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Het Warmtestation 
Silent-compact

MAHRCALOR®



Als men, zoals onze firma, volledige verwarmings-
systemen levert, heeft men ook verplichtingen 
en verantwoordelijkheid ten aanzien van het 
behoud van monumentale substanties in kerk-
gebouwen, zoals orgels, schilderijen, mozaïeken, 
muurschilderingen,enz. Dat is voor ons altijd weer 
een aansporing de planningsmogelijkheden en 
onze producten verder te verbeteren, om zo nog 
beter aan de taakstellingen te voldoen.

De eisen aan onze ontwikkelingsafdeling wa-
ren een compactere uitvoering van de beproefde 

MAHRCALOR® – warmtestations te ontwikkelen, 
waardoor minder opbreek- en graafwerkzaamhe-
den ontstaan. Door de minimalisering komt een 
voordeligere prijs tot stand, bij gelijktijdig behoud 
van de hoge kwaliteitsstandaards van MAHR.

Het resultaat kan zich in elk opzicht laten zien, 
want de nieuwe „Silent-compact“ – als vierde 
generatie van onze warmtestations – voldoet aan 
de bovengenoemde eisen.

De afmetingen van het edelstaalhuis zijn werke-
lijk compact. De diepte – gemeten vanaf de vloer-
onderkant – bedraagt slechts 68 cm, de breedte 
slechts 81 cm; transportproblemen bij smalle 
deuren behoren daardoor tot het verleden. Ook als 
de ruimten nog zo klein en nauw zijn kunnen wij 
de compactstations aanpassen en zo in de planning 
opnemen.

De vermogens- en bedrijfstrappen zijn zo ge-
kozen, dat ook in kleine of zeer grote, verschillend 
ingedeelde kerkruimten een economisch en tech-
nisch zinvolle indeling en projectie kan geschieden.

Het nieuwe MAHRCALOR® – warmtestation Silent-compact

MAHRCALOR® Silent-compact

Type Verwarmingsvermogen 
max.

Luchtopbrengst 
max.

SC 13 13,1 kW 1000 m³/h

SC 23 19,6 kW 1500 m³/h

SC 33 26,2 kW 2000 m³/h

SC 43 32,7 kW 2500 m³/h

SC 53 39,3 kW 3000 m³/h

SC 13 SC 2361
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De standaard verwarmingsregisters zijn reeds voor 
verwarmingswater 75/50ºC ontworpen. Bij nadere 
temperaturen en spreidingen, zelfs voor hoog ren-
dement, staan geschikte registers ter beschikking.

De hoogwaardige ventilatoren worden door 
de regeltechniek van MAHR volautomatisch traploos 
geregeld, zodat in elke bedrijfssituatie steeds een 
spaarzaame luchthoeveelheid en het juiste verwar-
mingsvermogen gegarandeerd is. Zeer belangrijk 
is, dat ook het stroomverbruik van de Silent-com-
pact stations tegenover de tot nu toe beschikbare 
warmtestations nog verder kon worden verminderd. 
De inblaastemperatuur wordt aan de eisen van het 
gebouw en de inrichting aangepast en door de 
microprocessorsysteem-installatie geregeld.

Het geluidsniveau voldoet aan de typenbe-
naming „Silent“, want de compactstations zijn 
ondanks de kleine afmetingen zeer geluidsarm. De 
geluiden van de stations zijn door geoptimaliseerde 
dempersystemen en slijtvast isolatie met glaszijde-
vloei-oppervlakte zo zacht, dat ze gedurende een 
concert kunnen doorlopen, maar ook kunnen wor-
den aan- of afgezet. De nieuwe generatie van de 
Silent-compact serie biedt hetzelfde comfort als 
de beproefde grote warmtestations van de Silent 
serie, die overigens door aansluiting op elektro-
energie het integreren van meerdere elektrische 
onderdelen mogelijk maakt, zoals stopcontacten en 
zo voorts.

De luchtroosters kunnen naar keuze en af-
hankelijk van de vloer uit aluminium, smeedijzer 

of messing worden vervaardigd. Gietijzerroosters 
op aanvraag. De standaarduitvoering wordt met 
smeedijzer-roosters aangeboden. De volstaaf-
profielen in de roosters zijn in twee verschillende 
richtingen in een 15° stand gebogen. Dit is om 
een optimale in de luchtgeleiding te bereiken die 
daarvoor zorgt, dat in een richting de luchttoevoer 
aangezogen en de andere richting de verwarmde 
circulatielucht uitgeblazen wordt. Om de roos-
teraanpassing aan de vloer of tegels in de kraag of 
roosterkader te vereenvoudigen zijn alle roosters 
van schuifsteunen inclusief lipdichtingen en vastzet-
inrichting voorzien.

De luchtverdeling is een bijzonder criterium 
voor een comfortabele luchtgeleiding. In de Silent-
compact stations geschiedt de verdeling van de 
luchtstromen door speciale Coanda-mondstukken, 
zodat de lucht gelijkmatig over de gehele rooster-
oppervlakte wordt verdeeld. Vanzelfsprekend zijn 
de luchttoevoer- en circulatieluchtbereiken lucht-
technisch gescheiden.

De luchtfiltering geschiedt over hoogwaardige 
filterplaten met hardframe. De filters zijn voor 
service werkzaamheden makkelijk toegankelijk en 
beschikken over de beproefde magneethouders.  
Als filterklasse kan al naargelang van de eisen, 
tussen G 4 (vroeger EU 4) of G 5 (vroeger EU 5) 
worden gekozen.

De bouwwerkzaamheden hebben zich tegen-
over de vroegere installatie van de verwarmingen 
aanzienlijk om ca. een derde verminderd. De graaf-
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werkzaamheden zijn wegens de duidelijk geringere 
graafdiepte op minder dan de helft gereduceerd, 
omdat de warmtestations veel kleiner zijn.

De montage van de warmtestations in de grond  
kan zonder bijzondere maatregelen geschieden, 
d.w.z. er is geen fundament noodzakelijk en het 
station hoeft niet worden ingemetseld, zodat een  
eenvoudige grond-afgraving met een zandbed vol-
doende is.  Na het inbrengen van het uit edelstaal 
vervaardigde warmtestation wordt de restspleet 

rondom het station met zand gevuld, daarna kan 
de vloer weer worden gesloten.  Vanzelfsprekend 
klopt ook de statica, want de draag-capaciteit en 
stabiliteit zijn gecontroleerd.

De planning en installatie van de nieuwe  
Silent-compact stations geschiedt in het kader 
van onze projectie naar economische aspecten, 
rekening houdend met de instandhouding van de 
monumenten. Vraag ons – wij adviseren u graag –  
kosteloos en vrijblijvend!
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Vloertegels

Roosterstaven

Roosterkader

Aarde

Zandaanvulling

* De aangegeven maten orienteren zich aan de vloerconstuctie

Verstelbaar Profiel 
met Rubberafdichting

Warmtestation TYP SC88
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ERVARING -  ONDERZOEK –  VOORUITGANG –   ALLEEN  ZO ONTSTAAT KWALITEIT
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