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Serie DGV

Diffuser met verstelbare luchtuittrede DGV
Beschrijving
De met verstelbare schoepen DGV is gemaakt van staalplaat. De
standaardafwerking is wit RAL 9010. Alle andere RAL-kleuren zijn
op aanvraag beschikbaar.

Werking
De DGV rooster is opgebouwd uit twee concentrische elementen.
Het binnenste element is beweegbaar en kan handmatig of door
een servo-motor worden bewogen. Dit verschuifbare binnenste
element is zo ontworpen dat bij verplaatsing de richting van de
luchtafvoer eenvoudig en efficiënt kan worden veranderd. De
uitblaasrichting kan horizontaal (voor koude lucht), verticaal (voor
warme lucht) of elke tussen liggende positie innemen, waardoor de
werking van het rooster nauwkeurig kan worden aangepast en aan
de gestelde eisen kan voldoen.

Toepassingen
De diffuser met verstelbare schoepen DGV is geschikt voor
industriële toepassingen en ruimtes waar een comfortabele
klimaatbeheersing is vereist. Ze kunnen worden geïnstalleerd
op een hoogte van maximaal 15 meter (in verlaagde plafonds). De
variatie in de luchtrichting voor koude of warme lucht (handmatig
instelbaar, automatisch door middel van een servo-motor of
zelfregulerend door een thermisch element) zorgen ervoor dat
deze roosters met name geschikt zijn voor de airconditioning van
grote ruimtes zoals grote hallen, sportcentra, fabriekshallen,
luchthavens, uitgaansgelegenheden, etc.

AFMETINGEN IN mm.
MODEL
ØC
F
250
249
440
315
314
440
400
399
440
500
499
440
630
629
580

Afmetingen en werking
De bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de algemene
afmetingen van de roosters.
De algemene afmetingen van de rooster-aansluitkast assemblages
worden weergegeven op pagina 49.

1

DGV
P
MT
TR
Afmeting

Diffuser met verstelbare luchtuittrede

Identificatie

Aansluitkast, handmatige bediende volumeregelaar
Zonder aansluitkast.

De codering maakt de verschillende maten en modellen van de
DGV roosters te identificeren. De servomotor is toegankelijk via de
het rooster waardoor wordt vermeden van het verlaagde plafond
moet worden geopend. De aansluitkasten bezitten 3
montagebeugels. Op verzoek kunnen de aansluitkasten intern
worden voorzien van isolatie.

Motoraangedreven
Regulering met thermisch element.
Van 250 tot 630 volgens tabel.
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Algemene informatie

LEEFZONE

AANBEVOLEN
REDELIJKE MENGING VAN TOEVOERLUCHT MET DE LUCHT IN DE LEEFZONE

LEEFZONE

NIET AANBEVOLEN
STRATIFICATIE VAN TOEVOERLUCHT. GEEN
LUCHTVERVERSING IN DE LEEFZONE.

LEEFZONE

RICHTING LUCHTSTROOM: VERTICAAL

NIET AANBEVOLEN
HOGE LUCHTSNELHEID IN DE
LEEFZONE. MOGELIJK TOCHT.

RICHTING LUCHTSTROOM: HORIZONTAAL

LEEFZONE

VERKOELING (∆T>0)

VERKOELING

RICHTING LUCHTSTROOM: VERTICAAL

RICHTING LUCHTSTROOM: HORIZONTAAL

VERKOELING (∆T>0)

VERWARMING

VERWARMING (∆T>0)

- De DGV diffusers zijn ontworpen door de R&D-afdeling van
KOOLAIR SA en zijn getest en gekalibreerd in het
luchtverdeling- en geluidslaboratorium. Ons laboratorium is
uitgerust met de meest geavanceerde controle- en
meetsystemen. De meest geavanceerde theorieën over
luchtverdeling in ruimtes zijn gebruikt gebaseerd op ervaring
en studies verricht in het laboratorium van KOOLAIR Spain.

Aanbevelingen voor werking.

VERWARMING (∆T>0)

- De DGV diffusers hebben een variabele geometrie en zijn
ontworpen om aan de airconditioningsbehoeften van ruimtes
te voldoen die of koude of warme of isotherme lucht nodig
hebben, afhankelijk van de warmtebelasting tijdens de
verschillende seizoenen van het jaar. Door verandering van
de positie van het interne element, waarbij de richting van de
uitblaaslucht wordt veranderd, wordt een horizontale of
verticale luchtstroom verkregen, alsook daar tussen liggende
luchtstromen door het instellen van tussenposities.

AANBEVOLEN
REDELIJKE MENGING VAN TOEVOERLUCHT MET DE LUCHT IN DE LEEFZONE.
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Foto’s van de beproevingen met diffuser DGV in het R&D LABORATORIUM VAN KOOLAIR S.L.

WARME LUCHT (ΔT>O)
(centrale kern in hoge positie)

ISOTERM (ΔT=O)
(centrale kern in midden positie)

KOUDE LUCHT (ΔT<O)
(centrale kern in lage positie)

Aansluitkast voor diffuser ”DGV” (Afmetingen)

DGV + PCFL-RE

DGV-TR + PCFL-RE

DGV-TR + PCFL-RE
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Selectie
1) Snelle selectiegrafiek DGV

HOOGTE VAN DIFUSOR VANAF DE VLOER

DGV - SNELLE SELECTIE VAN TYPE

2) Grafiek – Geluidsvermogenniveau en drukverlies DGV
DGV – GELUID EN DRUKVERLIES

VERTICAAL

HORIZONTAAL

Verticaal
Horizontaal
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Voorbeeld van selectie

LEEFZONE

Omstandigheden

Symbolen

• Hdif = 6.0 m

• Hdif = Afstand van de de diffuser tot de grond.

• Hzo = 1.8 m

• Hzo = Hoogte van de leefzone.

• A = 5m

• A = Afstand tussen de assen van de diffusers.

• Q = 800m3/h

• Q = Luchtdebiet voor elke diffuser.

• Ti = 35°C

• Ti = Temperatuur van toevoerlucht.

• ∆T = 15°C

• Tr = Omgevingstemperatuur.

• Tr = 20°C

• ∆T = Verschil tussen de toevoerluchttemperatuur en de
omgevingstemperatuuur.

• Lw < 40 dB (A)
• P < 30 Pa
• Vz = 0.25 m/s
Bovenstaande data worden gebruikt voor de selectie
van een diffuser, waarbij onderstaande stappen
worden genomen:

• Lw = Geluidsvermogen.
• P = Drukverlies.
• Vz = Maximum snelheid in de leefzone.
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Stap 1.
Snelle selectie van het model
Middels het luchtdebiet en de afstand Hdif van de diffuser tot de vloer kan het model 250 of 315 worden gekozen.

HOOGTE VAN HET ROOSTER TOT DE VLOER (M)

DGV – SNELLE SELECTIE VAN HET MODEL

Stap 2.
Verificatie van geluidsniveau en drukverlies.
Deze gegevens worden verkregen door middel van het luchtdebiet en model van de diffuser.
DGV – Geluid en drukverlies

verticaal
horizontaal

Verticaal
Horizontaal
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Vergelijking
De grafiek geeft aan dat het geselecteerde rooster
vooralsnog het rooster DGV 315 dient te zijn .

Stap 3.
Bepaling van temperatuurcorrectiefactor (Cy).
Het is nodig te weten of de worp van het rooster binnen de
operationele grens ligt. De volgende stap (nº4), wordt
gebruikt om te bepalen of het rooster (qua worp) aan de
gestelde eisen voldoet.
Dit wordt bepaald door de temperatuurverschil ∆T (°C) en
de maximale snelheid in de leefzone. Vz (m/s), beiden
zijn gespecificeerd in de gegevens.

In dit geval is de factor «Cy» = 0,8

Stap 4.
Verificatie van de worp binnen de operationele
grens.
Zogenoemde «Ac» wordt verkregen uit de volgende
vergelijking:
Ac = [(Hdif - Hzo) / Cy ]+ Hzo
Ac = [(6 - 1,8) / 0,8 ]+ 1,8 = 7,05 m
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Wanneer de waarde van "Ac" is bepaald, toont de volgende
afbeelding aan dat het rooster binnen de operationele grens
(binnen de minimum en maximum lijnen) valt. Ook is het
mogelijk om de slag (in mm) van de servomotor-as te
bepalen die ervoor zorgt dat de centrale kern op geschikte
hoogte wordt gehouden om de prestaties te garanderen
waarvoor het is geselecteerd.
Verticale worp

Stap 5.
Bepaling van de correctiefactor om de
minimale afstand tussen roosters te
berekenen.
Deze factor wordt Ca. genoemd en kan uit de
onderstaande grafiek worden verkregen, waarbij gebruik
wordt gemaakt van het debiet per rooster (Q m3/h) en de
maximale snelheid in de leefzone (Vz m/s).
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Horizontaal

Als de factor Ca = 3,8 is wordt de minimale afstand "A"
tussen de rooster door de volgende vergelijking bepaald:
A = Ca / (Hdif - H zo)
A = 3,8 / (6 - 1,8)
A = 0,9 m
Aangezien de voorgestelde afstand tussen roosters, A, 5 m
in het selectievoorbeeld is en de minimale afstand
aanbevolen volgens de grafiek 0,9 m is, is de keuze correct.

Conclusie
Geselecteerde rooster: DGV-315
Luchtdebiet: 800 m3/h
Drukverlies: 24 Pa
Geluidsvermogen: 38 dB (A)
Temperatuurverschil ∆T: 15 °C
Maximum snelheid in leefzone:: 0,25 m/s.
Slag van de servomotor: 50 mm.
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Selectiegrafieken om factor Ac te bepalen
(operationele beperkingen)
Verticale worp

Verticale worp
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Verticale worp

Verticale worp
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Verticale worp

Waar Ac is de verticale worp over de vloer is. De slag (in
mm) van de roosterschijf wordt getoond op de curves. Die
slag is vereist om de vereiste worp bepalen.
De minimale en maximale waarden zijn de grenzen waar
tussen de worp kan worden gewijzigd.

14

Serie DGV

Selectiegrafiek om factor Ca te bepalen
(Minimum afstand tussen nozzles)
Horizontaal

Horizontaal
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Horizontaal

Horizontaal
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Horizontaal

Regelsysteem met motor
Het regelsysteem met motoraandrijving moet voor elk geval
speciaal ontworpen worden.
Neem alstublieft contact op met onze Technische Dienst
voor het maken van desbetreffende ontwerp.
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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-DGV-0616-00

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

www.koolair.com

