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Serie PE-45

Aansluitkast van polystyreen

Beschrijving
Piramidevormige aansluitkast van geëxpandeerd polystyreen (hoge 
thermische en akoestische capaciteit een dikte van 20 mm). In het 
bijzonder geschikt voor de toepassing bij platen van 595x595 of 
groter. Warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,031 W/mk.

Toepassingen
De piramidevormige aansluitkast PE-45 is geschikt voor de montage 
van wervelroosters, vierkante roosters en geperforeerde platen (zie 
catalogi S40.2, S40.3, S50 voor de selectie van deze roosters).
Dankzij zijn lichte gewicht en trapezium vorm is de aansluitkast 
eenvoudig te installeren in airconditioning- en ventilatiesystemen.
De afmetingen en grootte maken de opslag van deze aansluitkasten 
eenvoudiger dan andere ansluitkasten.

Materiaal
Geëxpandeerd polystyreen voor isolatie volgens de norm UNE EN 
13163. Vuurvast materiaal klasse E volgens de norm EN 13501-1, 
met een dichtheid van 45 kg/m2 en met een grijze kleur.
De aansluitkast PE-45 voldoet aan het reglement van het 
basisveiligheidsdocument SI aangaande brand zolang haar 
oppervlakte niet groter is dan 5% van het plafond van de betreffende 
ruimte.

Bevestigingsmiddelen
Aan plafond door een centraal ophangsysteem met een stang  (niet 
inbegrepen) en bij een roosterplaat door middel van een bout in het 
centrum van de bovenzijde. Aansluitkast heeft de mogelijkheid om 
aangesloten te worden op kanalen van ø 160, 200 en 250 mm en 
middels een zijaansluiting of een aansluiting aan de bovenkant.
De onderdelen worden los meegeleverd voor montage ter plaatse.
Elke aansluitkast wordt geleverd met een of twee aansluitkits, 
afhankelijk van het gevraagde materiaal:
- De aansluitkastkit bevat een aasluithals en onderdelen voor de     
montage van de brug.
- Volumeregelaarkit.

Codering
PE-45  Polystyreen plenum

160  Kit voor monddiameter 160
200   Kit voor monddiameter 200
250   Kit voor monddiameter 250

-  Zonder accessoires
CR  Regelpoortenset

PE-45 200 CR

Polystyreen plenum PE-45 met kit voor mond van diameter 200 en 
regelpoortenset.
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Serie PE-45

Afmetingen

ØC = 160, 200 en 250 in overeenstemming met het model van het rooster.

1 - Aansluitkast PE-45
2 - Europallet 1200 X 800. 50 stuks.
3 -  Deksel
4 -  Aansluitkastkit (doos met 50 eenheden)
5 - Volumeregelaarkit (doos met 50 eenheden)

Emballage
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Serie PE-45

Ronde roosters: Zie voor de technische gegevens catalogus Serie 40.1.

Vierkant rooster en geperforeerd rooster: Zie voor de technische gegevens catalogus Serie 50.

Voor roosters met plaat 595 x 595 mm.

Wervelroosters met instelbare lamellen: Zie voor de technische gegevens catalogus Serie 40.2.

Wervelroosters met vaste lamellen: Zie voor de technische gegevens catalogus Serie 40.3.

Codificatie van de roosters

Model 400 max. Model 500 max. Model 500 max.

Model 375 max. Model 525 max.
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Montage-instructies

1- Maak een ingang (ø 160, 200, of 250 (foto 2)) door middel van een snijgereedschap (mes, snijder, etc.) op het oppervlak van de aansluitkast daar 
waar de aansluitdiameters zijn voorgemarkeerd (foto 1). 

2 Plaats de twee plastic stukken die de brug (foto 3) vasthouden. Plaats de een tegenover de ander op de twee tegenoverstaande wanden van de 
aansluitkast. Keer de aansluitkast om om aan de binnenkant te werken.

3- Plaats aan de binnenzijde van de aansluitkast de metalen brug op de twee stukken plastic (foto 4) die we in stap 2 hebben geplaatst.

FOTO 1 FOTO 2

FOTO 3 FOTO 4

FOTO 5 FOTO 6
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Montage-instructies

4- Plaats de plastic pin (foto 5)  in het gat dat ligt tussen de stukjes plastic van stap 2t en de metalen brug. Plaats de kunststof beugel (foto 6 en 7) om 
te voorkomen dat de pin los komt. Voer deze bewerking op de twee uiteinden van de burg uit (8).

5- Steek het plastic onderdeel met een diameter overeenkomend met het mondstuk en met aan de buitenkant schroefdraad in de aansluitkast. Schroef 
het vast aan het plastic onderdeel met schroefdraad aan de binnenkant (foto 9). Draai de een over de ander heen totdat er druk gevoeld wordt met de 
aansluitkast (foto 10).

6 In de hals zijn er twee gaten: een gegroefd en de ander niet. Steek de pin van de volumeregelaar door het gat dat niet gegroefd is (Figuur 11, detail 
1) en steek in het gegroefde gat de plastic hendel en de pin die deze op zijn plaats vastzet (Figuur 12) .Zodra deze onderdelen zijn geplaatst dient te 
worden gecontroleerd of de volumeregelaar goed opent en sluit door middel van de hendel (13).

FOTO 7 FOTO 8

FOTO 9 FOTO 10

FOTO 11 EN DETAIL 1 FOTO 12
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Montage-instructies

7- Steek door het gat dat in het bovenste gedeelte van de aansluitkast zit een draadstang M8 dat de aansluitkast zal vastzetten aan het plafond
(foto 14).

8- Schroef de moer met de ring  aan de binnenkant en stel de gewenste hoogte van de aansluitkast in (foto 15 en 16). Hoe meer de schroef wordt
vastgedraaid hoe hoger de aansluitkast.

9. Steek de schroef M6 x 120 in het middendeel van het wervelrooster en schroef het over de metalen brug van de aansluitkast (foto 17, detail 2). Doe
een plastic dop met dezelfde kleur als de plaat op de kop van de schroef. Zodra dit is afgerond (foto 18), sluit de aansluitkast aan op het kanaal middels
het mondstuk en stel het gewenste debiet in door middel van volumeregelaar.

FOTO 13 FOTO 14

FOTO 15 FOTO 16

FOTO 17 EN DETAIL 2 FOTO 18
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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. 
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