten	van	nieuwe

software.	Dit	biedt	de	mogelijkheid	om	de	werking	van	de

SensAir	te	analyseren	en	daar	waar	nodig	instellingen	aan	te

passen.	Zo	krijgt	u	inzicht	in	het	comfort	door	de	werkelijke

binnentemperatuur	(rode	lijn)	te	vergelijken	met	de

ingestelde	temperatuur	(zwarte	lijn).

		

b-touch
touchscreen	bedienpaneel

analysetool

statusscherm	met	alle	instellingen	en	actuele	waarden

meertalig	navigatiemenu

handige	installatiewizard	voor	de	gewenste	instellingen	on	site

schermbeveiliging	met	persoonlijke	pincode

mogelijkheid	tot	integratie	van	een	bedrijfslogo

eenvoudig	buiten	de	ruimte	of	in	een	omkasting	te	plaatsen

mogelijkheid	tot	handmatige	bediening
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Monitor	uw	energie	en	comfort
In	winkels	en	openbare	gebouwen	gaat	veel	warmte	via	deuropeningen	verloren,	waardoor	extra	verwarming	nodig	is	om	de

binnentemperatuur	op	niveau	te	houden	met	hoge	energiekosten	als	gevolg.	Om	dit	te	voorkomen	is	het	belangrijk	dat	de

klimaatscheiding	optimaal	is	geregeld.	Het	toepassen	van	de	SensAir	is	de	eerste	stap	om	dit	te	bewerkstelligen.	Voor	het

inzichtelijk	maken	van	het	energieverbruik	en	het	comfort	in	de	ruimte	heeft	Biddle	de	b-connect	monitoring	module
ontwikkeld.	

	

b-connect	monitoring	
-	direct	inzicht	in	
		energieprestaties	en	
		comfort
-	bewaking	
		energiedoelstellingen

b-connect	monitoring	module
De	b-connect	module	monitort	op	afstand	de	werking	van	de

SensAir	en	via	een	klantspecifiek	dashboard	worden	de

prestaties	van	het	energieverbruik	en	comfort	in	kaart

gebracht.	Via	de	b-connect	is	het	mogelijk	om	bij	meerdere

deuropeningen	binnen	één	locatie	en/of	meerdere	locaties

het	comfort	en	energieverbruik	bij	te	houden	en	te

analyseren.	

Klantspecifieke	instellingen
Vooraf	worden	alle	gegevens	over	de	locatie,	temperatuur	en	werking	van	het	luchtgordijn

verzameld.	De	b-connect	wordt	klantspecifiek	geprogrammeerd	en	bevat	informatie	over

deurafmetingen,	type	medium,	energiekosten,	gewenste	binnentemperatuur	en	het

deurgebruik.	Ook	zaken	als	bediening,	timer	functie,	default	waarden	en	verbruik	worden

ingevoerd.	Het	is	mogelijk	deze	instellingen	later	nog	aan	te	passen.	Voor	een	juiste	monitoring

is	het	van	cruciaal	belang	dat	deze	instellingen	zo	goed	mogelijk	ingevoerd	worden.



SensAir	b-connect	monitoring

Energiebesparingen
Een	belangrijk	doel	van	het	toepassen	van	de	SensAir	boven

de	deuropening	is	het	realiseren	van	energiebesparingen.	De

b-connect	controleert	of	dit	daadwerkelijk	gebeurt.	Het

energieverbruik	van	de	SensAir	en	de	benodigde	energie

voor	het	opwarmen	van	de	ruimte	worden	gemeten.	Door	de

prestaties	van	de	SensAir	continu	te	monitoren,	wordt	het

energieverbruik	inzichtelijk	gemaakt.	Biddle	levert	zo	niet

alleen	een	klimaatoplossing,	maar	volgt	ook	de	werking.

Comfort
Het	comfort	in	de	ruimte	wordt	gemeten	door	de	werkelijke

ruimtetemperatuur	te	vergelijken	met	de	ingestelde

ruimtetemperatuur.	Het	is	comfortabel	in	het	gebouw	wanneer

de	ingestelde	en	de	werkelijke	binnentemperatuur	gelijk	aan

elkaar	zijn.	Daar	waar	nodig	worden	de	luchtsnelheid	en

warmtetoevoer	van	de	SensAir	aangepast	om	het	comfort	te

waarborgen.

	

Alarmen
De	b-connect	module	bevat	diverse	alarmen	om	de	optimale

werking	van	de	SensAir	te	garanderen.	Op	het	gebied	van

comfort	en	energiebesparingen	is	het	mogelijk	alarmen	in	te

stellen	wanneer	een	beoogd	doel	niet	wordt	bereikt.	Daarnaast

worden	foutmeldingen	automatisch	opgespoord	en	gemeld.

Via	een	sms	of	e-mail	wordt	de	contactpersoon	op	de	hoogte

gesteld	en	kan	vervolgens	actie	ondernomen	worden.	

		

Voordelen
-	Klantspecifieke	monitoring

-	Monitoring	en	toetsing	energieverbruik

-	Waarborging	comfort

-	Voor	meerdere	deuropeningen	en	locaties

-	Automatisch	op	de	hoogte	d.m.v.	alarmen



SensAir	Modbus

Modbus	communicatie
Het	aansluiten	van	het	SensAir	comfort-luchtgordijn	op	een	gebouwbeheersysteem	is	eenvoudig	door	de	standaard	geïntegreerde

aansluiting	voor	het	Modbus	communicatieprotocol.	Modbus	creëert	communicatie	tussen	meerdere	producten	binnen	hetzelfde

netwerk.	De	SensAir	is	hier	dan	onderdeel	van.	

		

	

	

	

	

	

Modbus	communicatie
netwerk	-	SensAir
onderdeel	van	GBS

Monitoring	op	afstand
Een	gebouwbeheersysteem	(GBS)	wordt	gebruikt	om	de	aanwezige	producten	en	regelingen	binnen	het	gebouw	centraal	te
monitoren,	aan	te	sturen	en	te	laten	samenwerken	(communiceren).	Met	het	Modbus	communicatieprotocol	is	het	mogelijk	alle

functies	van	de	SensAir	op	afstand	te	monitoren	en	te	bedienen.	Na	installatie	wordt	de	SensAir	eerst	goed	ingesteld.	Daarna	is

interactie	met	de	SensAir	op	afstand	of	lokaal	mogelijk,	afgestemd	op	de	wensen	van	de	klant.	Zo	wordt	de	SensAir	continu

gemonitord	en	daar	waar	nodig	aangepast	om	de	werking	te	optimaliseren.

	

Lokale	en	centrale	bediening
Via	het	Modbus	communicatieprotocol	worden	bevoegdheden	met	betrekking	tot	lokale	en	centrale	bediening	ingesteld.	Naast

centrale	monitoring	en	aansturing	kan	de	SensAir	ook	lokaal	via	de	b-touch	worden	bediend.

Andere	communicatieprotocollen
Het	SensAir	luchtgordijn	kan	ook	geschikt	worden	gemaakt	voor	Bacnet	communicatie.	

Voordelen
-	Modbus	aansluiting	standaard	geïntegreerd

-	Monitoring	op	afstand

-	Lokale	en	centrale	bediening

-	Communicatie	met	Bacnet	mogelijk



SensAir	selectie

Selectie	bepalend	voor	werking
Voor	een	optimale	werking	van	de	SensAir	is	de	juiste	selectie	van	groot	belang.	Een	luchtgordijn	functioneert	goed	als	deze	de

deuropening	in	zijn	geheel	afschermt	en	voldoende	verwarmingscapaciteit	heeft	om	de	binnenkomende	koude	buitenlucht	op	te

warmen	tot	een	comfortabele	temperatuur.

	

Correcte	installatie
Voor	een	goede	werking	moet	de	afstand	tussen	het

luchtgordijn	en	de	deur	zo	klein	mogelijk	zijn	en	moet	het

luchtgordijn	mininmaal	even	breed	zijn	als	de	deuropening.

1.	Installatiehoogte
Op	basis	van	de	installatiehoogte	(van	vloer	tot	onderkant

toestel)	en	deurbreedte	is	het	eenvoudig	een	luchtgordijn	te

selecteren	(zie	figuur	hiernaast	en	selectietabel).	

2.	Natuurlijke	ventilatie
De	hoeveelheid	en	temperatuur	van	de	binnenkomende

buitenlucht	zijn	moeilijk	te	meten,	omdat	omstandigheden	in

de	deuropening	continu	veranderen.	Ook	bouwkundige

aspecten	zijn	van	grote	invloed	op	de	capaciteitsbehoefte.

Voor	een	globale	selectie	gelden	de	volgende	richtlijnen:

Gunstig:	overdekt	winkelcentrum,	beschutte	winkels	
Normaal:	geringe	directe	windaanvullen,	geen	open
deuren	tegenover	elkaar,	begane	grond	
Ongunstig:	op	een	hoek	of	plein,	verdiepingen,	open
trappenhuis

Selectietabel

	 situatie
gunstig normaal ongunstig

uitvoering deurhoogte	(cm)
S <	240 <	220 -
M <	280 <	250 <	220
L <	330 <	300 <	280
XL <	400 <	350 <	320

Simulatietool
Voor	het	selecteren	van	het	juiste	luchtgordijn	heeft	Biddle

een	simulatietool	ontwikkeld:	VACP	(Visual	Air	Curtain
Performance).	Voor	elke	deuropening	heeft	Biddle	een
passend	advies.	Voor	meer	informatie	kunt	u	contact

opnemen	met	de	verkoopafdeling	van	Biddle.



SensAir	mogelijkheden

Voor	elke	situatie	een	oplossing
De	mogelijkheden	met	de	SensAir	zijn	eindeloos.	In	elke	deuropening	creëert	de	SensAir	de	optimale	klimaatscheiding.	Daarnaast

is	de	SensAir	geschikt	voor	een	diversiteit	aan	verwarmingsbronnen.	Op	het	gebied	van	regelingen	en	monitoring	is	voor	elke

situatie	een	oplossing	beschikbaar.

Modellen	SensAir	(SR)
Vrijhangend	(F)

Inbouw	(R)

Cassette	(C)

Verwarmingsbronnen
Waterverwarming	(H3):	geschikt	voor	elk	watertraject

Elektrische	verwarming	(E)

Hybride	(H3E):	water	en	elektrische	verwarming

Ambient	(A):	zonder	verwarming

DX	(DK):	in	combinatie	met	Daikin-systemen

Hybride	(DKE):	DX	en	elektrische	verwarming

Regelmogelijkheden
auto-actieve	regeling	met	b-touch	bedieningspaneel

b-connect	monitoring	module

Modbus	communicatie

Klantspecifieke	styling
De	uitneembare	inlays	in	de	zijkappen	van	de	SensAir

worden	standaard	in	grijs	en	wit	meegeleverd.	Het	is	ook

mogelijk	deze	inlays	klantspecifiek	te	stylen	qua	kleur	en

logo.

Capaciteiten
S	=	Small	(200	-	240	cm)

M	=	Medium	(220	-	280	cm)

L	=	Large	(250	-	330	cm)

XL	=	Extra	Large	(300	-	400	cm)

Lengtematen	(cm)
Door	meer	toestellen	naast	elkaar	te	hangen,	worden

deuropeningen	breder	dan	250	cm	afgeschermd.

100	-	150	-	200	-	250

Standaard	kleuren
RAL	9016	(met	accent	zijkappen	in	RAL	9006)

RAL	9006

Andere	RAL	classic	kleuren	op	aanvraag	leverbaar

Meer	informatie
Voor	meer	informatie	over	de	SensAir	zijn	twee	brochures	verkrijgbaar:	
-	Technische	informatie	over	de	water-,	elektrische,	hybride	en	ambient	uitvoeringen.	
-	Informatie	over	DX-	en	hybride	SensAir,	in	combinatie	met	warmtepompsystemen	van	Daikin.



SensAir	notities

Notities
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