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Biddle en Daikin: 
een ijzersterke combinatie
Enkele jaren geleden hebben 

Biddle en Daikin de krachten 

gebundeld en het resultaat mag 

er zijn. Samen zorgen ze voor 

complete klimaatsystemen voor 

uw winkel. Door Biddle lucht-

gordijnen te combineren met de 

uiterst efficiënte Daikin warm-

tepompen en warmteterugwin-

systemen bespaart u heel veel 

energie en is het comfort in uw 

winkel optimaal. 

Open-deurbeleid
Voor u, als winkelier, is de eerste indruk 
van groot belang. Potentiële klanten lopen 
door de straat en de uitstraling van een win-
kel bepaalt in grote mate of een klant uw 
winkel zal bezoeken. Een open deur draagt 
bij aan een aantrekkelijke en toegankelijke 
uitstraling.
 
Maar door de open deuren verliest u warme 
lucht en daardoor energie. Door het plaat-
sen van een Biddle luchtgordijn boven uw 
open deur wordt dit voorkomen en wordt 
de optimale klimaatscheiding gecreëerd. 
Het Biddle luchtgordijn zorgt voor een uit-
nodigende en comfortabele omgeving en 
realiseert daarnaast het maximale energie-
rendement.

Automatisch CA2-luchtgordijn
Voor het creëren van de optimale klimaat-
scheiding heeft Biddle dé oplossing in huis: 
het volledig automatische CA2 luchtgordijn. 
Voor u, als winkelier, heeft dat drie voorde-
len. Uw personeel hoeft zich niet druk te 
maken om het luchtgordijn, een comforta-

bel binnenklimaat blijft gewaarborgd en u 
bespaart ten opzichte van een handmatig 
bediend luchtgordijn maximaal 75% extra 
energie.

Het automatische CA2-luchtgordijn is voor-
zien van drie gepatenteerde technologieën 
voor het bewerkstelligen van de optimale 
klimaatscheiding.
•  Gepatenteerde gelijkrichtertechnologie:  

Via het gelijkrichtende uitblaasrooster 
wordt de lucht zonder turbulentie tot op 
de grond uitgeblazen. Het resultaat is een 
scheidingsrendement van 94%: de warmte 
komt ten goede aan het binnenklimaat.

•  Controlled Air strength technologie:  
De luchthoeveelheid en luchtsnelheid wor-
den automatisch aangepast aan de klimato-
logische omstandigheden rondom de deur-
opening om het comfort te waarborgen, 
zelfs bij extreme weersomstandigheden.

•  CHIPS technologie:  
De automatische regeling bereikt onder 
alle wisselende omstandigheden continu 
de ideale situatie: tot 75% energiebespa-
ring en optimaal comfort. 

b-touch bedieningspaneel
De CA2 is uitgerust met een vernieuwd 
bedieningspaneel: de b-touch. Via het over-
zichtelijke touchscreen is het zeer eenvou-
dig om door de diverse menu’s te navigeren. 
Voor de juiste werking van de CA2 hoeven 
slechts een aantal voorgeprogrammeerde set 
points ingesteld te worden. De CA2 regelt 
daarna alles automatisch. Op basis van 
gegevens van twee externe sensoren wordt 
de benodigde verwarming en luchtsnelheid 
continu optimaal ingesteld. Al naar gelang 
de situatie kan de gebruiker handmatig 
instellingen wijzigen, zoals het verhogen of 
verlagen van de ruimtetemperatuur.

Geïntegreerde airconditioning-
oplossingen
Naast een optimale klimaatscheiding in de 
deuropening is het voor u als winkelier ook 
van belang dat het gebouw voorzien is van 
een goed klimaatsysteem. In winkels wordt 
steeds minder vaak voor verwarming via de 
conventionele CV-verwarmingsinstallaties 
gekozen. Luchtgordijnen worden meer en 

Klimaatsystemen van DaiKin
Biddle luchtgordijnen worden plug & play aangesloten op de diverse 
Daikin klimaatsystemen. 
•  warmtepomp (VrV III & IV): voor het verwarmen en/of koelen van 

een gebouw.
•  Heat recovery (VrV III): de vrijgekomen warmte van koelsystemen 

wordt hergebruikt voor het biddle luchtgordijn. Hierdoor is een enor-
me energiebesparing mogelijk. 

•  Conveni-pack: een unieke totaaloplossing voor koelopslag en air-
conditioning, waarbij het energieverbruik tot een minimum wordt 
beperkt, omdat tot wel 100% van de warmte teruggewonnen wordt 
uit het koelapparatuur en aangewend wordt voor het verwarmen van 
de winkelruimte. Dit zonder extra kosten!

meer gecombineerd met warmtepompen en 
warmteterugwinsystemen (heat recovery). 
Dit heeft voor u grote voordelen: verwarming 
en koeling is in één systeem gecombineerd 
en ten opzichte van een conventionele 
installatie bespaart u zo’n 70% op energie-
kosten. Een Biddle luchtgordijn in combi-
natie met een warmtepomp of warmteterug-
winsysteem van Daikin zorgt voor de ultieme 
energiebewuste oplossing voor koeling, 
verwarming, klimaatscheiding, ventilatie en 
warmwaterproductie. 

Succesvolle samenwerking
In samenwerking met de retailinstallateurs 
Koelplan en Aaftink zijn al diverse succes-
sen geboekt bij het combineren van Daikin 
klimaatsystemen met Biddle luchtgordijnen. 
“De resultaten zijn verbluffend goed. Steeds 
vaker kiezen kleine, middelgrote en landelijke 
opererende retailbedrijven voor deze totale 
klimaatoplossing. Doorslaggevend in de keuze 
is het comfort, de hoge energiebesparingen en 
de relatief korte terugverdientijd,” aldus Aize 
Broersma, retail manager van Biddle bv.   ❚


