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DFRA-OV 16 

 

 
DFRA-OV 34 

 

 
DFRA-OV 24 

GELUIDSVERMOGEN - DEBIET - ΔPt
m3/h (Pa)  

Model 
25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 

DFRA-OV 16 200 (9) 238 (12) 282 (17) 335 (24) 398 (34) 
DFRA-OV 24 231 (8) 273 (12) 322 (16) 380 (22) 449 (31) 
DFRA-OV 34 270 (9) 319 (12) 377 (17) 445 (24) 526 (33) 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Beschrijving 
Het wervelrooster met verstelbare lamellen serie DFRA- OV 
bestaat uit een luchtuitlaat met sleuven in een ovaal-radiaal 
patroon geïntegreerd in vierkante platen van 1200x300 
(aanpasbaar aan verlaagd plafond). De aansluitkasten met 
zijdelingse aansluiting zijn geheel gemaakt van gegalvaniseerd 
staalplaat en bezitten een intern egalisatiepaneel voor een goede 
luchtverdeling. In de aansluitkasten bevindt zich bovendien een 
handmatige volumeregelaar. Het standaardmodel van deze 
luchtvolumeregelaar is toegankelijk vanuit het verlaagde plafond, 
hoewel een speciale uitvoering van het rooster verkrijgbaar is die 
het tevens  mogelijk maakt om het apparaat in te stellen vanuit de 
te ventileren ruimte met behulp van een verborgen schroef. 
 
De bevestiging van het rooster aan de aansluitkast gebeurt via 
schroeven waarbij beide elementen vast aan elkaar zitten. 
 
De roosters worden in het geheel gemaakt uit staalplaat. De 
standaard afwerking van de roosters is in wit (RAL9010), de 
verstelbare lamellen in zwart (RAL 9005). Op aanvraag, afhankelijk 
van de decoratieve wensen, kunnen deze delen in andere kleuren 
worden geverfd. 
 

Toepassingen 
Alle roosters kunnen in VAV systemen worden gebruikt, waardoor 
het debiet tot ongeveer 25% van het nominale luchtdebiet kan 
worden verlaagd zonder hinderlijke luchtstromen in de ruimte te 
creëren. Deze roosters hebben een hoog inductie-effect waardoor 
de snelheid van de toegevoerde lucht snel vermindert en de 
ingeblazen lucht zich goed mengt met de geïnduceerde lucht. 

Voor alle modellen is de aanbevolen montagehoogte tussen de 2,5 
en 4 meter. 
 
Deze roosters onderscheiden zich door een zeer attractieve 
vormgeving en een gemakkelijke integratie in het interieurdesign. 

Ovale wervelroosters DFRA-OV 
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Door middel van onderstaande tabellen kan, uitgaande van het gewenste geluidsvermogenniveau, snel het debiet (m3/h) 
en het totale drukverlies (Pa) van het rooster worden bepaald: 



 

 

16 SLEUVEN

 

24 SLEUVEN

 

34 SLEUVEN

 

      
 
 

Platen voor verlaagd plafond: DFRA-OV 
Modellen Afmetingen A 

DFRA-OV 16 1200x300 450 
DFRA-OV 24 1200x300 450 
DFRA-OV 34 1200x300 780 
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Er bestaan 3 sleufpatronen voor het roostermodel DFRA-OV met 16, 24 en 34 sleuven. Deze drie patronen worden 
geïntegreerd in platen van 1200x300 mm. Het is ook mogelijk platen te maken aangepast aan verschillende op de markt 
aangeboden plafondplaten en aan rasterplafonds. 

Aansluitkast met zijdelingse aansluiting voor roosters geïntegreerd in vierkante platen voor een verlaagd plafond,  
model PF 



Technische gegevens. Selectietabellen 

4 DFRA-OV

Q DFRA-OV

(m3/h) (l/s) Modelo 16 24 34 
X (m) 0,0 

ΔPt (Pa) 4 150 41,7 
LWA - dB(A) <20 

X (m) 1,3 1,8 1,5 
ΔPt (Pa) 8 6 4 200 55,6 

LWA - dB(A) 24 20 <20 
X (m) 1,7 2,3 1,9 

ΔPt (Pa) 13 9 7 250 69,4 
LWA - dB(A) 31 27 22 

X (m) 1,0 2,8 2,3 
ΔPt (Pa) 19 13 10 300 83,3 

LWA - dB(A) 36 32 28 
X (m) 2,3 3,2 2,7 

ΔPt (Pa) 26 18 14 350 97,2 
LWA - dB(A) 41 37 32 

X (m) 2,7 3,7 3,1 
ΔPt (Pa) 34 24 19 400 111,1 

LWA - dB(A) 45 41 36 
X (m) 4,1 3,4 

ΔPt (Pa) 31 24 450 125,0 
LWA - dB(A) 45 40 

X (m) 3,8 
ΔPt (Pa) 29 500 138,9 

LWA - dB(A) 43 
X (m) 4,2 

ΔPt (Pa) 36 550 152,8 
LWA - dB(A) 46 

Algemene opmerkingen 

- Deze selectietabel is gebaseerd op daadwerkelijke laboratoriumtests conform de normen ISO 5135 en EN-ISO 3741.
- De luchtstroom is klevend, dat wil zeggen dat het rooster op gelijke hoogte met het plafond is geïnstalleerd.
- ∆T is gelijk aan 0º C. (Verschil tussen de temperatuur van de aanvoerlucht en de temperatuur in de te ventileren
ruimte).
- De worp komt overeen met een maximale snelheid (Vz) van 0,25 m/s in de leefzone.

Symbolen 

∆Pt Totaal drukverlies in Pa 

LWA-dB(A) Geluidsvermogenniveau in dB(A) 

X Worp in meter bij een maximale snelheid in de leefzone van 0,25 m/s. 
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SNELHEID EN WORP  

Model DFRA-OV 16 

GELUIDSNIVEAU EN DRUKVERLIES 

Symbolen 
 
Vz  Maximale snelheid in leefzone 
X  Worp in meter bij een bepaalde maximale snelheid in de leefzone 
∆Pt  Totale drukverlies 
LwA-dB(A) Geluidsvermogenniveau 



Technische gegevens. Selectiegrafieken 
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Model DFRA-OV 24 

SNELHEID EN WORP 

GELUIDSNIVEAU EN DRUKVERLIES 

Symbolen 

Vz Maximale snelheid in leefzone 
X Worp in meter bij een bepaalde maximale snelheid in de leefzone 
∆Pt Totale drukverlies 
LwA-dB(A) Geluidsvermogenniveau 
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Technische gegevens. Selectiegrafieken 

Symbolen 
 
Vz  Maximale snelheid in leefzone 
X  Worp in meter bij een bepaalde maximale snelheid in de leefzone 
∆Pt  Totale drukverlies 
LwA-dB(A) Geluidsvermogenniveau 

Model DFRA-OV 34 

SNELHEID EN WORP  

GELUIDSNIVEAU EN DRUKVERLIES 
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Voorbeeld van roosterselectie 

De selectiegrafieken die in deze catalogus zijn opgenomen voor de verschillende roostermodellen maken het mogelijk 
om, uitgaande van de gewenste maximale snelheid in de leefzone (Vz), de volgende parameters te verkrijgen: 
 

- Worp die wordt verkregen bij een maximale snelheid in de leefzone (Vz) 
- Totale drukverlies en geluidsvermogenniveau geproduceerd door de combinatie aansluitkast-rooster 
 

Hieronder een voorbeeld om deze methode uit te leggen: 
 
Gegevens 
 
Roostermodel: DFRA-OV 24 
Totale debiet van luchttoevoer: 325 m3/h 
Maximale snelheid in de leefzone: 0,25 m/s 
 
Resultaten 
 
Uit de grafieken van pagina 6 van deze catalogus wordt verkregen:  
 
Worp bij een maximale snelheid in de leefzone van 0,25 m/s: 3 m. 
Totale drukverlies: 16 Pa 
Geluidsvermogenniveau: 35 dB(A) 

Codering. Voorbeeld 

Door middel van onderstaande codering wordt zowel het rooster als de aansluitkast bepaald: 

DFRA-OV Ovaal wervelrooster geïntegreerd in plaat met afmetingen 1200x300

16 - 24 – 34 Aantal sleuven in het rooster 

PF  Aansluitkast zonder isolatie 
PFA  Aansluitkast met isolatie 

RAL 9010 Standaard afwerking 
RAL ....  Andere RAL-kleur nader te bepalen 

Voorbeeld van codering: 
 
DFRA-OV 24 PF RAL 9010 
 
Ovaal wervelrooster met 24 sleuven geïntegreerd in een plaat met afmetingen 1200x300, met aansluitkast zonder 
isolatie, wit geverfd 



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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