
Algemene informatie

Toepassing

Ronde frontroosters voor toevoer en afvoer aan ronde luchtkanalen
Voor frontroosters met middenschroefbevestiging van de series VDW, TDV, RFD, FD, TDF, TID, ADLQ, DLQ, ADLR, DLQL
Voor constante en variabele luchthoeveelheden

Speciale kenmerken:

Aansluitkast van verzinkt staalplaat
Voor alle soorten plafondsystemen
Voor vierkante en enkele ronde frontroosters
Luchtaansluiting horizontaal
Voor comfort- en industriële toepassing

Uitvoeringen

AK-Uni-...-ZL: Toevoer
AK-Uni-...-AL: Afvoer

Onderdelen en eigenschappen

AK-UNI-004-ZL-M-L VOOR RONDE
FRONTROOSTERS

VIERKANTE
AANSLUITKAST MET
VIERKANT
FRONTROOSTER

AK-UNI

VIERKANTE AANSLUITKAST VOOR AANSLUITEN VAN
PLAFONDROOSTERS TYPE TDV, RFD, TID, ADLQ, DLQ,
ADLR EN DLQL

Standaard aansluitkast voor toevoer- en afvoerlucht bij vierkante frontroosters
voor alle roosters van de series TDV, RFD, TID, ADLQ, DLQ, ADLR
en DLQL

Aansluitkast van verzinkt staalplaat
Voor alle soorten plafondsystemen
Horizontale luchtaansluiting
Vast luchtverdeelelement voor gelijkmatige aanstroming van het rooster bij
toevoerlucht
Voor comfort- en industriële toepassing

Optionele uitrusting en toebehoren

Inregelklep voor luchthoeveelheidsinstelling
Meetnippel in inregelklep voor luchthoeveelheidsinstelling
Lipafdichting
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Huis met aansluittuit en traverse voor bevestiging van het frontrooster
Vast luchtverdeelelement voor gelijkmatige aanstroming van het frontrooster (toevoer)
Middenschroefbevestiging met sierdop voor eenvoudige montage van het frontrooster

Aanbouwdelen

M: Hoeveelheidsinstelling
MN: Meetnippel en inregelklep met trekkoord voor inregelen met gemonteerd frontrooster

Toebehoren

Lipafdichting

Constructieve kenmerken

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

Materialen en afwerking

Huis, traverse en aansluittuit van verzinkt staalplaat
Luchtverdeelelement van verzinkt staalplaat-geperforeerde plaat
Lipafdichting van Evoprene

Onderhoud

Onderhoudsarm, door de constructie en gekozen materialen ongevoelig voor slijtage
Controle en reiniging volgens VDI 6022

TECHNISCHE INFORMATIE

Functie, Bestekomschrijving, Bestelsleutel

Aansluitkasten voor het aansluiten van plafondroosters aan ronde luchtkanalen en voor de bevestiging van frontroosters. Aansluitkasten
serie AK-Uni hebben een luchtverdeelelement (bij toevoer), dat voor een gelijkmatige doorstroming van het frontrooster zorgt. Een
inregelklep (optioneel) vereenvoudigt het inregelen van de luchthoeveelheid. Meetnippel en inregelklep met trekkoord, als optie,
maken inregelen mogelijk met gemonteerd frontrooster.

Schematische weergave

A Aansluitkast voor vierkante frontroosters
B Aansluitkast voor ronde frontroosters



① Aansluitkast
② Middenschroefbevestiging
③ Traverse
④ Ophanggaten
④ Aansluittuit

Optioneel
⑥ Lipafdichting
⑦ Inregelklep
⑧ Meetnippel
⑨ Groen trekkoord, inregelklep sluiten
⑩ Wit trekkoord, inregelklep openen
� Meetslang
� Aansluitvariant

Vierkante aansluitkasten voor het aansluiten aan ronde luchtkanalen van vierkante en enkele ronde frontroosters voor toevoer en afvoer.
Voor montage in verlaagde plafonds, roosters gereed voor montage, opgebouwd uit het frontrooster en een aansluitkast, toevoer met vast
luchtverdeelelement, horizontale aansluiting , traverse en boringen voor montage. Middenschroefbevestiging van het frontrooster aan de
traverse, afgedekt met een sierdop. Aansluiting passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180. 

Speciale kenmerken: 

Aansluitkast van verzinkt staalplaat 
Voor alle soorten plafondsystemen
Voor vierkante en enkele ronde frontroosters
Luchtaansluiting horizontaal
Voor comfort- en industriële toepassing

Materialen en afwerking

Huis, traverse en aansluittuit van verzinkt staalplaat
Luchtverdeelelement van verzinkt staalplaat-geperforeerde plaat
Lipafdichting van Evoprene

 

 Serie

AK-Uni       Aansluitkast

 Uitvoering

001 tot 033
 

 Installatie

ZL       Toevoerlucht
AL       Afvoerlucht

 Inregelklep voor luchthoeveelheidsinstelling

        Geen opgaaf: zonder inregelklep
M       Met inregelklep
MN     Met trekkoord en meetnippel

 Toebehoren

        Geen opgaaf: zonder toebehoren
L       Met lipafdichting



Uitvoeringen, Afmetingen en gewichten

AK-Uni-004-ZL-M-L

Voor vierkante frontroosters

AK-Uni voor vierkante frontroosters

AK-Uni voor ronde frontroosters



AK-Uni voor type RFD en TID frontroosters

Universele aansluitkast AK-Uni voor vierkante frontroosters

Universele aansluitkast AK-Uni voor ronde en vierkante frontroosters met rond roosterpatroon



Productdetails & Ingebruikstelling

Universele aansluitkast AK-Uni voor RFD

Ingebruikname

Inregelen

Als er meerdere roosters na een luchthoeveelheidsregelaar zijn aangesloten, is eventueel inregelen van luchthoeveelheden nodig.

Plafondrooster met vierkante aansluitkast en inregelklep (Variant-M): Bij gedemonteerd frontrooster is de inregelklep bereikbaar, deze is van 0 - 90°
traploos verstelbaar.
Plafondroosters met vierkante aansluitkast met inregelklep en meetnippel (Variant-MN): Met 2 trekkoorden (wit en groen) kan de klep ook bij



gemonteerd frontrooster bediend worden.

Luchthoeveelheidsmeting

Bij plafondroosters met vierkante aansluitkast evenals inregelklep en meetnippel (Variant-MN) kan de luchthoeveelheid veranderd worden met
gemonteerd frontrooster.

Meetslang aan drukmeter aansluiten
Werkdruk aflezen
Luchthoeveelheid als uit de grafiek aflezen of berekenen
Indien nodig, met de trekkoorden de klep verstellen

Voor elke aansluitkast AK-Uni is een grafiek beschikbaar.

Schematische weergave ter verduidelijking van het inbouwdetail.

AK-Uni-...-MN Hoeveelheidsinstelling

① Klepblad
② Wit trekkoord, klep openen

Open, 0°

AK-Uni-...-MN Hoeveelheidsinstelling



① Klepblad
② Groen trekkoord, klep sluiten

Gesloten, 90°

AK-Uni-...-MN Hoeveelheidsinstelling

① Meetslang
② Meetnippel
③ Inregelklep voor hoeveelheidsinstelling
⑩ Wit trekkoord, klep openen
⑨ Groen trekkoord, klep sluiten
⑥ Drukmeter
⑦ Aansluitvariant

Luchthoeveelheidsberekening voor een luchtdichtheid van 1,2 kg/m³

Luchthoeveelheidsberekening voor andere dichtheden
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