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H H1 H2
15 85 100
20 90 105
30 100 115
40 110 125
50 120 135

Algemene informatie
Model DF-47-NARROW

Beschrijving
Lineair rooster met hoge inductie, model DF-47-NARROW. Het rooster is in staat de kern te zwenken
over een totale rotatiehoek van ±30 º (lineaire nozzle). Dankzij de smalle sleuf kan het middelgrote
en lange worpen bereiken waardoor comfortabel klimaat wordt verkregen, zowel bij koude als bij
warmte. Bovendien biedt het rooster een hoog esthetisch niveau. De roosters zijn geschikt voor
zowel inbouw in een plafond als in een wand. Bijzonder geschikt voor variabele luchthoeveelheden,
maar door het ontwerp heeft ook een uitstekende werking bij constante luchthoeveelheden.

TYPEN

DF-47-NARROW DF-47-NARROW-TR DF-47-NARROW-MT

NOMINAAL L
500 500
600 600
700 700
800 800
900 900

1000 1000
1100 1100
1200 1200
1300 1300
1400 1400
1500 1500
1600 1600
1700 1700
1800 1800
1900 1900
2000 2000
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Algemene informatie
Model DF-47-NARROW

Label dat de positie van het rooster aangeeft:
Geplaatst op het frame, aan de zijde waar het thermoregelbare mechanisme zich bevindt.
De “bovenzijde” moet naar boven gericht zijn.

Label dat de hellingshoek aangeeft:
Geplaatst in de kern, in de bovenste lamel, links, aan de kant waar het thermoregelbare mechanisme 
zich bevindt.
Negatieve hoeken, hete lucht: helling van de kern naar beneden. 
Positieve hoeken, koude lucht: heling van de kern naar boven.

LABEL DAT DE POSITIE VAN HET 
ROOSTER AANGEEFT.

LABEL DAT DE HELLINGSHOEK 
AANGEEFT

THERMOREGELBARE ROOSTER
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Montage-instructies
Model DF-47-NARROW

ROOSTER

ROOSTER MET MONTAGEFRAME

Rooster zonder bevestigingssysteem voor montage volgens de eisen van de klant.

Rooster bevestigd met clips.
 1- Monteer het montageframe vooraf op het gekozen oppervlak.
 2- Steek het rooster in de montageplaat tot het volledig ondersteund wordt door het oppervlak.

4



Montage-instructies
Model DF-47-NARROW

ROOSTER MET SCHROEVEN

ROOSTER MET MONTAGEBRUGGEN

Rooster bevestigd met zelftappende schroeven.
 1- Steek het rooster in het gat.
 2- Schroef het rooster vast op het oppervlak.

Rooster bevestigd door middel van montagebruggen.
 1- Steek het rooster in de opening met de bruggen parallel aan de lengte van het rooster.
 2- Draai de bruggen.
 3- Draai de schroeven aan tot het rooster is vastgezet op het oppervlak.
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Montage-instructies
Model DF-47-NARROW

ROOSTER + VASTE AANSLUITKAST

 1- Monteer de aansluitkast en het rooster met behulp van de ophangplaatjes.
 2- Sluit het gekozen oppervlak tegen het frame van het rooster.

Plafond

Draadstang

Bevestigingsplaat

Moer

VASTSTELLING VAN HET PLAFOND

 1- Plaats de draadstangen in het plafond.
 2- Bevestig de draadstangen aan de hangers met behulp van moeren.

6



Montage-instructies
Model DF-47-NARROW

ROOSTER + AANSLUITKAST MET MONTAGEBRUGGEN

Rooster bevestigd door middel van montagebruggen.
 1- Bevestig de aansluitkast met de ophangplaatjes.
 2- Sluit het gekozen oppervlak op gelijke hoogte met de daaronder liggende aansluitkast.
 3- Steek het rooster in de aansluitkast en draai de bevestigingsschroeven vast tot het rooster
     volledig op het oppervlak rust.

DIFUSOR + PLENUM CON MARCO DE MONTAJE

Rooster bevestigd met clips.
 1- Bevestig de aansluitkast door middel van de ophangplaatjes.
 2- Sluit het gekozen oppervlak op gelijke hoogte met de daaronder liggende aansluitkast.
 3- Steek het rooster in de aansluitkast en bevestig het met de clips tot dat het op het oppervlak
     rust.
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Regelinstructies
Model DF-47-NARROW-TR

WERKINGSPOSITIES

ALGEMENE INFORMATIE OVER REGELING

KOUDE LUCHT

REGELCOMPONENTEN

WARME LUCHT

Het standaardrooster wordt geleverd met de aanslagen in hun maximale stand (±30° rotatie boven
horizontaal, totale opening 60°).

Moer voor vastzetten koude

Moer voor vastzetten warmte

Bout voor regeling koude

Bout voor regeling warmte
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REGELING MET KOUDE LUCHT

REGELING MET WARME LUCHT

Regelinstructies
Model DF-47-NARROW-TR

Verkleinen van de openingshoek (30°) van het rooster in koude positie:
 1- Verplaats het rooster naar de koude positie (zekering volledig ingetrokken).
 2- Draai de bevestigingsmoer los.
 3- Draai de regelbout voor koude aan door met de wijzers van de klok mee te draaien tot de
     gewenste positie is bereikt.
 4- Draai de borgmoer vast om de positie te vergrendelen.

Verkleinen van de openingshoek (-30°) van het rooster in warme positie:
 1- Verplaats het rooster naar de warme positie (zekering volledig uitgetrokken).
 2- Draai de bevestigingsmoer los.
 3- Draai de regelbout voor warmte aan door met de wijzers van de klok mee te draaien tot de
     gewenste positie is bereikt.
 4- Draai de borgmoer vast om de positie te vergrendelen.

Moer voor vastzetten koude

Bout voor regeling warmte

Bout voor regeling koude

Moer voor vaszetten warmte
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Regelinstructies
Model DF-47-NARROW-MT

ALGEMENE INFORMATIE

KOPPELEN VAN MOTOR LIMIET VAN REGELING

 1- Koppel de motor door middel van het oranje plastic onderdeel.
 2- Verwijder de grijze kunststof aanslagen.
 3- Breng het rooster in de gewenste positie en plaats de aanslag.
 4- Herhaal handeling 3 met de tegenoverliggende zijde.
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H H1 H2
15 81 136
20 86 141
30 96 151
40 106 161
50 116 171

NOMINAAL L
500 500
600 600
700 700
800 800
900 900

1000 1000
1100 1100
1200 1200
1300 1300
1400 1400
1500 1500
1600 1600
1700 1700
1800 1800
1900 1900
2000 2000

Algemene informatie
Model DF-47-NARROW-LT

Beschrijving
Verborgen lineair rooster met hoge inductie, merk KOOLAIR, model DF-47-NARROW-LT, voor de
inbouw in verlaagde plafonds van gips- of hangpanelen.
Het rooster wordt gekenmerkt door de afwezigheid van zichtbare profielen, waardoor het praktisch
onwaarneembaar is. Het rooster is geschikt voor een doorlopende opstelling, waardoor een hoge
mate van esthetiek wordt bereikt.
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Montage-instructies
Model DF-47-NARROW-LT

GESLOTEN PLAFOND

OPEN PLAFOND

 1- Maak een opening met afmeting L x H in het gekozen oppervlak.
 2 Rooster (met of zonder aansluitkast) ondersteunen en vastschroeven.
 3- Vul de binnenkantoppervlakte van de geheel op en werk het af met fijne pasta.

 1- Bevestig het rooster/de aansluitkast met behulp van de ophangplaatjes.
 2- Sluit het gekozen oppervlak op gelijke hoogte met de daaronder liggende aansluitkast
 3- Schroef het vast.
 4- Vul de binnenkantoppervlakte van de geheel op en werk het af met fijne pasta.

5 tot 8 mm
(max 20mm)

5 tot 8 mm
(max 20mm)
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Montage-instructies
Model DF-47-NARROW-LT

WANDBEVESTIGING

 1 - Zet de roosterlijn uit op de muur en snijd de gipsplaat op de gewenste hoogte.
 2 - Zet het rooster vast zoals aangegeven in onderstaand figuur. Bij aansluitkast: bevestiging 
      met draadstang, met behulp van de achterste beugels op de aansluitkast.

 3 - Het profiel van de bevestiging/vorming van lijnen maakt de bevestiging mogelijk op platen 
      met diktes van 12,5 en 15 mm.
 4 - Houd het rooster licht vast en schroef de platen aan het bevestigingsprofiel vast.
 5 - Plak het onderste oppervlak van het luchtrooster af met plakband om daarna eerst met een 
      grove mortel te stucen en vervolgens met een fijne pasta af te werken.
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Montage-instructies
Model DF-47-NARROW-LT

EN PARED DE LADRILLO

 1 - Zet de inbouwhoogte van het rooster op de wand uit en maak een gat van afmetingen 
      (L+5) x (H2+5) in de stenen muur.
 2 - Breng bekleding van gipsplaat met opening aan. Maak daarna een opening met afmetingen 
      (L+5) x (H1+3) in de gipsplaat met inachtneming van de reeds aangebrachte opening in 
      de muur.

 3 - Bevestig het luchtrooster op de gipsplaat volgens de afbeelding. Indien de aansluitkast 
      aanwezig is: bevestigen met een draadstang, met behulp van de achterste beugels op de 
      aansluitkast.
 4 - Het profiel van de bevestiging/vorming van lijnen maakt de bevestiging mogelijk op platen 
      met diktes van 12,5 en 15 mm.
 5 - Houd het rooster licht vast en schroef de platen aan het bevestigingsprofiel vast.
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Montage-instructies
Model DF-47-NARROW-LT

 6 - Plak het onderste oppervlak van het luchtrooster af met plakband om daarna eerst met een 
      grove mortel te stucen en vervolgens met een fijne pasta af te werken.
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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.

IMNL-DF47NARROW-0418-02
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www.koolair.com

KOOLAIR, S.L. (España)
Calle Urano, 26
Polig. Ind. nº 2 – La Fuensanta
28936 Móstoles (MADRID)
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail comercial: comercial@koolair.com
e-mail Koolair: info@koolair.com

Koolair, S.L. se reserva el derecho de modificar los datos publicados en cualquier momento.


