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Toepassing

Straaldüsen serie DUK als luchttoevoerrooster met grote worp
Voor industriële hallen, sporthallen, theaterzalen, ontvangsthallen, binnengebieden van luchthavens, treinstations en winkelcentra
Esthetisch element voor opdrachtgevers en architecten met hoge eisen aan architectuur en design

DUK-V

DUK-F

Vaste straaldüse

DUK-V

Verstelbare straaldüse

AANSLUITING OP RONDE
LUCHTKANALEN

DETAIL SERVOMOTOR

DUK

VOOR INBOUW IN WANDEN EN KANALEN,
VERSTELBAAR EN VASTSTAAND – VAN ALUMINIUM

Verstelbare en vaste straaldüsen, hebben een grote worp bij optimale
akoestische eigenschappen

Nominale grootten: 100, 125, 160, 200, 250, 315 en 400 mm
Luchthoeveelheidsbereik: 15 - 400 l/s of 54 - 1440 m³/h
Zichtbare delen van aluminium
Voor constante en variabele luchthoeveelheden
Laag geluidvermogen door aerodynamisch geoptimaliseerde düse
Handmatig en motorisch verstelbare straalhoek
Eenvoudige, snelle en niet zichtbare bevestiging

Optionele uitrusting en toebehoren

Zichtzijde in kleuren volgens RAL Classic
Ronde aansluittuiten
Aansluitstuk voor ronde of rechthoekige luchtkanalen
Servomotor voor verstelling van de inblaashoek, in- of uitwendig
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Voor toevoertemperatuurverschillen van –12 tot +20 K
Verstelbare inblaashoek –30 tot +30° voor omschakelen tussen verwarmen en koelen
Voor montage op ronde luchtkanalen en als aftakking op ronde en rechthoekige luchtkanalen evenals inbouw in wanden of koven

Speciale kenmerken

Grote uitblaasimpuls, hierdoor grote doordringdiepte bij verwarming
Geoptimaliseerde düse
Vaste en verstelbare varianten
Handmatig en motorisch verselbare straalhoek van –30 tot +30°
Optioneel met elektrische servomotor

Nominale grootten

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm

Met servomotor vanaf nominale grootte 160
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Beschrijving

Uitvoeringen

F: vaste straaldüse
V:verstelbare straaldüse

Aansluiting

V-A: ronde aansluiting
V-K: voor rechthoekige luchtkanalen
V-R: voor ronde luchtkanalen

Servomotor

Handverstelling
E*: Elektrische servomotor, uitwendig

Onderdelen en eigenschappen

Düse met akoestisch geoptimaliseerde vorm

Aanvullende producten



TDC voor temperatuurafhankelijke sturing

Constructieve kenmerken

Aansluittuit (optie) passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180.

Materialen en afwerking

Vaststaand

Düse van aluminium
Oppervlak onbehandeld

Verstelbaar

Düse en frontring van aluminium
Kogelhuis ring, huis, zadelstuk en aansluittuit van verzinkt staalplaat
Kogelhuis van kunststof, volgens UL 94, V-0, vlamwerend, tot 50 °C temperatuurbestendig
Düse en frontring onbehandeld
Kogelhuis overeenkomstig RAL 9010, wit
P0: düse en frontring poedergecoat, RAL 9010, wit
P1: düse en frontring poedergecoat, 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
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