Meet the

Air Experts

Maak kennis met AirX

Air Experts = ervaring troef
De meeste teamleden hebben jarenlang

voor verschillende grote internationale spelers in de HVAC-wereld gewerkt. Met hun

vele jaren van kennis en ervaring kunnen
de Air Experts hun klanten een maximale
ondersteuning en kwaliteitsvolle service

garanderen. Ze zijn ook zeer vertrouwd met
alle facetten van het veldwerk, zelfs op de
moeilijkste werven.
Ontzorgen
We installeren zelf niet maar zijn wel

continue aanwezig op werven. Dankzij die
aanwezigheid kennen we de pijnpunten
van alle ventilatiesystemen en kunnen

we de noden van de installateur perfect

inschatten. Of het nu installatiebedrijven,

studieburelen, gebouweigenaars of parti-

culieren zijn, we staan ze met onze expertise
bij en helpen ze gedurende hun project de
juiste keuzes te maken.
Van A-Z
Van de ontwerpfase tot aan de oplevering

ondersteunen we onze klanten en zorgen er
zo voor dat elke installatie correct opge-

start, ingeregeld en opgemeten wordt. Hoe
eerder we in dit proces betrokken zijn, hoe
vlotter het projectverloop is en hoe meer
we kunnen bijdragen tot een installatie

van de hoogste kwaliteit. Ook in de nazorg
maken we met onze IV Product Cloud serWie zijn we?
Wij zijn een jong en dynamisch

bedrijf, opgericht in 2017. Samen

vormen we een ambitieus team,

waarvan alle teamleden afkomstig
zijn uit de ventilatiesector.

vice abonnementen een groot verschil.

De AirX diensten

Pionier
Kantoorgebouwen, scholen, winkels, laboratoria, ziekenhuizen... Doorheen de jaren,
hebben wij ons gespecialiseerd in het

opstarten, inregelen en correct opmeten
van grote ventilatie-installaties. In de

Belgische ventilatiewereld willen we hierin

De installatie van ventilatiesystemen laten we aan de installateurs over.

Wij bieden voor, tijdens en na die installatie advies én ondersteuning aan.
Voor volgende diensten kan u bij ons terecht.

die pioniersrol blijven handhaven. Door

voortdurende bijscholingen en het continue
aftoetsen van de theorie op de praktijk

Het opstarten, inregelen en opmeten van

van de werf, kunnen we deze positie ook

volledige ventilatie installaties

Duurzaamheid

Onze Ventilatie Analyse brengt uw volledige

waarmaken.

Het energieverbruik van gebouwen ver-

ventilatie installatie in beeld

lagen, is een ecologische must. Ons doel
is om onze kennis aan te wenden om

bestaande en nieuwe gebouwen energiezuiniger te maken en dit zonder aan com-

Trotse en exclusieve verdeler van IV Produkt en
aanbieder van de IV Produkt Cloud Service

fort in te boeten. Wij geloven steevast dat

onze visie en inzet een grote impact heeft

op het zware verbruik van gebouwen en dat
we met ons werk meehelpen aan een groe-

Met onze CO2 Analyse meten en weten we alles
van ventilatie tot CO2

nere toekomst. Gecontroleerde ventilatie en
toestellen met energierecuperatie dragen
steeds onze voorkeur.
Groei
Die bewustwording rond het belang van

milieu, rond CO2 meting én gezondere lucht
zorgt voor boeiende tijden. Als dynamische

Onze erkende blowerdoortesters staan u bij
met uw luchtdichtheidstest

Onze ervaren en gecertificeerde

ventilatieverslaggevers helpen u met uw EPB dossier

en duurzaam ondernemende firma groeien
we mee en blijven we voortdurend talentvolle mensen aantrekken om zo de beste
service aan onze klanten te garanderen.

Het monitoren van ventilatie en/of CO2
gebeurt via onze AirCheck

En een rooktest brengt de verdeling van uw
binnenlucht in kaart

De AirX klanten
AirX is de partner voor alle ventilatieprojecten. Wij willen in de eerste
plaats de installateur ontzorgen

zodat deze zich kan focussen op zijn

installatie. Door met hem mee op de
werf te staan, zorgen wij er samen

voor dat zijn installatie snel op punt
staat. Win-Win voor iedereen.

Naast advies aan studieburelen en
architecten werken wij ook samen
met EPB verslaggevers. We gaan

dan binnen een bestaand ventilatiedossier residentiële installaties

opstarten, inregelen én opmeten.
Tot slot bieden wij ook oplossingen
aan particulieren aan op vlak van

volledige ventilatieverslaggeving en
blowerdoortests.

IV Produkt en AirX,
een mooi huwelijk

IV Produkt
AirX is officieel de exclusieve Belgische
invoerder van het Zweedse topmerk IV

Produkt, marktleider op gebied van modulerende luchtgroepen. Door rechtstreeks

en nauw samen met hen samen te werken
kunnen we hun hoogkwalitatieve luchtbehandelingskasten tegen scherpe prijzen
aanbieden.

Marktleider uit Scandinavië
Kies zoals de gehele Scandinavische markt
ook voor IV Produkt. Dit 100% Zweedse be-

drijf ontwikkelt en produceert al meer dan

50 jaar kwalitatieve Eurovent-gecertificeerde luchtbehandelingsunits.
Kwaliteit
Alle binnen- en buitenunits worden van nul

af aan met de meest kwalitatieve materialen gebouwd. Alles gebeurt in Zweden zelf,

kennis en expertise zitten in huis en dankzij

de goed geoliede R&D afdeling worden alle
units constant geoptimaliseerd.
Duurzaamheid
IV Produkt ontwikkelt en bouwt zijn energiezuinige luchtgroepen op de meest ecologisch mogelijke manier en hecht daarbij

veel belang aan gecontroleerde ventilatie
met energierecuperatie en recyclagemogelijkheden.

Oplossingen op maat
IV Produkt biedt een breed gamma aan

verschillende soorten luchtgroepen aan.

Ongeacht de grootte of de vereisten van

Envistar

Eurovent gecertificeerde software gemaakt
en bevatten betrouwbare selectiedata.

Interessant aan dit assortiment zijn de lage
installatie- en exploitatiekosten. De model-

Gebruiksklaar

len van de Envistar reeks zijn echt in functie

Alle units worden volledig plug & play

aangeleverd. Zelfs de gekozen accessoires
zoals het dak, de dakkappen, de register-

kleppen en de extra druksensoren zijn reeds

in de fabriek voorgemonteerd. Minder montagetijd en minder kans op installatiefouten
zorgen voor een snellere, makkelijkere en

goedkopere installatie. Tevreden installateur én tevreden eindklant!

van de marktbehoeftes ontwikkeld. Het zijn

Gamma

IV Produkt heeft met haar uitgebreide
gamma aan luchtgroepen voor elke
situatie een oplossing.

te laten verlopen. Offertes worden in een

aan een zeer interessante prijs een hoge

mate van flexibiliteit en kwaliteit bieden. Ze
zijn inzetbaar in scholen, kantoren, hotels,

winkelcentra, industriële gebouwen en zelfs
ziekenhuizen.

Compact, Top en Flex
Het Envistar-assortiment bestaat uit de

Easy access

Envistar Compact, Envistar Top, en Envistar

Moet de unit door kleinere openingen naar

Flex modellen.

binnen worden gebracht? Via de Easy-access optie wordt de unit voorzien van

Het Compact model heeft kleinere afmetin-

aangeleverd. Eenmaal op de juiste plek, kan

Kleiner, iets minder modulerend en daarom

gen en is dus geschikt voor krappe ruimtes.

elektrische snelkoppelingen en opgesplitst

verkrijgbaar aan een interessante prijs. De

de assemblage uiterst efficiënt van start

gaan. Ideaal voor renovatieprojecten of als
oplossing voor een moeilijker te bereiken

Envistar® Top

tingen bovenaan de unit en is leverbaar

Innovatief

in verschillende uitvoeringen, zelfs met

ingebouwde warmtepomp. De Envistar Top

Alle nieuwe IV Produkt luchtgroepen zijn

reeks gaat tot 6850 m³/h.

uitgerust met high-end sensoren en een
eigen ontwikkelde Siemens regeling. Die
regeling haalt het maximum uit uw in-

vestering en is compatibel met de meest

Envistar Compact reeks gaat tot 5400 m³/h.
De Envistar Top heeft de kanaalaanslui-

technisch lokaal.

Met de Envistar Flex kunnen we een oplosEnvistar® Compact

gangbare gebouwbeheersystemen. Om

sing bieden aan elke vraag en de unit echt
op maat van het project afstemmen. De

unit kan in zijn geheel of opgesplitst aange-

van de vele voordelen van de IV Product

leverd worden en het model is verkrijgbaar

Cloud Service te genieten, volstaat het de

met een breed gamma aan ventilatoren,

luchtgroep door middel van een simpele

warmtewisselaars of talrijke andere opties.

internetkabel aan te sluiten. Zeker voorzien

De Envistar Flex reeks gaat tot ongeveer 50

dus!

000 m³/h.

het gebouw, kiest AirX zelf en op maat

de oplossingen om zo uw projecten vlot

innovatieve plug-en-play modellen die

Envistar® Flex

Tot slot

Andere troeven van IV Produkt
Geïntegreerde koeling
Binnen het Envistar-gamma bieden wij

ook een geïntegreerde koelunit aan. Alle

componenten van de koelunit zijn dan in

de luchtgroep ingebouwd. Hierdoor krijgt

de installateur een kant en klare oplossing

voor ventilatie en koeling, waardoor er geen
buiteninstallaties nodig zijn en er op installatietijd, koelleidingen en ruimte bespaard
kan worden. Andere belangrijke troeven

zijn de koelingsterugwinning en de traploze
regeling van de compressor.
Duidelijke bedieningen
Alle units zijn uitgerust met een uitgebreide

en eigen ontwikkelde software op basis van
een Siemens regelaar. Naast de standaard

van de pulsiezijde naar de extractiezijde

constant een lek geforceerd wordt. Op deze
manier is er geen enkel risico op contaminatie van de verse en propere lucht, noch
via het warmtewiel, noch via kabeldoorgangen. Die overdruk wordt continue

gemeten en is via de stand van een klep

in de extractiezijde steeds gegarandeerd,
ook bij vuiler wordende filters. Dankzij die
constante drukmeting is er geen enkele

kans op lekkage van de extractiezijde naar
de pulsiezijde. Een aanpasbare spoelzone

zorgt er vervolgens voor dat het wiel wordt

gespoeld bij overgang van de extractiezijde
naar de pulsiezijde. Dit door een deel van

de verse lucht meteen naar de extractiezijde te sturen.

bediening kan er gekozen worden voor een

luchtzijde van de luchtgroep staat steeds
in overdruk. Dit gaat ervoor zorgen dat er

Kiezen voor kwaliteit is geen zware beslis-

Wil u een makkelijk te installeren hoogkwa-

vlak van reputatie en zorgeloosheid. Op

en zorgeloze opstart u wel wat? Laat u de

sing. Het is altijd een goede investering op
lange termijn komt de rekening zelfs vaak
goedkoper uit: een snellere oplevering,

een vlottere installatie met nadien minder
klachten. Hierdoor zijn er minder wacht-

tijden, minder tijdrovende interventies en

kan de installateur meteen door naar zijn

volgende installatiejob. Dit alles resulteert
in een grotere jaaromzet door meer jobs,

meer tevreden klanten en de daarbijhorende oprechte mond-aan-mond reclame.

litatieve luchtgroep? Lijkt een vlotte levering
inregeling en optimalisatie van uw installatie liever aan experten over? Of heeft u

gewoon advies nodig voor uw ventilatieproject?

Garantie
Indien u de opstart, de inregeling
en opmeting van het volledige

ventilatiesysteem in combinatie met

de IV Produkt luchtgroep bij AirX bestelt,
verlengen wij bovendien de standaard

De ideale combinatie
AirX biedt met IV Produkt een combina-

garantie van 2 naar 5 jaar.

topkwaliteit aan. We kiezen op maat van

bediening via de app.

Nog een innovatie van IV Produkt: de verse

De juiste keuze

tie van Belgische expertise en Zweedse

grotere touchscreen bediening of voor de

De drukbalanscontrole

Kwaliteit

het project zorgvuldig de juiste luchtbehandelingsunit, leveren alles aan en komen na

ThermoCooler HP

de installatie opstarten. Hierna regelen we

De Envistar Top en Flex modellen

op. Daarna sluiten we de unit waar mogelijk

kunnen worden aangeboden met een

geïntegreerde, energierecupererende,
omkeerbare warmtepomp.

Op die manier bieden wij een

de volledige installatie in en meten we alles
aan op de IV Cloud, zodat we de installatie

vanop afstand kunnen monitoren en blijven
optimaliseren.

totaaloplossing aan voor zowel het

verwarmen van verse lucht als voor
comfortkoeling. Dankzij de unieke

positie van de condensor hebben

Wij leggen onze focus op u!

noch de warmtepomp, noch de

Ongeacht uw noden, u bent bij AirX

wat resulteert in continue werking én

aan het juiste adres!

warmtewisselaar een ontdooicyclus,
maximaal comfort.

IN QUALITY WE TRUST.
Indien u de opstart, inregeling en opmeting van het volledige ventilatiesysteem in combinatie
met de IV Produkt luchtgroep bestelt bij AirX, verlengen wij de garantie van 2 naar 5 jaar.
Contacteer AirX voor meer informatie op info@airx.be of surf naar www.airx.be voor alle
contactgegevens van de Air Experts.
Meer info op www.airx.be
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