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Om te voldoen aan de steeds strengere eisen van de thermische voorschriften

en inzake gebruikscomfort, vormen balansventilatiesystemen de meest 
aangewezen technische oplossing voor bedrijfsgebouwen.

Aldes baseerde zich op zijn ervaring met luchtverdeelsystemen, met name 
voor gecontroleerde mechanische ventilatie, en investeerde in onderzoek en 
ontwikkeling om een balansventilatie-oplossing te ontwikkelen die specifiek is 
afgestemd op de bedrijfssector.

Met debieten van 1000 tot 7000 m3/h biedt Everest by Aldes het krachtigste 
gamma hoogefficiënte  balansventilatie-units op de markt.

Het eerste model van de Everest-reeks is uitgerust met een hoogefficiënte 
tegenstroomwisselaar en voorzien van de exclusieve nieuwe regelmodule 
Aldes Smart Control®. Deze biedt tal van mogelijkheden om het thermisch 
comfort precies af te stemmen op het gebruik van de gebouwen.

Zomer en winter zorgen de hoogefficiënte Everest balansventilatie-units 
voor een betere luchtkwaliteit en hoger thermisch comfort in de gebouwen. 
Bovendien verlagen ze ook nog eens het energieverbruik.

Een gamma
hoogefficiënte  
balansventilatie-units
van 1000 tot 7000 m3/h.
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Everest
BY ALDES

ErP
READY

De hoogefficiënte balansventilatie-unit Everest by Aldes voldoet 
nu reeds aan de eisen van de toekomstige ErP-richtlijn 2018, 
die erop gericht is de energiekosten van ventilatiesystemen te 
verlagen (Ecodesign Richtlijn 2009/125/CE).



Hoogwaardige 
componenten

Hoogtechnologische 
regelmodule 
Aldes Smart Control®

De voordelen van het Everest-assortiment
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De hoogefficiënte balansventilatie-units Everest bieden een voordelige oplossing die voldoet aan de 
eisen van de thermische voorschriften. Bovendien verhogen ze de luchtkwaliteit en het thermisch 
comfort in bedrijfsgebouwen.
Bij de keuze van hun onderdelen en technologie werd er voortdurend gestreefd naar eenvoud bij de 
selectie, installatie, inbedrijfstelling en werking.

• Optimaal thermisch rendement tot  90%*. 

• Minimaal verbruik SFP <2*.

• Maximale thermische en akoestische isolatie.

•  Optimale sturing van de ventilatiedebieten en  
de luchtkwaliteit.

•  Temperatuurregeling voor een optimaal 
thermisch comfort.

•  Geavanceerde instel- en supervisiefuncties.

*Gegevens waargenomen op de nominale debiet- en drukpunten bij 200 Pa beschikbare druk.



Zeer eenvoudige 
installatie

Hoogwaardige 
diensten

De voordelen van het Everest-assortiment
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• Volledig voorbekabeld.

•  Vlakke behuizing met een breedte 
< 900 mm, zodat het systeem gewoon door 
een deur naar binnen kan (modellen van 1000 
tot 2300 m3/h).

•  Af fabriek gemonteerde opties (dak, bat-
terijen, sensoren…).

•  Selector Everest software: 
Configuratie, berekening van de 
prestaties en downloaden van het 
volledige technisch dossier van uw 
Everest balansventilatie-unit.

•  Inbedrijfstelling: U installeert de  balansven-
tilatie-units en een door Aldes Erkend Tech-
nisch Station komt ter plaatse om de installatie 
in bedrijf te stellen. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij de Aldes-dealer in uw buurt.

Download gratis 
uw Selector Everest 

op www.aldes.fr

Made in
France
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•  Zelfdragende structuur van dubbelwandige panelen met 
thermische onderbreking.

•  50 mm rotswolisolatie.

•   Toegang tot alle onderdelen aan de voorzijde via deuren 
met uitneembare scharnieren.

1  De constructie

•  Een apart bekabelingscompartiment onderaan in de unit.

•  Volledig voorbekabelde unit.

•   Snelle en foutloze aansluiting van externe elementen 
(bv.: kanaaldruksensor met RJ12)

•  Standaard gemonteerde schakelaar.

5  De bekabeling

• Standaard  100 % moduleerbaar. 

• Bypassklep met dichtingen voor een betere afdichting.

4  De bypass 

De technologie van het Everest-assortiment
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*Gegevens op het nominale debiet- en drukpunt bij 200 Pa beschikbare druk.

•  Tegenstroom platenwarmtewisselaar met hoog 
rendement tot 90 %*.

•   Eurovent-certificering volgens 
lucht/lucht warmtewisselaar - 
programma. AAHE-programma.

•   Slimme ontdooifunctie van de warmtewisselaar: 
voorkomt bevriezing van de warmtewisselaar door 
gemoduleerde opening van de bypass.

•  Condensaatafvoerbak.

3  L’échangeur 

•  Centrifugaalventilator met directe aandrijving.

•  EC-motor en achterover gebogen waaier SFP <2*.

•  Breed regelgebied van 20 tot 100 % van het debiet.

2  De motorventilator



•  De volledig voorbekabelde 
regelmodule Aldes Smart Control®  is bereikbaar zonder 
de unit uit te schakelen.

•   5 standen voor de regeling van de ventilatiedebieten en 
de luchtkwaliteit: constante snelheid, constant debiet, 
constante druk, variabel debiet naargelang de CO2/VOC-
sensor (0-10V-signaal), geregelde druk.

•  Sturing van het thermisch comfort: sturing van de 
toevoer- of afvoertemperatuur, beheer van free cooling 
en night cooling…

•  Intuïtieve instellingen en supervisie: 
- via tablet of smartphone (ingebouwde webserver), 
- via afstandsbediening, 
- via GTB. 

•   TCP/IP-
communicatieprotocollen, Modbus RTU, standaard 
BACnet; LON works optioneel.

6  De regelmodule 
Aldes Smart Control® 
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•  Verseluchtfilter: standaard vlakke vouwfilter F7 of 
tweevlaksfilter F7 met laag drukverlies als optie. Voorfilter 
G4 mogelijk als optie.

•   Filter op de afgevoerde lucht: standaard G4 of F7 
vouwfilter als optie.

• Waarschuwing bij verzadiging van de filters als optie

7  De filters

•  Grote keuze aan ingebouwde en voorbekabelde 
batterijen:  
- elektrische voorverwarmings- of warmwaterbatterijen, 
- koudwaterkoelbatterijen, 
- omkeerbare waterbatterijen.

8  De batterijen

De technologie van het Everest-assortiment
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Aldes Smart Control®  biedt tal van instel- en besturingsmogelijkheden om de Everest balansventilatie-unit precies af 
te stemmen op de noden van het gebouw en zijn gebruikers. 

Gemoduleerde ventilatie 
Om optimaal tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de gebruikers en energieverliezen tot een minimum 
te beperken, biedt Aldes een ruim assortiment modulatievoorzieningen aan. De verschillende detectiemogelijkheden 
(aanwezigheid, beweging en CO2) en de oplossingen voor één ruimte en meerdere zones  (MDA/VAV/MR) bieden een 
oplossing voor alle bestaande configuraties. 
De hoogefficiënte Everest balansventilatiesystemen zijn voorzien van speciale ingangen om zonder toevoeging van ander 
materiaal met alle soorten VMT-systemen te kunnen functioneren.

De regelmodule 
Aldes Smart Control® 

ModBus
RTU

TCP/IP

Intuïtieve instelling en sturing
•  Duidelijk menu en submenu voor een stapsgewijze instelling.

•  Didactische interfaces via webserver op pc en smartphone.

•  3 toegangsniveaus: gebruiker, gevorderde, expert, op maat van ieders behoefte.

•  Ergonomische afstandsbediening.

PC Smartphone

Aldes Smart Control®

GTBAfstandsbediening

Web
serveur

CO2-sensor2 TDA Aanwezigheid Bewegingsmelder VAV standard MDA MR Modulo
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Klok Interne weekklok voor tijdgestuurde programmering. ✔ ✔ ✔

Regeling van 
de ventilator

5 standen:
- Constante snelheid
- Constant debiet
- Constante druk
- Variabel debiet naargelang CO2/VOS-sensor (0-10V-signaal).
- Geregelde druk
Onevenwicht mogelijk tussen toevoer en afvoer
Slave-functie mogelijk
Bediening/sturing mogelijk via externe contacten

✔

✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔

Functies voor een optimaal thermisch comfort

Tempera-
tuurregeling

3 mogelijkheden voor de sturing van de temperatuur:
- constante toevoertemperatuur in °C.
- constante afvoertemperatuur in °C.
- constant temperatuurverschil in °C tussen toevoer en afvoer.

✔ ✔

Regeling van 
de bypass

Koeling door automatische opening van de bypass 
naargelang de buitenomstandigheden
-  Free cooling-functie. 
-  Night cooling-functie.

✔ ✔

Slimme 
ontdooiing

Voorkomt bevriezing van de warmtewisselaar.
- Stuurt de gemoduleerde opening van de bypass.
- Proportionele sturing van de elektrische batterij.

✔ ✔

Regeling van 
de batterijen

- Proportionele sturing van de batterijen.
- Beheer van de vorstbeveiliging van de waterbatterijen.
-  Compensatie van de temperatuurinstelling op basis van de 

buitentemperatuur.

✔  ✔

Regeling  
regelkleppen

- Sturing van de gemotoriseerde regelkleppen.
- Gesloten stand bij uitschakeling (terughaalveer). ✔  ✔

Functies voor een optimale supervisie

Alarmen

Typologie 
- Nombreuses alarmes paramétrables. 
- Envoi des alarmes possible par e-mail. 
Affichage 
- Alarmes en cours.
- Prévision des alarmes. 
- Historique des alarmes. 

✔

✔

✔

✔

✔ 

✔

Controle van de 
werkingstoe-
stand

-  Lezing van de actuele werkingstoestand (drukverliezen filters, 
ventilatiedebieten, drukken, enz.)

- Geschiedenis van de werkingsgegevens.
-  Update/opslag van gegevens via SD-kaart. 
-  Functie gedwongen werking van de verschillende onderdelen 

voor werkingstests.

✔ 

✔

 

✔ 

✔ 
✔
 

✔ 

✔ 
✔
✔ 

Inbedrijfstel-
ling, service

-  Herconfiguratie van de unit ter plaatse mogelijk: andere toewijzing 
van ingangen/uitgangen; toevoegen/verwijderen van opties.

- Herstellen van de fabrieksconfiguratie.
- Geavanceerde regeling van elk onderdeel mogelijk.

 

✔
✔

✔ 

✔
✔

Performante geavanceerde 
functies 
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Het Everest-gamma

Installatie
•  Binnen (op de zolder of in een technische ruimte).  

Buiten (met de buitenconfiguratie).

• Horizontale aansluiting op harde kanalen.

• Beperkte plaatsingsruimte: < 700 mm. 

•  Keuze van de aansluitzijde rechts of links, slechts één toegangszijde zodat 
plaatsing tegen een muur of rug aan rug mogelijk is.

•  Gepersonaliseerd bekabelingsplan meegeleverd met de machine 
(inclusief de accessoires).

Afmetingen - gewicht

Model
Hoogte  
(mm)  

H

Diepte  
(mm)  

B

Lebgte  
(mm)  

A

Grootte aft.  
h x l (mm)  

ExD

Grootte aansl.  
h x l (mm)  

GxF
Gew.  
(kg)

1000 1161 589 1823 284 x 384 330 x 430 205

1300 1161 714 1823 284 x 484 330 x 530 239

1600 1161 914 1823 284 x 684 330 x 730 291

2300 1470 913 2126 384 x 584 430 x 630 366

3500 1470 1292 2126 384 x 884 430 x 930 494

4500 1693 1271 2503 484 x 884 530 x 930 554

5500 1693 1549 2503 484 x 1184 530 x 1230 660

7000 1693 1827 2628 484 x 1384 530 x 1430 796

AC

D

H

E

F

G

A

B
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Personalisering van de unit
Personaliseringselementen op 

bestelling ter plaatse

Configuratie

Aansluitzijde
Rechts

✔  Links

Installatie
Binnen

✔  Buiten
Aansluiting aan het 
ventilatiesysteem

Rond 
✔  Rechthoekig

Sturing
en supervisie

Sturing van het debiet

Variabele snelheid

✔  
Constant debiet
Constante druk

Variabel debiet naargelang 0-10V-signaal
Geregelde druk

Sturing
van de temperatuur

Toevoertemperatuur
 ✔Afvoertemperatuur

Constant verschil tussen toevoer- en afvoertemperatuur

Instelling
en supervisie

Afstandsbediening
 ✔Webserver

Modbus RTU - BACnet - TCP/IP
LON ✔  

Luchtbe-
handeling

Vorstbeveiliging
Modulerende bypass

✔  Modulerende bypass + vorstbeveiligingsbatterij

Keuze van de 
ingebouwde batterijen

Elektrisch

✔  Warm water
Koud water

Omkeerbaar water

Gemotoriseerde 
regelkleppen

Verse lucht
✔  Uitstoot

Verseluchtfilter
Voorfilter G4

✔  Vlakke filter  F7
Tweevlaksfilter F7

Afvoerfilter
Vlakke filter  G4

✔  Vlakke filter F7

Detectie filterverzadiging
Meting van het drukverschil op de verse lucht

✔  Meting van het drukverschil op de afgevoerde lucht

Selector Everest software

1. Voer alle elementen van uw project in 

•  Uw gebruiksvoorwaarden en temperatuurgegevens voor zomer en 
winter

•  Uw opties: voorverwarming, naverwarming, nakoeling, efficiëntie van de 
filters...

•  Aanvullende informatie over uw configuratie: geluiddempers, 
regelkleppen...

➜  De Selector Everest software beschikt over een krachtige 
rekenrobot die u in enkele seconden de units voorstelt die 
beantwoorden aan uw behoeften.

2. En u krijgt een volledig technisch dossier

•  De prestaties van uw unit (rendement, SFP…) en zijn principeschema
•  Het CAD-plan en het bekabelingsplan
•  De technische en commerciële documentatie over het product
•  De specificatietekst
•  Een becijfering in enkele muisklikken 
➜  U kunt uw technisch dossier downloaden, opslaan en delen.

Aldes ontwikkelde het programma Selector Everest om u te helpen bij de keuze van uw 

hoogefficiënte Everest balansventilatie-unit.

Op enkele minuten tijd maakt u de technisch beste en meest voordelige keuze, en beschikt u 
over een volledig technisch dossier dat u rechtstreeks aan uw klanten kunt overmaken of kunt 
verwerken in uw technisch bestek. 
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