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Plafondroosters
Serie DLK-Fb

Vierkant plafondrooster voor Odenwald plafond met brandwerendheid bij brand in de  
ruimte

 ■ Nominale grootten 600, 625
 ■ Luchtoeveelheidsbereik 220 – 460 l/s of 792 – 1656 m³/h
 ■ Frontrooster vierkant
 ■ Frontrooster van poedergecoat verzinkt staalplaat
 ■ Automatische werking bij brand bij 72 °C
 ■ Voor toevoer- en afvoerlucht
 ■ Voor constante en variabele luchthoeveelheden
 ■ Hoge inductie voor snelle afbouw van toevoertemperatuurverschil en  

luchtsnelheid

Optionele uitrusting en toebehoren
 ■ Zichtzijde van het frontrooster in kleuren volgens RAL Classic
 ■ Luchtaansluiting horizontaal

X XDLK-Fbtestregistrierung
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Voor vierzijdige uitblaas, met geintegreerde brandklep  
voor brandwerende plafonds, met vaste lamellen
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Toepassing
– Plafondroosters serie DLK-Fb met  

geintegreerde brandwerende functie als  
toevoer- of afvoerrooster voor comfortruimten

– Voor bescherming tegen brand vanuit de  
ruimte (DIN 4102-2, deel 7.2.1.)

– Maximale brandlast in plafondplenum 7 kWh/ 
m²

– Werking bij brand door smeltlood
– Vierzijdige horizontale luchtinblaas voor  

mengstroming
– Hoge inductie voor snelle afbouw van  

temperatuurverschil en luchtsnelheid (bij  
luchttoevoer)

– Voor constante en variabele  luchthoeveelheden
– Voor toevoertemperatuurverschillen van –10 tot  

+10 K
– Voor ruimten tot ca. 4 m hoogte (onderkant  

plafond)
– Voor inbouw in brandwerend plafond van  

fabrikaat Odenwald
– Let op! Plafondroosters serie DLK-Fb zijn niet  

voor zelfstandige brandwerende plafonds  

toegelaten, hier brandkleppen serie KU-K30 of  
brandwerende ventielen serie FVZ-K30  
toepassen

Speciale kenmerken
– Vierzijdige horizontale luchtinblaas
– Frontrooster van verzinkt staalplaat
– Met geintegreerde brandklep voor  

brandwerende plafonds
– Luchtaansluiting horizontaal

Classificering
– Brandweerstandsklasse volgens 80764-M1/ 

Schu
– Verlaagd plafond aan stalen draagconstructie,  

F90
– Verlaagd plafond aan betondek, F90
– Verlaagd plafond aan houten balkconstructie,  

F30

Nominale grootten
– 600, 625

Onderdelen en eigenschappen
– Vierkant frontrooster met vaste lamellen
– Diffusorvormig frontraam
– Aansluitkast met brandwerende plaat en  

smeltlood 72 °C
– Middenschroefbevestiging met sierdop voor  

eenvoudige montage van het frontrooster

Constructieve kenmerken
– Aansluiting passend op ronde luchtkanalen  

volgens EN 1506 of EN 13180

Materialen en afwerking
– Frontrooster en aansluitkast van verzinkt  

staalplaat.
– Brandwerende plaat van isolatiemateriaal  

volgens EN 13501-1, Baustoffklasse A2-s1 d0
– Frontrooster poedergecoat, RAL9010, wit
– P1: poedercoating, kleur volgens RAL Classic

Normen en richtlijnen
– Geluidvermogenniveau van het  

stromingsgeluid gemeten volgens EN ISO  
5135.

Pagina

PD – DLK-FB – 2

Toepassing

Beschrijving



Plafondroosters
Algemene informatie

01/2018 – DE/nl

DLK-Fb

Onderhoud
– Onderhoudsvrij, door de constructie en  

gekozen materialen ongevoelig voor slijtage

– Testen en reiniging volgens VDI 6022
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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.
Plafondroosters van de serie DLK-Fb hebben  
vaste lamellen. Horizontale uitblaas met  
vierzijdige stroming. Het  
toevoertemperatuurverschil kan –10 tot +10 K zijn.
Voor eenheid in vormgeving kan de serie DLK-Fb  
ook als afvoerrooster toegepast worden.
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Horizontale uitblaas

Schematische weergave

⑥

①

③

④

⑤

⑦

②

① Frontrooster
② Middenschroefbevestiging
③ Aansluitkast
④ Ophangprofiel

⑤ Brandwerende plaat
⑥ Smeltlood
⑦ Aansluittuit
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Nominale grootten 600, 625 mm
Minimale luchthoeveelheid 220 – 380 l/s of 792 – 1368 m³/h
Maximale luchthoeveelheid, bij LWA ≅ 50 dB(A) 300 – 460 l/s of 1080 – 1656 m³/h
Toevoerluchttemperatuurverschil –10 tot +10 K



Plafondroosters
Snelselectie

01/2018

DLK-Fb

 – DE/nl

De snelselectie biedt een goed overzicht van de  
luchthoeveelheidsbereiken en de daarbij  
behorende geluidvermogens en drukverschillen.
De maximale luchthoeveelheden gelden voor een  
geluidvermogen van ca. 50 dB (A).
Voor exacte waarden, rekening houdend met alle  
parameters, kunt u ons selectieprogramma Easy  
Product Finder gebruiken.
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DLK-FB, Geluidvermogenniveau en totaal drukverschil

Nominale grootte
 Δpt LWA

l/s m³/h Pa dB(A)

600 
625

220 792 9 28
300 1080 17 37
380 1368 28 44
460 1656 41 50
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Deze besteksomschrijving beschrijft de algemene  
eigenschappen van het product. Teksten voor  
varianten genereert het selectie programma Easy  
Product Finder.

Plafondroosters met vierkant frontrooster en  
geintegreerde brandklep voor bescherming tegen  
branden vanuit de ruimte. Als toevoer- of  
afvoerluchtrooster voor comfortinstallaties.  
Frontrooster met vaste lamellen voor horizontale  
luchtuitblaas. Voor montage in brandwerend  
plafond fabrikaat Odenwald.
Rooster opgebouwd uit het frontrooster van  
verzinkt staalplaat, met vaste lamellen, een  
frontraam met omlopende dichting, een  
aansluitkast, horizontale aansluiting en  
ophangprofiel voor montage in het plafond. De  
geintegreerde brandklep bestaat uit een  
mineraalvezelplaat en een smeltlood 72 °C.
Middenschroefbevestiging van het frontrooster  
aan de traverse.
Aansluiting passend op ronde luchtkanalen  
volgens EN 1506 of EN 13180.
Geluidvermogenniveau van het stromingsgeluid  
gemeten volgens EN ISO 5135.

Speciale kenmerken
– Vierzijdige horizontale luchtinblaas
– Frontrooster van verzinkt staalplaat
– Met geintegreerde brandklep voor  

brandwerende plafonds

– Luchtaansluiting horizontaal

Materialen en afwerking
– Frontrooster en aansluitkast van verzinkt  

staalplaat.
– Brandwerende plaat van isolatiemateriaal  

volgens EN 13501-1, Baustoffklasse A2-s1 d0
– Frontrooster poedergecoat, RAL9010, wit
– P1: poedercoating, kleur volgens RAL Classic

Technische gegevens
– Nominale grootten: 600, 625 mm
– Minimale luchthoeveelheid: 220 – 380 l/s of  

792 – 1368 m³/h
– Maximale luchthoeveelheid, bij LWA ≅ 50 dB(A):  

300 – 460 l/s of 1080 – 1656 m³/h
– Toevoertemperatuurverschil: –10 tot +10 K

Selectiegegevens
–   ____________ _______________________ 

 [m³/h]
–  Δpt ___________ _______________________ 

 [Pa]
Stromingsgeluid
– LWA ___________ _______________________ 

 [dB(A)]
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DLK-Fb

  

  DLK – Fb  /  625  /  P1 – RAL ...  

 Serie
DLK-Fb Plafondrooster

 Nominale grootte [mm]
600
625

 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 %

Bestelvoorbeeld 
DLK-FB/600
Nominale grootte 600
Oppervlak zichtzijde RAL 9010, wit, glansgraad 50 %
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DLK-Fb

Nominale grootte
ØD □Q1 H1 H3 A C m
mm mm mm mm mm mm kg

600 298 598 13 416 250 40 17,0
625 298 623 13 430 260 40 19,0
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DLK-Fb
Nomi-
nale  

grootte

ØD1 Aeff

mm m²
315 450 0,0885
400 570 0,1260
630 870 0,2450
800 1070 0,3480

Frontrooster DLK-Fb

□
Q
₂

□
Q
₁
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Inbouw in gesloten plafond
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Inbouw en inbedrijfname
– Bij voorkeur toe te passen tot maximale  

ruimtehoogte 4,0 m 
– Luchtaansluiting horizontaal
– Technische documentatie van Fa. Odenwald in  

acht nemen
– Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P- 

3449/3399-MPA BS in de geldende versie in  
acht nemen

Inbouwwijze
– Inbouw in plafond
– Inbouw in metalen systemen met ingestelde  

oplegprofielen
– Inbouw in bandrasterplafonds met afgehangen  

aansluitkast, oplegprofiel gedemonteerd
– Inbouw en tot stand brengen van alle  

benodigde aansluitingen door derden
– Middenschroefbevestiging van het frontrooster  

aan de traverse van de aansluitkast
– Schroefkop wordt door sierkap afgedekt

Schematische weergave ter verduidelijking van  
het inbouwdetail.
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– Luchtaansluiting horizontaal
– Twee oplegprofielen
– Plafondrooster ligt op het plafondsysteem
– Draagprofiel door plafondplaten en frontrooster verdekt
– Eventueel frontrooster na afwerking plafond monteren

Plafondinbouw in een plafond met een verdekt systeem

①②
③④

① Frontrooster
② Plafondplaat

③ Verdekt plafondsysteem
④ Oplegprofiel
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– Luchtaansluiting horizontaal
– Twee oplegprofielen
– Plafondrooster ligt op het plafondsysteem
– Draagprofielen blijven zichtbaar
– Eventueel frontrooster na afwerking plafond monteren

– Luchtaansluiting horizontaal
– Twee oplegprofielen demonteren
– Vier bevestigingspunten voor montage met draadeinden of noniushangers
– Aansluitkast (eventueel met frontrooster) aan aan dek monteren
– Plafondplaat van het bandrasterplafond is onafhankelijk van het plafondrooster
– Frontrooster na afwerking van plafond monteren

Plafondinbouw in een plafond met een zichtbaar systeem

①
②③

④

① Frontrooster
② Plafondplaat

③ Zichtbaar plafondsysteem
④ Oplegprofiel

Plafondinbouwinbouw in een bandrasterplafond

①
②

③
④

① Frontrooster
② Plafondplaat

③ Bandrasterplafond
④ Bevestigingspunt
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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

LWA [dB(A)]
Geluidvermogenniveau stromingsgeluid, A- 
gecorrigeerd.

 [m³/h] en [l/s]
Luchthoeveelheid

Δtz [K]
Toevoerluchttemperatuurverschil,  

toevoerluchttemperatuur min ruimtetemperatuur

Δpt [Pa]
Totaal drukverlies

Aeff [m²]
Effectief uitblaasoppervlak

Alle geluidvermogens zijn gebaseerd op 1 pW.
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