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Verre worp nozzle DF-49 

Beschrijving 
De nozzle DF-49 combineert een grote worp met een uiterst 
harmonieuze ontwerp. De mogelijkheid om de nozzle aan te 
passen aan de huidige decoratie maken de nozzle een esthetisch 
en betrouwbaar element voor installaties met hoge eisen op het 
gebied van design en comfort.  
 
Interieurarchitecten ontwerpen steeds grotere ruimtes in 
bijvoorbeeld grote hotels, winkelcentra, grote ontvangstruimtes, 
grote vergaderzalen, grote hallen in vliegvelden of stations, 
expositieruimtes etc.   
 
Naast het over een grote afstand doeltreffend uitblazen van lucht 
door middel van een tuit (oorspronkelijk ontworpen voor industriële 
installaties) is het bij gebruik van deze luchtverdelingselementen in 
comfortabele omgevingen van belang dat de grootst mogelijke 
aandacht wordt besteed aan de esthetische aspecten van het 
ontwerp. 
 
De verre worp nozzle DF-49 en de decoratieve ring zijn gemaakt 
van aluminium en standaard afgewerkt in wit RAL 9010. Het vaste 
bevestigingsdeel is gemaakt van gegalvaniseerd staal. De DF-49 
heeft een buitengewoon goed esthetisch ontwerp en kan worden 
geleverd in elke kleur zodat de nozzle goed integreert in het  
gewenste design. 
 
Toepassing 
De DF-49 nozzles bieden een worp met een laag geluidsniveau, 
waarbij een worp kan worden bereikt van 30 meter of meer en met 
zeer grote precisie. Ze kunnen worden gebruikt voor «spot 
cooling» en zijn in het bijzonder geschikt voor grote ruimtes waar 
het esthetische aspect erg belangrijk is, zoals bijvoorbeeld grote 
hallen, uitgaansgelegenheden, warenhuizen, hotels, enz. De 
vormgeving maakt het mogelijk de nozzle te draaien in elke richting 
tot een maximum van ± 30° horizontaal of verticaal. 
 
Afmetingen en montage 
De roosters worden bevestigd door schroeven die verborgen zijn 
onder een decoratieve ring. Zie pagina 3. 
 
 
Identificatie 
De nozzles die handmatig bediend worden zijn in 5 maten 
leverbaar. Bij nozzles met motoraandrijving beweegt de nozzle in 
een hoek van ongeveer ± 30° in verticale richting (omhoog en 
omlaag). In een assemblage met meerdere nozzles erop 
gemonteerd dient elke nozzle afzonderlijk met een motor te zijn 
uitgerust. De nozzle kan ook zelfregelend worden uitgevoerd door 
middel van een thermisch element. 

 

Verre worp nozzle, handmatig bediend. 
 
Soort aansluiting.  
 
Vijf aansluitingen (zie pagina 3). 
 
 

 Motoraandrijving. 
Gereguleerd door thermisch element.  

 
Aansluitkast. 
Aansluitkast voor ronde kanalen. 
In aansluitkast geïntegreerd voor montage op de 
zichtbare rond kanaal. 
Met aftakking voor montage op ronde kanalen. 

DF-49 

A ó B 

5, 8, 10, 
12, 16 

AC 
PAC 
PCL 

 
INJ 

AE 
TR 

Aansluiting Ring Tuit 

Aansluiting - A 

Aansluiting voor 
ronde kanalen 

Ring Tuit 

Aansluiting - B 



 

    

Accessoires DF-49 
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Verre worp nozzle DF-49 

DIFFUSER Ø C Ø R Ø S
5 160 152 182
8 230 222 252
10 282 274 304
12 335 329 359
16 445 436 494
20 517 508 536

Afmetingen 
Versie A van de DF-49 nozzles kunnen direct op kanaal, een aansluitkast 
of een wand gemonteerd worden. Bij versie B kan elke nozzle direct op 
een flexibel kanaal met standaardafmetingen gemonteerd worden. In beide 
gevallen worden de nozzles bevestigd door middel van schroeven die 
verborgen worden door middel van een decoratieve ring. Deze ring kan 
worden verwijderd door er eenvoudig druk op uit te oefenen. Bij systemen 
aangedreven door een motor kan de motor binnen of buiten de nozzle 
geplaatst worden, afhankelijk van het type aansluiting en het type motor 
(elk geval dient afzonderlijk te worden beoordeeld). Neem alstublieft 
contact met ons op voor meer informatie. 

BEVESTIGINGSSCHROEF 

MUUR 

BEHUIZING VAN 
VERZINKT STAAL 

BANDSTAAL 

VERWIJDERBARE 
RING 

MONDSTUK 

OPENING 



 

Selectietabel model DF-49 

Opmerkingen 
-  Deze selectietabellen zijn gebaseerd op 
daadwerkelijk uitgevoerde laboratoriumtests conform 
de normen ISO 5219  (UNE 100.710) en ISO 5135 en 
3741. 
-  ∆t is gelijk aan 0°C (isotherm). 
-  Het gedrag van de luchtstraal bij verschillende ∆t 
wordt in de grafieken op de volgenden bladzijden 
weergegeven. 
 

Symbolen 
Q = Luchtdebiet 
VK = Effectieve snelheid 
AK = Effectief oppervlak 
∆Pt = Geluidsniveau 
LwA = Geluidsvermogen 
X0,3 - X0,5 - X1,0 = Worp. Voor een eindsnelheid van 
respectievelijk 0.3, 0.5 en 1.0 m/s. 
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Afmeting

(m3/h) (l/s) Ak (m
2)

75 20,8 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 11,4 6,9 3,4 6,9 4,1 2,1

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

150 41,7 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) 22,9 13,7 6,9 13,8 8,3 4,1 9,4 5,7 2,8

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

250 69,4 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 22,9 11,4 22,9 13,8 6,9 15,7 9,4 4,7 12,9 7,8 3,9

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

500 138,9 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 27,5 13,8 >30 18,9 9,4 25,9 15,5 7,8 17,3 10,4 5,2

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

750 208,3 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 28,3 14,1 >30 23,3 11,6 26,0 15,6 7,8

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

1000 277,8 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 >30 15,5 >30 20,8 10,4 25,5 15,3 7,6

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

1500 416,7 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 >30 23,3 >30 >30 15,6 >30 22,9 11,5

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

2000 555,6 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 >30 20,8 >30 >30 15,3

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

2500 694,4 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 >30 26,0 >30 >30 19,1

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

3000 833,3 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 >30 22,9

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

3500 972,2 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 >30 26,7

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

4000 1111,1 Vk (m/s)

X0,3  X0,5  X1,0 (m) >30 >30 >30

Pt (Pa)

LwA - dB(A)

42

90

46

13,4

69

35

32

11,5

51

37

15,3

13

17

7,7

23

25

9,6

3,8

6

<15

5,8

20

0,0724

Q 5 8 1210

11,0

<15

19

<15

75

8,3 3,5

0,0025 0,0060 0,0184 0,03900,01262

6,9

37

3,3

<15

25 7

5,5

7,5

3,8

3,6

7

<15

6

22,6

255

10,7

35

58

50

161

50

14,2

103

44

17,8

29

113 26

38 23

47

16,5

169

5,3

15

<15

15,1 7,1

64

23,0

28

11,3

274

1733

16

148

6

16,6

<15 <15

34

49

<15

26

47

27,7 11,5

411 69



 

Model DF-49 

Selectiegrafiek 
 
DF-49-1.-Maximale verticale binnendringing. 
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AFMETING 



 

Model DF-49 

DF-49-2.- Luchtsnelheid in de worp. 
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WORP

AFMETING



 

Model DF-49 

DF-49-3.1.- Verticale afwijking van de luchtstraal (bij niet-isotherme luchtstralen). 
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AFMETING 

Afwijking Worp 



 

Model DF-49 

DF-49-3. 2.- Verticale afwijking van de luchtstraal (bij niet-isotherme luchtstralen). 
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AFMETING 

Afwijking 

Worp



 

Model DF-49 

DF-49-3. 3.- Verticale afwijking van de luchtstraal (bij niet-isotherme luchtstralen). 
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AFMETING 

Afwijking 
Worp



 

Model DF-49 

DF-49-3. 3.- Verticale afwijking van de luchtstraal (bij niet-isotherme luchtstralen). 
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AFMETING 

Afwijking 

Worp



 

Model DF-49 

DF-49-34.- Verticale afwijking van de luchtstraal (bij niet-isotherme luchtstralen). 
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AFMETING 

Afwijking 

Worp



 

Model DF-49 

DF-49-4.- Relatie tussen de luchtstroomsnelheden. 

DF-49-5.- Relatie tussen temperatuurverschillen. 
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Model DF-49 

DF-49-6.- Inductieverhouding. 

DF-49-7.- Drukval en geluidsvermogensniveau. 
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AFMETINGEN

AFMETING 



 

Rekenvoorbeeld van selectie 

Gegevens 
 
Twee nozzles van het type DF-49 bevinden zich tegenover elkaar op een afstand van 24 m zoals weergegeven in de 
schets op pagina 3 bij de paragraaf met uitleg over de symbolen. De uitgangsgegevens zijn als volgt: 
 
- L = 12 m 
 
- H = 4 m (hoogte vanaf de vloer) 
 
- Debietnozzle = 400 l/s 
 
- Temperatuur toevoerlucht = 15° C 
 
- Temperatuur in de te ventileren ruimte = 25° C 
 
- ∆T0 = -10° C 
 
- HH = 2 m (hoogte van de leefzone) 
 
 
 
We dienen een selectie te maken waarbij wordt bereikt : 
 
- Maximale snelheid in de leefzone: 0,2 m/s. 
 
- De verticale temperatuurgradiënt mag niet meer zijn dan 3° C. 
 
- Het geluidsniveau van de gekozen apparatuur mag niet hoger zijn dan 40 dB(A). 
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Selectie 
 
- DF-49 snelselectie (pagina 30) 
 

Preselectie voor afmeting 16 op basis van de limiet voor het geluidsniveau. 
 
- DF-49-7 grafiek (pagina 39) 
 

Bij afmeting 16 met een debiet van 400 l/s worden de volgende waarden verkregen: 
 

- ∆Pt = 54 Pa (drukval) 
 

- LwA = 34 dB (A) (geluidsvermogenniveau) 
 
- DF-49-2 grafiek (pagina 32) 
 

Rekening houdend met de uitblaashoek van αX = + 15° C, zal de worp I = L/cos 15° = 12/0966 = 12,42 m. zijn. 
Volgens de grafiek is de snelheid die overeenkomt met deze worp  VX = 1,2 m/s 

 
- DF-49-3.4 grafiek (pagina 36) 
 

Het punt waar de twee stromen tegen elkaar botsen zal onder isotherme omstandigheden H + H C = H +  
(L * tan 15°) = 4 + (12*0,268) = 7,2 m zijn. 
Met de gegevens: ∆Τ0= -10° C, een worp van 12,42 m en een debiet van 400 l/s wordt verkregen dat de verticale 
afwijking Y = 1,6 m is, aangezien de luchtstroom niet isotherm is. 
Vandaar dat de botsing van de twee luchtstromen op een hoogte 7,2-1,6=5,6 m. vanaf de vloer is plaats vindt. 

 
 
- DF-49-4 grafiek (pagina 38) 
 

Bij een hoogte HR = 5,7-2 = 3,7 m. die binnenstroomt met een VX = 1,2 m/s geeft dit een snelheid V = VHR = VH = 
0,17 m/s in de leefzone. 

 
- DF-49-6 grafiek (pagina 39) 
 

Voor een worp van I + HR = 12,42 + 3,6 = 16,02 verkrijgen we een inductieverhouding van qx/qo = 21,9. 
 
- DF-49-5 grafiek (pagina 38) 
 
 Voor een worp van I + HR = 12,42 + 3,6 = 16,02 verkrijgen we een ∆TX/∆T0 = 0,07. 

Vandaar dat de temperatuur van de luchtstroom bij de inlaat in de leefzone zal zijn: 
 

∆TX = TX -Tomgeving   TX = Tomgeving + ∆TX = 25 + [0,07x (-10)]    TX = 24,3 °C 
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Symbolen 

Betekenis van de symbolen gebruikt in tabellen en grafieken van deze catalogus 

I(m): De afstand tussen de apparatuur om het botsingspunt van de luchtstralen (met een andere luchtstraal of met 
de muur) onder isotherme omstandigheden. 

αx (°):  Hoek van toevoerlucht. 
L (m): Horizontale afstand tussen het uitblaaspunt en het botsingspunt van de luchtstraal (met een andere 

luchtstraal of met de muur). 
X (m):  Worp 
Y (m):  Door het temperatuurverschil tussen de toevoer en de omgevingslucht veroorzaakte afwijking van de 

luchtstraal. 
H (m):  Inbouwhoogte van de apparatuur. 
HH (m):  Hoogte van de leefzone. 
HC (m):  Hoogte van het botsingspunt van de luchtstraal (met een andere luchtstraal of met de muur) onder isotherme 

omstandigheden met betrekking tot de locatie van de apparatuur. 
HI (m): Hoogte van botsingspunt van de luchtstraal (met een andere luchtstraal of met een muur) onder isotherme 

omstandigheden. 
HR (m):  Hoogte vanaf botsingspunt van de luchtstraal (een andere luchtstraal of met een muur) ten opzichte van het 

punt waar de luchtsnelheid en de luchttemperatuur worden bepaald (normaal gesproken in de leefzone). 
Q (m3/h of l/s):  Debiet van toevoerlucht 
Ak (m

2):  Effectief oppervlak. 
VX (m/s):  Snelheid van de luchtstraal op afstand X. 
VH (m/s):  Snelheid van de luchtstraal in de leefzone. 
KV (m/s):  Effectieve toevoersnelheid. 
HRV (m/s):  Snelheid van de volumestroom op een afstand, HR, beneden het botsingspunt van de luchtstraal (met een 

andere luchtstroom of met de muur). 
∆TO (°C): Temperatuurverschil tussen de aanvoerlucht en de lucht in de te ventileren ruimte. 
∆XT (°C):  Temperatuurverschil tussen de aanvoerlucht (voor worp X) en de lucht in de te ventileren ruimte. 
∆Th (°C): Temperatuurverschil tussen de aanvoerlucht (in de leefzone) en de lucht in de te ventileren ruimte. 
qx/qo: Inductieverhouding. Quotiënt van het debiet van de luchtstraal voor een worp X en het geleverde debiet van 

de luchtstroom in de te ventileren ruimte. 
Ymax (m):  Maximale worp met verticale aanvoer van warme lucht (Vx = 0 m/s). 
∆Pt (Pa):  Totale drukverlies. 
LwA [dB(A)]: Geluidsvermogensniveau. 

16 DF-49

TOEVOER VAN KOUDE LUCHT 

LEEFZONE 

TOEVOER VAN WARME LUCHT 

LEEFZONE 
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