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Akoestische luchtdoorlaat unit - KAT

Beschrijving
De luchtdoorlaat unit, model KAT, met een demping van 
geluidsoverdracht, kenmerkt zich door een hoge mate van 
geluidsabsorptie, een lage drukval, eenvoudige installatie en een 
aantrekkelijk design.

De lucht verplaatst zich tussen aangrenzende ruimtes door middel 
van een luchtdoorlaat doordat er een drukverschil tussen de ruimtes 
heerst. De geringe drukval van de luchtdoorlaat zorgt ervoor dat grote 
hoeveelheden lucht kunnen worden verplaatsen tussen de ruimtes.

Het unieke ontwerp maakt de montage in gipsplaten mogelijk, waarbij 
de lucht naar aangrenzende ruimtes kan worden verplaatst. Hierbij 
wordt het zicht door de gemonteerde luchtdoorlaat verhinderd en 
wordt bovendien de geluidsoverdracht tussen de ruimtes gedempt 
zodat de privacy van de gesprekken is gewaarborgd.

De eenheid is leverbaar in twee standaard modellen: het model Z voor 
wanddiktes van 100 mm en het model T voor de wanddiktes van 125 
mm.

De nominale lengtes zijn 500 en 1000 mm voor de verschillende 
verdeelelementen zoals geperforeerde plaatstalen roosters of lineaire 
roosters.
Het is mogelijk om de eenheid te installeren zonder verdeelelement.

De geluidsreductie van de eenheid is onafhankelijk van het materiaal 
van de muur.

Afwerking
Verdeelkast gemaakt van verzinkt plaatstaal.
Roosters gemaakt van aluminium, geanodiseerd of afgewerkt met lak 
met een RAL-kleur naar keuze.

Middendeel van het model T en binnenzijde van de verdeelkast 
van beide modellen zijn voorzien van geluidsabsorberend materiaal 
van flexibel rubber met gesloten cellen dat is verkregen door het 
extruderen van synthetisch rubber en is samengesteld uit materialen 
die niet schadelijk zijn voor de gezondheid.
Reactie bij brand M1.

Montage
Meestal wordt de unit in de wand boven de deur geïnstalleerd.
Dankzij klemverbindingen van de frontale plaat kan de unit 
gemakkelijk en snel gemonteerd worden nadat de ruimte is gebouwd. 
Hierdoor wordt het beschermd tegen vuil en beschadigingen tijdens 
de bouw.

Het is mogelijk een telescopische aansluitkast te gebruiken om zo de 
unit aan te passen aan verschillende wanddiktes.
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Afmetingen

KAT-Z-500
MODEL

KAT-T-1000
KAT-T-500
MODEL

KAT-Z met 31-1 of met geperforeerd staalplaat

KAT-T met 31-1 of met geperforeerd staalplaat

KAT-Z-1000

SECTIE A-A’

SECTIE A-A’
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Afmetingen

KAT-Z-500
MODEL

KAT-T-1000
KAT-T-500
MODEL

KAT-Z met LK-70

KAT-T met LK-70

KAT-Z-1000

SECTIE A-A’

SECTIE A-A’
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Rp=10⋅log( S
S⋅10−R/10+10−D1 /10 )

∆D1(dB) - f (Hz)

125 250 500 1K 2K 4K

KAT-T 500 18 19 17 26 35 39

KAT-Z 500 16 17 15 24 33 37

KAT-T 1000 17 18 16 25 34 38

KAT-Z 1000 15 16 14 23 32 36

∆D1(dB) - f (Hz)

125 250 500 1K 2K 4K

KAT-T 500 16 17 15 24 33 37

KAT-Z 500 14 15 13 22 31 35

KAT-T 1000 15 16 14 23 32 36

KAT-Z 1000 13 14 12 21 30 34

A = KAT-T 500
B = KAT-Z 500
C = KAT-T 1000
D = KAT-Z 1000

KAT

De geluidsdemping van de unit wordt berekend volgens de methode Nordtest NT Acou 037.
De totale geluidsdemping van de wand in elke frequentieband wordt berekend met behulp van de volgende formule:

Waarbij:

Rp =  totale demping van de wand in betreffende frequentieband (dB).
S =  wandoppervlak (m2).
R =  demping van de betreffende frequentieband zonder luchtdoorlaat unit (dB).
D1 =  demping van de luchtdoorlaat unit in de betreffende frequentieband (dB).

Technische gegevens

Akoestische gegevens

De getoonde waarden van het model KAT komen overeen met een luchtdoorlaat unit voorzien van een frontaal element en geluidsniveaus lager dan 35 
dB (A) wat betreft de debieten die zijn aangegeven in de grafiek.

Met frontaal element

Drukverlies

MODEL

MODEL

Zonder frontaal element
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Dn , e=L1−L2+10⋅log(A0

A )

4 m

0.9 m

2 
m

3 
m

0.125 m

KAT-T + 31-1 - 500 KAT-T + 31-1 - 500

R=L1−L2+10⋅log( S
A)

RW , res=−10⋅log[ 1
Stotal

⋅∑
i=1

n

S i⋅10(−RW , i /10)]

KAT

Technische gegevens

Akoestische gegevens
Om de overdracht van geluid tussen naast elkaar liggende ruimtes te reduceren naar een aanvaardbaar niveau is de 
luchtdoorlaat unit bekleed met geluidsabsorberend materiaal.
De resulterende akoestische gegeven met betrekking tot de verzwakking van het geluid (R) worden verkregen door 
middel van de geluidsverzwakkingsindex en het genormeerde geluidsniveauverschil.

De geluidsverzwakkingsindex (R) wordt gedefinieerd als:

Het genormeerde geluidsniveauverschil wordt gegeven door de vergelijking:

Waarbij:
A =   absorptieoppervlak van de ontvangstruimte in m2.
A0 =   referentie absorptieoppervlak, 10 m2.
Dn,e =   coëfficiënt van het geluidsniveauverschil voor een genormeerd element in dB.
Dn,e,w =   coëfficiënt van het geluidsniveauverschil voor een gewogen genormeerd element in dB.     
  (metingen volgens EN ISO 10140).
L1 =   geluidsdrukniveau in de zendruimte in dB.
L2 =   geluiddrukniveau in de ontvangstruimte in dB.
R =   geluidsverzwakkingsindex van de luchtdoorlaat unit in dB.
RW =   gewogen geluidsverzwakkingsindex in dB.
RW,res =   resulterende geluidsverzwakkingsindex in dB.
S =   het open oppervlak waarin waarin de luchtdoorlaat unit is geïnstalleerd in m2.

Om de geluidsverzwakkingsindex Rw van een muur in de ruimte te berekenen dienen de afmetingen en de 
geluidsverzwakkingsindices van de afzonderlijke bouwelementen bekend te zijn. Vandaar dat het noodzakelijk is om de 
waarden van de muur (dikte van de gipsplaten) en die van de deur te weten.

De berekening wordt uitgevoerd door middel van onderstaande formule:
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Codificatie

Voorbeeld:
Luchtdoorlaat unit KAT-T met 31-1  afgewerkt in het wit RAL 9010 met een helderheid van 500.

Luchtdoorlaat unit voor de demping van geluidsoverdracht van Koolair, model KAT, aansluitkast in T met frontale plaat 
S30 met een lengte van 500 mm. Speciaal ontworpen om geluidsoverdracht van een ruimte naar een naastliggende 
ruimte op een aanvaardbaar niveau te houden. In de aansluitkast is geluidsabsorptiemateriaal aangebracht op de 
wanden en op het middengedeelte.
Het frontale paneel is een lineair rooster S30 afgewerkt in RAL 9010 en door middel van clips aan de aansluitkast 
bevestigd.

Uitvoering in T
Uitvoering in Z

zonder accesoires
met telescopische aansluitkast

zonder element
met 31-1
met LK-70
met perforatie op 50%

500
1000

mat geanodiseerd
afgewerkt in mat RAL-9016
Afgewerkt in glanzend RAL-9010
             ·
             ·
Afgewerkt in het wit RAL-9010, mat 

Model

Accessoires

Element

Afwerking

Lengte
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DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM. 
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke 
toestemming  van KOOLAIR, S.L. 

CNL-KAT-1015-00
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