
Voordelen voor de installateur
 › Een totaaloplossing, zowel verwarmen als koelen mogelijk. Optie tot bevochtiging
 ›  Geen bijkomende aanpassingen meer nodig. Dit is een kant-en-klaar toestel
 › Klaar voor montage

Voordelen voor de adviseur
 › Een betrouwbare oplossing
 › Integratie van alle specificaties voor de bewaking/bewaring van de wijn 

Voordelen voor de gebruiker
 › Een gepaste combinatie voor elke toepassing
 › Dit systeem kan indien nodig ook verwarmen. 
 › Alle mogelijke temperatuurinvloeden zijn onder  controle

Wijnkeldertoepassingen

Wat is er zo speciaal aan een 
wijnkeldertoepassing?

Naast het beheren van de ruimtetemperatuur 

is ook de luchtvochtigheid van de ruimte van 

cruciaal belang voor het stockeren van wijn in de 

meest ideale omstandigheden. 

Niet iedere kelder is zomaar geschikt voor 

de opslag van wijn. Te snelle of te grote 

temperatuurverschillen, te hoge of te lage 

vochtigheidsgraad en slechte luchtcirculatie. 

Dit zijn allemaal elementen die de rijping van 

de wijn nadelig kunnen beïnvloeden. Voor al 

deze toepassingen heeft Daikin nu een ‘op maat 

gemaakte oplossing’.

Daikin adviseert u graag bij de keuze van 
de meest efficiënte oplossing voor uw 
wijnkelder. Conctacteer ons Refrigeration 
Team voor meer informatie. 
 
www.daikin.be 
010/23 72 23

Controle van de temperatuur

• De combinatie van verschillende 
binnen- en buitentoestellen is mogelijk.

• Reeds conform aan de nieuwe F-gas 
wetgeving (R-134a).

• De mogelijkheid om ook (elektrisch) te 
verwarmen, indien de temperatuur in 
de wijnkelder te laag zou zijn.

Bewaking van de luchtvochtigheid

Tijdens het koelen kunnen we 
de luchtvochtigheid laten dalen 
om zo de luchtvochtigheid onder 
controle te houden. Te veel de lucht 
ontvochtigen zou zeker slecht zijn, 
aangezien de wijnkurken dan kunnen 
uitdrogen. Daarom hebben deze Daikin 

oplossingen ook de mogelijkheid om 
de lucht te bevochtigen, dit dankzij een 
stadswateraansluiting.

Optimale luchtcirculatie

De ventilator is zwaar genoeg om de lucht 
in de volledige kelder te gaan verdelen.

Commerciële koeling



Wandverdamper
Plafondverdamper

Commerciële koeling

Wijnkeldertoepassingen
Gegarandeerd het ideale klimaat voor de bewaring van wijn

 › Mogelijkheid om zowel te koelen als te verwarmen
 › Volledige controle over de luchtvochtigheid
 › Continue en optimale luchtcirculatie
 › Eenvoudige installatie
 › Beperking van temperatuurschommelingen
 › Laag energieverbruik
 › Verschillende opstellingen mogelijk
 › Europese productie
 › 1 jaar garantie

Kenmerken van het systeem

 › Geluidsbeperking door het isoleren van de compressor
 › Thermostatisch expansieventiel
 › Aparte afstandsbediening (1.5m kabel) met eenvoudige 
toetsen om de instellingen van temperatuur en 
luchtvochtigheid te veranderen

 › Hermetisch gesloten compressor met koelmiddel R-134a
 › Wateraansluiting op het stadsnet = 10mm
 › Drukverschilschakelaar: vaste lage calibratie en hoge AR 
drukschakelaar 

Wandverdamper met ontvochtiger

25 SB.LBWWHD030AV3096 1/4”    1/2” 62/34/36 38/21/57 230/1~/50Hz  € 5.586,00 

45 SB.LBWWHD050AV3096 1/4”    1/2” 62/34/36 38/21/57 230/1~/50Hz  € 5.699,00 

60 SB.LBWWHD060AV3096 3/8”    5/8” 82/43/39 60/21/57 230/1~/50Hz  € 6.530,00 

100 SB.LBWWHD075AV3096 3/8”    5/8” 82/43/39 60/21/57 230/1~/50Hz  € 6.764,00 

Aantal m³ Naam type Aansluiting Afmetingen 
buitenunit

Afmetingen 
binnenunit Stroom Enduserprijs 

excl. BTW

Plafondverdamper met ontvochtiger

25 SB.LBCWHD030AV30DR 1/4”    1/2” 62/34/36 61/49/20 230/1~/50Hz  € 5.622,00 

45 SB.LBCWHD050AV30DR 1/4”    1/2” 62/34/36 61/49/20 230/1~/50Hz  € 5.737,00 

60 SB.LBCWHD060AV30DR 3/8”    5/8” 82/43/39 104/49/20 230/1~/50Hz  € 6.642,00 

100 SB.LBCWHD075AV30DR 3/8”    5/8” 82/43/39 104/49/20 230/1~/50Hz  € 6.883,00 

Aantal m³ Naam type Aansluiting Afmetingen 
buitenunit

Afmetingen 
binnenunit Stroom Enduserprijs 

excl. BTW

Wandverdamper zonder ontvochtiger

25 SB.LBWWHD030AV3196 1/4”    1/2” 62/34/36 38/21/57 230/1~/50Hz  € 5.072,00 

45 SB.LBWWHD050AV3196 1/4”    1/2” 62/34/36 38/21/57 230/1~/50Hz  € 5.184,00 

60 SB.LBWWHD060AV3196 3/8”    5/8” 82/43/39 60/21/57 230/1~/50Hz  € 6.004,00 

100 SB.LBWWHD075AV3196 3/8”    5/8” 82/43/39 60/21/57 230/1~/50Hz  € 6.236,00 

Aantal m³ Naam type Aansluiting Afmetingen 
buitenunit

Afmetingen 
binnenunit Stroom Enduserprijs 

excl. BTW

Plafondverdamper zonder ontvochtiger

25 SB.LBCWHD030AV31DR 1/4”    1/2” 62/34/36 61/49/20 230/1~/50Hz  € 5.108,00 

45 SB.LBCWHD050AV31DR 1/4”    1/2” 62/34/36 61/49/20 230/1~/50Hz  € 5.220,00 

60 SB.LBCWHD060AV31DR 3/8”    5/8” 82/43/39 104/49/20 230/1~/50Hz  € 6.110,00 

100 SB.LBCWHD075AV31DR 3/8”    5/8” 82/43/39 104/49/20 230/1~/50Hz  € 6.350,00 

Aantal m³ Naam type Aansluiting Afmetingen 
buitenunit

Afmetingen 
binnenunit Stroom Enduserprijs 

excl. BTW

Buitenunit

 › Winterkit 1: condenser, ventilator, drukverschilschakelaar en 
compressor carterverwarming

Technische specificaties

 › Ruimtetemperatuur: +10°C tot +20°C
 › Luchtvochtigheidsgraad: 60% tot 80%
 › Koelmiddel: R-134a 
 › Buitenunit: horizontale condensingunit die op blokken of op 
beugels geplaatst dient te worden 

 › Verdamper: compacte wand- of plafondverdamper


