
DLQL-P

VERTICALE AANSLUITING

HORIZONTALE
AANSLUITING

VIERZIJDIGE
HORIZONTALE UITBLAAS

TWEEZIJDIGE
HORIZONTALE UITBLAAS

DLQL

VOOR ÉÉN- TOT VIERZIJDIGE HORIZONTALE
LUCHTINBLAAS, VOOR COMFORTRUIMTEN, MET VASTE
LUCHTVERDEELSCHIJF

Vierkante plafondroosters

Nominale grootten 250, 300, 400, 500, 600
Luchtoeveelheidsbereik 6 – 285 l/s of 22 – 1026 m³/h
Frontrooster vierkant
Frontrooster van poedergecoat verzinkt staalplaat
Voor toevoer- en afvoerlucht
Voor constante en variabele luchthoeveelheden
Voor alle soorten plafondsystemen
Geperforeerd rooster met luchtverdeelschijf voor hooginducerende
horizontale uitblaas

Optionele uitrusting en toebehoren

Zichtzijde van het frontrooster in kleuren volgens RAL Classic
Luchtaansluiting horizontaal en verticaal
Afdekplaat voor aanpassing van de uitblaasrichting
Aansluitkast met inregelklep
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Toepassing

Toepassing

Plafondroosters serie DLQL als toe- en afvoerrooster voor comfortruimten.
Goede integratie in verlaagde geperforeerde plafonds
Een- tot vierzijdige horizontale uitblaas voor mengventilatie
Hoge inductie voor snelle afbouw van temperatuurverschil en luchtsnelheid (bij toevoer)
Voor constante en variabele luchthoeveelheden
Voor toevoertemperatuurverschillen van –10 tot +10 K
Voor ruimten tot ca. 4 m hoogte (onderkant plafond)
Voor alle soorten plafondsystemen

Speciale kenmerken

Een- tot vierzijdige horizontale uitblaas
Geperforeerde plaat - frontrooster van verzinkt staalplaat.
Voor alle soorten plafondsystemen
Luchtaansluiting horizontaal en verticaal

Nominale grootten

Plafondplaat

248, 298, 398, 498, 598, 623 (Tussenmaten 249 tot 622 in stappen van 1 mm)

Frontrooster

250, 300, 400, 500, 600

Toepassing

Plafondroosters serie DLQL als toe- en afvoerrooster voor comfortruimten.
Goede integratie in verlaagde geperforeerde plafonds
Een- tot vierzijdige horizontale uitblaas voor mengventilatie
Hoge inductie voor snelle afbouw van temperatuurverschil en luchtsnelheid (bij toevoer)
Voor constante en variabele luchthoeveelheden
Voor toevoertemperatuurverschillen van –10 tot +10 K
Voor ruimten tot ca. 4 m hoogte (onderkant plafond)
Voor alle soorten plafondsystemen

Speciale kenmerken

EENZIJDIGE
HORIZONTALE UITBLAAS





Een- tot vierzijdige horizontale uitblaas
Geperforeerde plaat - frontrooster van verzinkt staalplaat.
Voor alle soorten plafondsystemen
Luchtaansluiting horizontaal en verticaal

Nominale grootten

Plafondplaat

248, 298, 398, 498, 598, 623 (Tussenmaten 249 tot 622 in stappen van 1 mm)

Frontrooster

250, 300, 400, 500, 600

Beschrijving

Uitvoeringen

DLQL-P: Rasterplafond en gesloten plafonds (Gipskartonplafonds)
DLQL-T: T-Profiel systeemplafonds
DLQL-*-Z: Toevoer
DLQL-*-A: Afvoer

Aansluiting

H: Horizontale aansluiting
V: Verticale aansluiting

Onderdelen en eigenschappen

Vierkant geperforeerd frontrooster met luchtverdeelschijf
Middenschroefbevestiging met sierdop voor montage van het frontrooster (Variant -P)

Aanbouwdelen

M: Hoeveelheidsinstelling bij horizontale aansluiting

Toebehoren

Lipafdichting

Aanvullende producten

Afdekplaten

Constructieve kenmerken

Aansluiting passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180
Aansluittuit met inlegril voor lipafdichting (alleen bij lipafdichting)

Materialen en afwerking

Geperforeerde plaat - frontrooster van verzinkt staalplaat.
Huis, hoeveelheidsinstelling en aansluitkast van verzinkt plaatstaal
Luchtverdeelschijf van akoestisch vlies
Lipafdichting van rubber
Huis poedergecoat, RAL9005, zwart
Frontrooster gelakt, RAL 9010, wit
P1: poedercoating, kleur volgens RAL Classic

Normen en richtlijnen



Geluidvermogenniveau van het stromingsgeluid gemeten volgens EN ISO 5135.

Onderhoud

Onderhoudsvrij, door de constructie en gekozen materialen ongevoelig voor slijtage
Testen en reiniging volgens VDI 6022

TECHNISCHE INFORMATIE

Functie, Technische gegevens, Snelselectie, Bestekomschrijving, Bestelsleutel

Functiebeschrijving

Plafondroosters voeren de toevoerlucht met gerichte stroming in de ruimte. Dit stromingspatroon heeft een hoge inductie van ruimtelucht en daardoor een
snelle afbouw van luchtsnelheid en van het temperatuurverschil tussen toevoerlucht en ruimtelucht. Met plafondroosters zijn grote luchthoeveelheden
mogelijk. Het resultaat is mengventilatie voor comfortruimten met een goede doorspoeling met geringe turbulentie van de leefzone.

Plafondrooster serie DLQL hebben een luchtverdeelschijf voor hooginductieve horizontale uitblaas. Horizontale uitblaas in een tot vier richtingen Het
toevoertemperatuurverschil kan –10 tot +10 K zijn.

Voor eenheid in vormgeving kan de serie DLQL ook als afvoerrooster toegepast worden.

Functiebeschrijving

Plafondroosters voeren de toevoerlucht met gerichte stroming in de ruimte. Dit stromingspatroon heeft een hoge inductie van ruimtelucht en daardoor een
snelle afbouw van luchtsnelheid en van het temperatuurverschil tussen toevoerlucht en ruimtelucht. Met plafondroosters zijn grote luchthoeveelheden
mogelijk. Het resultaat is mengventilatie voor comfortruimten met een goede doorspoeling met geringe turbulentie van de leefzone.

Plafondrooster serie DLQL hebben een luchtverdeelschijf voor hooginductieve horizontale uitblaas. Horizontale uitblaas in een tot vier richtingen Het
toevoertemperatuurverschil kan –10 tot +10 K zijn.

Voor eenheid in vormgeving kan de serie DLQL ook als afvoerrooster toegepast worden.

Schematische voorstelling, DLQL voor toevoer en met een afdekplaat

① Frontrooster
② Middenschroefbevestiging
③ Luchtverdeelschijf (alleen bij toevoer)
④ Behuizing
⑤ Aansluitkast
⑥ Traverse
⑦ Ophanggaten
⑧ Aansluiting



Optioneel
⑨ Lipafdichting
⑩ Inregelklep
� Afblindplaat

Eenzijdige uitblaas met drie afblindplaten

Tweezijdige uitblaas met twee afblindplaten

Driezijdige uitblaas met een afblindplaat



Vierzijdige uitblaas zonder afblindplaten

Nominale grootten plafondplaat 248, 298, 398, 498, 593, 598, 618, 623 mm

Nominale grootten rooster 250, 300, 400, 500, 600 mm

Minimale luchthoeveelheid 6 – 145 l/s of 22 – 522 m³/h

Maximale luchthoeveelheid, bij L  ≅ 50 dB(A) 275 – 285 l/s of 990 – 1026 m³/h

Toevoerluchttemperatuurverschil –10 tot +10 K

WA



De snelselectie biedt een goed overzicht van de luchthoeveelheidsbereiken en de daarbij behorende geluidvermogens en drukverschillen.

De minimale luchthoeveelheden gelden voor een toevoerluchttemperatuurverschil van –6 K.

De maximale luchthoeveelheden gelden voor een geluidvermogen van ca. 50 dB (A) DLQL-*-Z-H: bij 0° klepstand.

Voor exacte waarden, rekening houdend met alle parameters, kunt u ons selectieprogramma Easy Product Finder gebruiken.

De snelselectie biedt een goed overzicht van de luchthoeveelheidsbereiken en de daarbij behorende geluidvermogens en drukverschillen.

De minimale luchthoeveelheden gelden voor een toevoerluchttemperatuurverschil van –6 K.

De maximale luchthoeveelheden gelden voor een geluidvermogen van ca. 50 dB (A) DLQL-*-Z-H: bij 0° klepstand.

Voor exacte waarden, rekening houdend met alle parameters, kunt u ons selectieprogramma Easy Product Finder gebruiken.

Plafondroosters met vierkant geperforeerd frontrooster. Als toevoer- of afvoerluchtrooster voor comfortinstallaties. Frontrooster met luchtverdeelschijf voor
horizontale een- tot vierzijdige horizontale inblaas Voor innbouw in raster- en gipskartonplafonds

Rooster gereed voor montage, opgebouwd uit het frontrooster met luchtverdeelschijf (alleen bij toevoer) en een huis met verticale aansluiting of een aansluitkast
met horizontale aansluiting.

Geperforeerd frontrooster voor middenschroefbevestiging (Variant -P)

Aansluiting passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180.

Geluidvermogenniveau van het stromingsgeluid gemeten volgens EN ISO 5135.

Speciale kenmerken

Een- tot vierzijdige horizontale uitblaas
Geperforeerde plaat - frontrooster van verzinkt staalplaat.
Voor alle soorten plafondsystemen
Luchtaansluiting horizontaal en verticaal

Materialen en afwerking

Geperforeerde plaat - frontrooster van verzinkt staalplaat.
Huis, hoeveelheidsinstelling en aansluitkast van verzinkt plaatstaal
Luchtverdeelschijf van akoestisch vlies
Lipafdichting van rubber
Huis poedergecoat, RAL9005, zwart
Frontrooster gelakt, RAL 9010, wit
P1: poedercoating, kleur volgens RAL Classic

Technische gegevens

Nominale grootten frontplaat: 248, 298, 398, 498, 593, 598, 618, 623 mm
Nominale grootten rooster: 250, 300, 400, 500, 600 mm
Minimale luchthoeveelheid: 6 – 145 l/s of 22 – 522 m³/h
Maximale luchthoeveelheid, bij L  ≅ 50 dB(A): 275 – 285 l/s of 990 – 1026 m³/h
Toevoertemperatuurverschil: –10 tot +10 K

Selectiegegevens

V _______________________ [m³/h]
Δp  _______________________ [Pa]
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Stromingsgeluid

L  _______________________ [dB(A)]

Plafondroosters met vierkant geperforeerd frontrooster. Als toevoer- of afvoerluchtrooster voor comfortinstallaties. Frontrooster met luchtverdeelschijf voor
horizontale een- tot vierzijdige horizontale inblaas Voor innbouw in raster- en gipskartonplafonds

Rooster gereed voor montage, opgebouwd uit het frontrooster met luchtverdeelschijf (alleen bij toevoer) en een huis met verticale aansluiting of een aansluitkast
met horizontale aansluiting.

Geperforeerd frontrooster voor middenschroefbevestiging (Variant -P)

Aansluiting passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180.

Geluidvermogenniveau van het stromingsgeluid gemeten volgens EN ISO 5135.

Speciale kenmerken

Een- tot vierzijdige horizontale uitblaas
Geperforeerde plaat - frontrooster van verzinkt staalplaat.
Voor alle soorten plafondsystemen
Luchtaansluiting horizontaal en verticaal

Materialen en afwerking

Geperforeerde plaat - frontrooster van verzinkt staalplaat.
Huis, hoeveelheidsinstelling en aansluitkast van verzinkt plaatstaal
Luchtverdeelschijf van akoestisch vlies
Lipafdichting van rubber
Huis poedergecoat, RAL9005, zwart
Frontrooster gelakt, RAL 9010, wit
P1: poedercoating, kleur volgens RAL Classic

Technische gegevens

Nominale grootten frontplaat: 248, 298, 398, 498, 593, 598, 618, 623 mm
Nominale grootten rooster: 250, 300, 400, 500, 600 mm
Minimale luchthoeveelheid: 6 – 145 l/s of 22 – 522 m³/h
Maximale luchthoeveelheid, bij L  ≅ 50 dB(A): 275 – 285 l/s of 990 – 1026 m³/h
Toevoertemperatuurverschil: –10 tot +10 K

Selectiegegevens

V _______________________ [m³/h]
Δp  _______________________ [Pa]

Stromingsgeluid

L  _______________________ [dB(A)]
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Uitvoeringen, Afmetingen en gewichten, Productdetails

Bestelvoorbeeld: DLQL-T-Z-H-M-L/600×593

Plafondsysteem T-profiel systeemplafond

Installatie Toevoerlucht

Aansluiting Horizontaal

Inregelklep voor luchthoeveelheidsinstelling Met

Toebehoren Met lipafdichting

Nominale grootte 600

Frontplaatgrootte 593

Oppervlak zichtzijde RAL 9010, wit, glansgraad 50 %

 

 Serie

DLQL       Plafondrooster

 Plafondsysteem

P       Raster- of gipskartonplafond
T       T-Profiel systeemplafond

 Installatie

Z       Toevoer
A       Afvoer

 Aansluiting

H       Horizontaal
V       Verticaal

 Inregelklep voor luchthoeveelheidsinstelling

       Geen opgaaf: zonder
M       Met (Alleen aansluitkast H)

 Toebehoren

       Geen opgaaf: zonder
L       Met lipafdichting

 

 Nominale grootte [mm]

250 
300 
400 
500 
600 

 Frontplaatgrootte [mm]

       DLQL-P
       Geen opgaaf: Frontplaatgrootte = nominale grootte – 2 mm
598       Voor plafondraster 600
623       Voor plafondraster 625
...       Andere afmetingen, max. 623 mm
       DLQL-T
593       Voor T-profiel plafondraster 600
618       Voor T-profiel plafondraster 625

 Oppervlak zichtzijde

       Geen opgaaf: poedergecoat
       RAL 9010, wit
P1       Poedergecoat, RAL Classic kleur opgeven.

       Glansgraad
       RAL 9010 50 %
       RAL 9006 30 %
       Alle andere RAL-kleuren 70 %
       

DLQL-...-H

Hoog comfort in Top-Design

In samenwerking met bekende ontwerpers en architecten zijn TROX plafond-, wand-, trede- en vloerroosters zodanig vormgegeven, dat ze voor
architecten een design-element zijn en gelijktijdig aan de hoge luchttechnische en akoestische eisen voldoen.



Uitvoering

Plafondrooster met vierkant frontrooster
Aansluitkast met horizontale aansluiting

Nominale grootten

Plafondplaat

248, 298, 398, 498, 598, 623 (Tussenmaten 249 tot 622 in stappen van 1 mm)

Frontrooster

250, 300, 400, 500, 600

Onderdelen en eigenschappen

Vierkant geperforeerd frontrooster met luchtverdeelschijf
Middenschroefbevestiging met sierdop voor montage van het frontrooster (Variant -P)

Constructieve kenmerken

Aansluiting passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180
Aansluittuit met inlegril voor lipafdichting (alleen bij lipafdichting)

DLQL-...-V

Uitvoering

Plafondrooster met vierkant frontrooster
Aansluitkast met verticale aansluiting

Nominale grootten

Plafondplaat

248, 298, 398, 498, 598, 623 (Tussenmaten 249 tot 622 in stappen van 1 mm)

Frontrooster

250, 300, 400, 500, 600

Onderdelen en eigenschappen

Vierkant frontrooster
Aansluitkast met verticale aansluiting

Constructieve kenmerken

Aansluiting passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180

DLQL-...-H

Hoog comfort in Top-Design

In samenwerking met bekende ontwerpers en architecten zijn TROX plafond-, wand-, trede- en vloerroosters zodanig vormgegeven, dat ze voor
architecten een design-element zijn en gelijktijdig aan de hoge luchttechnische en akoestische eisen voldoen.

Uitvoering

Plafondrooster met vierkant frontrooster
Aansluitkast met horizontale aansluiting

Nominale grootten



Plafondplaat

248, 298, 398, 498, 598, 623 (Tussenmaten 249 tot 622 in stappen van 1 mm)

Frontrooster

250, 300, 400, 500, 600

Onderdelen en eigenschappen

Vierkant geperforeerd frontrooster met luchtverdeelschijf
Middenschroefbevestiging met sierdop voor montage van het frontrooster (Variant -P)

Constructieve kenmerken

Aansluiting passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180
Aansluittuit met inlegril voor lipafdichting (alleen bij lipafdichting)

DLQL-...-V

Uitvoering

Plafondrooster met vierkant frontrooster
Aansluitkast met verticale aansluiting

Nominale grootten

Plafondplaat

248, 298, 398, 498, 598, 623 (Tussenmaten 249 tot 622 in stappen van 1 mm)

Frontrooster

250, 300, 400, 500, 600

Onderdelen en eigenschappen

Vierkant frontrooster
Aansluitkast met verticale aansluiting

Constructieve kenmerken

Aansluiting passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180

DLQL-Z-H



DLQL-Z-V



DLQL-...-H

DLQL-T: □Q1 = 618 voor T-profiel-plafondraster 625 mogelijk

DLQL-P : □Q1 tot 623 mm mogelijk

DLQL-...-V

DLQL-T: □Q1 = 618 voor T-profiel-plafondraster 625 mogelijk

DLQL-P : □Q1 tot 623 mm mogelijk

DLQL-T: □Q1 = 618 voor T-profiel-plafondraster 625 mogelijk

DLQL-P : □Q1 tot 623 mm mogelijk

DLQL-T: □Q1 = 618 voor T-profiel-plafondraster 625 mogelijk

DLQL-P : □Q1 tot 623 mm mogelijk

Vierkant frontrooster met horizontale aansluitkast

DLQL...-V



Inbouwvoorbeelden, Inbouwdetails, Kenmerken en definities

DLQL

A  geldt voor vierzijdige uitblaas

A  geldt voor vierzijdige uitblaas

Frontrooster DLQL

eff

eff

Inbouw in systeemplafond

Inbouw en inbedrijfname

Bij voorkeur toe te passen tot maximale ruimtehoogte 4,0 m
Inbouw in gipskarton-, raster- en T-profielplafond
Luchtaansluiting horizontaal of verticaal
Eventueel luchthoeveelheid inregelen met hoeveelheidsinstelling



Schematische weergave ter verduidelijking van het inbouwdetail.

Inbouw en inbedrijfname

Bij voorkeur toe te passen tot maximale ruimtehoogte 4,0 m
Inbouw in gipskarton-, raster- en T-profielplafond
Luchtaansluiting horizontaal of verticaal
Eventueel luchthoeveelheid inregelen met hoeveelheidsinstelling

Schematische weergave ter verduidelijking van het inbouwdetail.

Inbouw in plafond met vierkante aansluitkast

① Luchtkanaal
② Ophanggaten
③ Frontrooster

Luchtaansluiting horizontaal
Vier ophanggaten
Montage met draad, draadeinden of noniushangers door derden

Inbouw in plafond met verticale aansluiting



① Luchtkanaal
② Ophanglip
③ Frontrooster

Verticale aansluiting
Drie ophanglippen
Montage met draad, draadeinden of noniushangers door derden

Inbouw in systeemplafond

Aansluitkast aan het dek monteren
Plafondplaat van het bandrasterplafond is onafhankelijk van het plafondrooster
Frontrooster na afwerking van plafond monteren

Inbouw in gesloten plafond



Aansluitkast (eventueel met frontrooster) aan aan dek monteren
Gelijk met gipskartonplafondplaat of aanpassen
Eventueel frontrooster na afwerking plafond monteren

Inbouw in systeemplafond

Aansluitkast aan het dek monteren
T-Profielplafond is onafhankelijk van plafondrooster
Frontrooster na afwerking van plafond onder de T-profielen monteren

Inbouw in systeemplafond, opgelegd

Eventueel aansluitkast aan het dek monteren
Luchtrooster ligt op T-profiel



Hoofdafmetingen

ØD [mm]

Buitendiameter van de aansluiting

ØD₁ [mm]

Buitendiameter van een rond frontrooster

ØD₂ [mm]

Diameter van een rond roosteraanzicht

ØD₃ [mm]

Diameter van een ronde aansluitkast

□Q₁ [mm]

Buitenafmetingen van een vierkant frontrooster

□Q₂ [mm]

Afmetingen van een vierkant roosteraanzicht

□Q₃ [mm]

Afmetingen van een vierkante aansluitkast

H₁ [mm]

Hoogte van onderkant plafond tot onderkant frontrooster

H₂ [mm]

Hoogte van een plafondrooster van onderkant plafond tot bovenkant aansluittuit

H₃ [mm]

Hoogte van een plafondrooster met aansluitkast van onderkant plafond tot bovenkant aansluitkast of aansluittuit

A [mm]

Plaats van de aansluittuit, gedefinieerd door de afstand van de hartlijn tot onderkant plafond

C [mm]

Lengte van de aansluittuit

m [kg]

Gewicht (massa)

Definities

L  [dB(A)]

Geluidvermogenniveau stromingsgeluid, A-gecorrigeerd.

V [m³/h] en [l/s]

Luchthoeveelheid

Δt  [K]

Toevoerluchttemperatuurverschil, toevoerluchttemperatuur min ruimtetemperatuur

Δp  [Pa]

Totaal drukverlies

A  [m²]
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Effectief uitblaasoppervlak

Alle geluidvermogens zijn gebaseerd op 1 pW.

Hoofdafmetingen

ØD [mm]

Buitendiameter van de aansluiting

ØD₁ [mm]

Buitendiameter van een rond frontrooster

ØD₂ [mm]

Diameter van een rond roosteraanzicht

ØD₃ [mm]

Diameter van een ronde aansluitkast

□Q₁ [mm]

Buitenafmetingen van een vierkant frontrooster

□Q₂ [mm]

Afmetingen van een vierkant roosteraanzicht

□Q₃ [mm]

Afmetingen van een vierkante aansluitkast

H₁ [mm]

Hoogte van onderkant plafond tot onderkant frontrooster

H₂ [mm]

Hoogte van een plafondrooster van onderkant plafond tot bovenkant aansluittuit

H₃ [mm]

Hoogte van een plafondrooster met aansluitkast van onderkant plafond tot bovenkant aansluitkast of aansluittuit

A [mm]

Plaats van de aansluittuit, gedefinieerd door de afstand van de hartlijn tot onderkant plafond

C [mm]

Lengte van de aansluittuit

m [kg]

Gewicht (massa)

Definities

L  [dB(A)]

Geluidvermogenniveau stromingsgeluid, A-gecorrigeerd.

V [m³/h] en [l/s]

Luchthoeveelheid

Δt  [K]

Toevoerluchttemperatuurverschil, toevoerluchttemperatuur min ruimtetemperatuur

Δp  [Pa]

Totaal drukverlies

A  [m²]
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Effectief uitblaasoppervlak

Alle geluidvermogens zijn gebaseerd op 1 pW.
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