
Toepassing

Toepassing

Plafondinductie-units type DID632 kunnen worden geïntegreerd in verschillende systeemplafonds tot een maximale ruimtehoogte van 4,0 m
Bijzonder geschikt voor modulaire plafonds vierkant 600mm of 625mm
2-of 4-pijps warmtewisselaars maken een comfortabel binnenklimaat mogelijk, met een minimale verse luchthoeveelheid
De gunstige eigenschappen van water als energiedrager, worden gebruikt tbv. verwarming en koeling
Uitstromingsrichting kan door verstelbare luchtrichtlamellen nadien worden aangepast (optioneel)

Speciale kenmerken

Verstelbare luchtrichtlamellen voor het richten van de luchtstraal
4 design varianten van het afneembare frontrooster
Horizontale warmtewisselaar in 2- of 4-pijps uitvoering
Wateraansluitingen aan de kopse zijde, gladde koperen buis Ø12 mm of buitendraad G½", vlakdichtend
Inwendige stalen plaat voorzien van gestanste düsen

SPEŁNIONE WYMAGANIA
VDI 6022

DID632

TWEEZIJDIG UITBLAZEND
PLAFONDINDUCTIEROOSTER VOOR 600 EN 625
PLAFONDRASTER MET HORIZONTALE
WARMTEWISSELAAR

Plafondinductie-unit voor verwarming en koeling met 2- of 4-pijps
warmtewisselaar voor integratie in verschillende systeemplafonds

Bij voorkeur toe te passen tot maximale ruimtehoogte 4,0 m
Hoge verwarming- en koelcapaciteit met een kleine primaire
luchthoeveelheid en laag geluidsniveau
Vier düsenvarianten afgestemd op de primaire luchthoeveelheid, tbv.
optimale inductie
Afneembaar frontrooster in vier varianten

Optionele uitrusting en toebehoren

Besturingspakket
Combinatie luchttoe- en afvoer beschikbaar
Verstelbare luchtrichtlamellen voor het richten van de luchtstraal
Zwart gelakte warmtewisselaar
Een verscheidenheid aan poedercoating, bijvoorbeeld volgens RAL
CLASSIC of NCS-kleuren
Met randverbreding vrijhagende plaatsing mogelijk
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Beschrijving

Uitvoeringen

DID632-LR: Frontrooster met ronde perforatie
DID632-LQ: Frontrooster met vierkante perforatie
DID632-GL: Frontrooster met lamellen in de langsrichting
DID632-GQ: Frontrooster met lamellen in de dwarsrichting

Uitvoering

Gepoedercoat in RAL 9010, wit, glansgraad 50 %
P1: Gepoedercoat in nader te bepalen RAL kleur, glansgraad 70%
P1: Gepoedercoat in RAL 9006, wit aluminium, glansgraad 30 %

Toebehoren

Aansluiting luchtafvoer (onder 45°) voor combinatie luchttoe- en afvoer
Verstelbare luchtrichtlamellen

Aanvullende producten

Waterslangen
Regeling bestaande uit bedieneenheid met geìntegreerde temperatuursensor, kleppen inclusief motoren en voetventielen

Constructiegegevens

Luchtaansluitingen geschikt voor ronde luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180
4 ophangpunten voor montage
Düsen in vier grootten voor een optimale inductie
Optioneel geïntegreerde aansluiting tbv. luchtafvoer

Materialen en afwerking

Huis, frontraam, düsenplaat en geperforeerd inductierooster (LR/LQ) van verzinkt plaatstaal
Lamellen van het inductierooster (GL/GQ) van aluminiumprofielen
Warmtewisselaar bestaat uit koperen buizen met aluminium lamellen
Delen in het zicht gepoedercoat, helderwit (RAL 9010) of in een andere RAL-kleur
Warmtewisselaar naar keuze zwart gelakt (RAL 9005)
Afvoerluchtaansluiting van verzinkt plaatstaal
Luchtrichtlamellen van polypropyleen, volgens UL 94, vlamwerend (V0)

TECHNISCHE INFORMATIE

Functieomschrijving

Plafondinductie-units verdelen centraal behandelde verse lucht (buitenlucht) en koelen of verwarmen de ruimte met warmtewisselaars.

De primaire lucht stroomt via düsen, in vier varianten leverbaar, in de mengkamer en induceert lucht uit de ruimte. Deze secundaire lucht stroomt via het
inductierooster en de horizontale warmtewisselaar; hier wordt de lucht verwarmd of gekoeld.

Deze secundaire luchtstroom wordt gekoeld of verwarmd en samen met de primaire lucht door roosters, horizontaal in de ruimte toegevoerd.
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Tweezijdig uitblazende plafondinductie-units type DID 632 leveren grote vermogens icm. een goed thermisch comfort.

Geschikt voor plafondinbouw in ruimten met een hoogte tot 4,0 m.

Bestaand uit het huis met ophangpunten, luchtaansluiting en onbrandbare düsen en horizontale warmtewisselaar.

Düsen in vier grootten voor optimale inductie.

Speciale kenmerken

Verstelbare luchtrichtlamellen voor het richten van de luchtstraal
4 design varianten van het afneembare frontrooster
Horizontale warmtewisselaar in 2- of 4-pijps uitvoering
Wateraansluitingen aan de kopse zijde, gladde koperen buis Ø12 mm of buitendraad G½", vlakdichtend
Inwendige stalen plaat voorzien van gestanste düsen

Materialen en afwerking

Huis, frontraam, düsenplaat en geperforeerd inductierooster (LR/LQ) van verzinkt plaatstaal
Lamellen van het inductierooster (GL/GQ) van aluminiumprofielen
Warmtewisselaar bestaat uit koperen buizen met aluminium lamellen
Delen in het zicht gepoedercoat, helderwit (RAL 9010) of in een andere RAL-kleur
Warmtewisselaar naar keuze zwart gelakt (RAL 9005)
Afvoerluchtaansluiting van verzinkt plaatstaal
Luchtrichtlamellen van polypropyleen, volgens UL 94, vlamwerend (V0)

Uitvoering

Gepoedercoat in RAL 9010, wit, glansgraad 50 %
P1: Gepoedercoat in nader te bepalen RAL kleur, glansgraad 70%
P1: Gepoedercoat in RAL 9006, wit aluminium, glansgraad 30 %

Technische gegevens

Nominale lengte: 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000 mm
Lengte: 893 – 3000 mm
hoogte: 210 mm
Breedte: 593, 598, 618, 623 mm
Diameter primaire-luchtaansluiting: 123/158 mm
Primaire luchthoeveelheid: 6 – 85 l/s of 22 – 306 m³/h
Koelvermogen: tot 2450 W
Verwarmingsvermogen: tot 2970 W
Maximale waterzijdige bedrijfsdruk 6 bar
Maximale bedrijfstemperatuur: 75 °C

Homepage > PRODUCTEN > Lucht-water systemen > Aktieve koelbalken > Inductie-unit voor verlaagde plafonds >  DID 632

https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/nl/producten-3ff6e78f50a2ba93
https://www.trox.be/nl/producten/lucht-water-systemen-5951feb9721402ce
https://www.trox.be/nl/lucht-water-systemen/aktieve-koelbalken-69d4e4f19e21ba8b
https://www.trox.be/nl/aktieve-koelbalken/inductie-unit-voor-verlaagde-plafonds-77f4b397e345ef2d
https://www.trox.be/nl/inductie-unit-voor-verlaagde-plafonds/did-632-e48ac730bc2a6f03
file:///nl
https://www.trox.be/nl/contact-28f6af9527a0d8ac?custom_division=sales
https://www.trox.be/nl/side-services/imprint-ccdba4ad3ead90f9
https://www.trox.be/nl/side-services/algemene-verkoopsvoorwaarden-trox-belgie-5d0a9bd3f7b52a90
https://www.trox.be/nl/side-services/our-privacy-policy-32ebefea5fcac397
https://www.trox.be/nl/side-services/disclaimer-2ea903a179019d94

	DID632
	TWEEZIJDIG UITBLAZEND PLAFONDINDUCTIEROOSTER VOOR 600 EN 625 PLAFONDRASTER MET HORIZONTALE WARMTEWISSELAAR
	Toepassing
	Beschrijving

	TECHNISCHE INFORMATIE

