
Toepassing

Toepassing

Plafondinductieroosters type DID614 kunnen worden geïntegreerd in verschillende systeemplafonds tot een maximale ruimtehoogte van 4,20 m
Bij uitstek geschikt in modulaire plafonds 600 of 625 mm
2-of 4-pijps warmtewisselaars maken een comfortabel binnenklimaat mogelijk, met een minimale verse luchthoeveelheid
De gunstige eigenschappen van water als energiedrager, worden gebruikt voor verwarming en koeling
De vierzijdige luchtverdeling kan door verstelbare luchtrichtlamellen handmatig worden aangepast (optioneel)
Groter luchthoeveelheidsbereik door verstelbare dubbele düse mogelijk (optiel)

Speciale kenmerken

DID614 / 593 × 593 / LE

GETEST VOLGENS EN
1366-2

BEVESTIGINGSPUNT

WATERAANSLUITING

VERSTELBARE DUBBELE
DÜSE

UITLOPENDE
PERFORATIE

DID614

VIERZIJDIG UITBLAZEND PLAFONDINDUCTIEROOSTER
VOOR 600 EN 625 PLAFONDRASTER MET
HORIZONTALE WARMTEWISSELAAR

Plafondinductie-unit voor verwarmen en koelen met 2-pijps of 4-pijps
warmtewisselaar voor integratie in verschillende plafondsystemen.

Bij voorkeur toe te passen tot maximale ruimtehoogte 4,20 m
Grote verwarming- en koelcapaciteit met een klein primair luchtdebiet en
geringe geluidproductie.
Optimaal comfort dankzij lage luchtsnelheid in leefzone
Vijf düsenvarianten voor optimale inductie, waarvan een verstelbare
dubbele düse
Met magneten bevestigd afneembaar inductierooster met uitlopende
perforatie

Optionele uitrusting en toebehoren

Regeling
Verstelbare luchtrichtlamellen voor het richten van de luchtstraal
Poedercoating in verschillende kleuren mogelijk, bijvoorbeeld RAL
CLASSIC of NCS-kleuren
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Vierzijdig uitblazend
Horizontale warmtewisselaar als 2- of 4-pijps systeem leverbaar
Wateraansluiting koperbuis Ø12 mm of optioneel met G1/2" buitendraad of G1/2" wartel beide vlakdichtend
Inductierooster met parallelle gaten, die naar de rand kleiner worden
Optioneel met een verstelbare dubbele düse, die een groot luchthoeveelheidsbereik mogelijk maakt en flexibel aanpasbaar is

Nominale grootten

600, 1200 mm

Beschrijving

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 %

Aanbouwdelen

Verstelbare luchtrichtelementen

Aanvullende producten

Waterslangen
Regeling bestaat uit ruimtethermostaat, ventielen met aandrijvingen en voetventielen

Constructieve kenmerken

Luchtaansluitingen geschikt voor ronde luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180
De magnetisch bevestigde frontroosters zijn afneembaar en gezekerd met vangkabels
Inwendige stalen plaat voorzien van gestanste düsen
4 ophangpunten voor montage
5 Düsenvarianten afgestemd op de primaire luchthoeveelheid, voor optimale inductie

Materialen en afwerking

Huis, aansluittuit, düsenplaat en geperforeerd inductierooster van verzinkt plaatstaal
Warmtewisselaar bestaat uit koperen buizen met aluminium lamellen
Delen in het zicht gepoedercoat, helderwit (RAL 9010) of in een andere RAL-kleur
Luchtrichtlamellen van polypropyleen, volgens UL 94, vlamwerend (V0)

Onderhoud

Geen bewegende delen en daarom onderhoudsarm
De warmtewisselaar kan worden gereinigd met een industriële stofzuiger
Van toepassing is VDI 6022, blad 1 - Hygiënische eisen aan luchtbehandelings-installaties

TECHNISCHE INFORMATIE

Functiebeschrijving

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

De primaire lucht stroomt door düsen de mengkamer in.

Achter de düsen ontstaat een onderdruk, waardoor secundaire lucht door het inductierooster en de warmtewisselaar stroomt.

Bij het doorstromen van de warmtewisselaar wordt de secundaire lucht verwarmd of gekoeld, voordat deze zich met de primaire lucht mengt en als
toevoerlucht door de inblaasspleten horizontaal in de ruimte stroomt.

Schematische weergave DID614



① Ophangprofiel
② Luchtaansluiting (primaire lucht)
③ Behuizing
④ Düseplaat met gestanste düses
⑤ Luchtrichtelementen (optioneel)
⑥ Wateraansluitingen
⑦ Kapseling (optioneel)
⑧ Warmtewisselaar
⑨ Frontraam
⑩ Inductierooster

Nominale lengte 600, 1200 mm

Lengte 593, 598, 618, 623 mm en ook 1193, 1198, 1243, 1248 mm

Hoogte 230/245 mm

Breedte 593, 598, 618, 623 mm

Diameter primaire-luchtaansluiting 123/158 mm

Primaire luchthoeveelheid 14 – 87 l/s of 50 – 310 m³/h

Koelvermogen tot 2170 W

Verwarmingsvermogen tot 2990 W

Maximale waterzijdige bedrijfsdruk 6 bar

Maximale bedrijfstemperatuur 75 °C



Vierzijdig uitblazende plafondinductieroosters van de serie DID614 met grote koelvermogens voor lucht-watersystemen.

Geschikt voor plafondinbouw in ruimten met een hoogte tot 4,20 m.

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

Düsen in vijf grootten voor een optimale inductie.

Speciale kenmerken

Vierzijdig uitblazend
Horizontale warmtewisselaar als 2- of 4-pijps systeem leverbaar
Wateraansluiting koperbuis Ø12 mm of optioneel met G1/2" buitendraad of G1/2" wartel beide vlakdichtend
Inductierooster met parallelle gaten, die naar de rand kleiner worden
Optioneel met een verstelbare dubbele düse, die een groot luchthoeveelheidsbereik mogelijk maakt en flexibel aanpasbaar is

Materialen en afwerking

Huis, aansluittuit, düsenplaat en geperforeerd inductierooster van verzinkt plaatstaal
Warmtewisselaar bestaat uit koperen buizen met aluminium lamellen
Delen in het zicht gepoedercoat, helderwit (RAL 9010) of in een andere RAL-kleur
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: 600, 1200 mm
Lengte: 593, 598, 618, 623 mm als ook 1193, 1198, 1243, 1248 mm
Hoogte: 230/245 mm
Breedte: 593, 598, 618, 623 mm
Diameter primaire-luchtaansluiting: 123/158 mm
Primaire luchthoeveelheid: 14 – 87 l/s of 50 – 310 m³/h
Koelvermogen: tot 2170 W
Verwarmingsvermogen: tot 2990 W
Maximale waterzijdige bedrijfsdruk 6 bar
Maximale bedrijfstemperatuur: 75 °C

Selectiegegevens

Primaire lucht

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

Stromingsgeluid

L  _______________________ [dB(A)]

Koelen

Q  _______________________ [W]

Verwarmen

Q  _______________________ [W]

t

WA

ges

ges

file:///
https://www.trox.nl/contactpersonen-0c24b95b9a9adce9
https://www.trox.nl/side-services/imprint-ad59d8412ff70d38
https://www.trox.nl/side-services/algemene-leverings--en-betalingsvoorwaarden-van-trox-nederland-b-v-00f754e85ab529f6
https://www.trox.nl/side-services/our-privacy-policy-24e29b1cbaa4bed9
https://www.trox.nl/side-services/disclaimer-7a03e713f94d4f22


 

Serie

DID614       Plafondinductierooster

 Designvariante

       Geen opgaaf: ronde perforatie, met omkapseling voor LE 
D2       Ronde perforatie, zonder omkapseling voor LE

 Warmtewisselaar

2       2-pijps
4       4-pijps

 Düsenvarianten

HE       High Efficiency
S1       Standaard klein
S2       Standaard groot
HP       High Performance
DA       Dubbele düse (fabrieksinstelling – alle düsen open)

 Plaats wateraansluiting

R       Rechts
L       Links

 Wateraansluitingen (zonder regeling)

       Geen vermelding: Gladde aansluitingen Ø12 mm
A1       Met buitendraad G½" vlakdichtend
A2       Wartelmoer G½ ", vlakke afdichting

 Buitenmaten [mm]

       L × B, nominale grootte 600 × 600
593 × 593 
598 × 598 
       L × B, nominale grootte 625 × 625
618 × 618 
623 × 623 
       L × B, nominale grootte 1200 × 600
1193 × 593 
1198 × 598 
       L × B, nominale grootte 1250 × 625
1243 × 618 
1248 × 623 

 Primaire-luchtaansluiting

123       123 mm
158       158 mm

 

 Oppervlak zichtzijde

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

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

 Verstelbare luchtrichtlamellen

       Geen opgaaf: zonder luchtrichtelementen
LE       Met luchtrichtelementen

 Ventielen en aandrijvingen

       Geen vermelding: zonder regelcomponenten
VS       Met regelcomponenten

 Koelventiel

       Geen opgaaf: zonder
KV       Koelventiel inclusief aandrijving

 kVS-waarde koelventiel

0,25 
0,40 
0,63 
1,00 

 Verwarmingsventiel

       Geen opgaaf: zonder
HV       Verwarmingsventiel inclusief aandrijving

 kVS-waarde verwarmingsventiel

0,25 
0,40 
0,63 
1,00 

 Voetventiel

       Geen opgaaf: zonder
R       Met voetventiel
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