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KAT

Unidade de transferência de ar acústica - KAT

Descrição
A unidade de transferência de ar de atenuação da diafonia, modelo 
KAT, caracteriza-se por um elevado nível de absorção acústica, 
reduzida perda de carga, fácil instalação e design atractivo.

O ar move-se para as divisões contíguas através da unidade de 
transferência devido à diferença de pressão entre as mesmas. A 
reduzida perda de carga do dispositivo permite grandes volumes de 
transferência de ar entre áreas.

O seu desenho especial possibilita a instalação em paredes de 
gesso cartonado, realizando a transferência de ar entre as zonas 
adjacentes, uma vez que evita a visão através do dispositivo, 
assegurando além disso, a redução do som entre as divisões 
garantindo a privacidade das conversas.

Encontra-se disponível em duas versões: padrão, modelo em Z para 
paredes com espessuras de 100 mm e modelo em T para paredes 
com 125 mm.

Os comprimentos nominais são de 500 e 1000 mm para diferentes 
elementos de difusão tais como grelhas de chapa perfurada ou 
grelhas e difusores lineares. Existe a possibilidade de instalação sem 
elemento de difusão.

A redução acústica do equipamento é independente do material da 
parede.

Acabamento
Pleno em chapa de aço galvanizada.
Difusores e grelhas em alumínio anodizado ou pintados em RAL a 
definir.

Núcleos centrais no modelo T e interior do pleno em ambos 
os modelos, em material acústico de espuma flexível de borracha de 
células fechadas, obtida por extrusão a partir de borracha sintética, 
composto por materiais não nocivos para a saúde.
Reacção ao fogo M1.

Instalação
Geralmente é instalada na parede por cima da porta.
Graças às ligações de grampo da placa frontal, a mesma pode ser 
fácil e rapidamente montada após a finalização da divisão; com isso é 
protegida da sujidade e de possíveis danos durante a construção.

Opção de pleno telescópico para ajustar a unidade de transferência 
de ar a diferentes espessuras da parede.

KAT-T

KAT-Z

KAT-Z

KAT-T
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KAT

Dimensiones

KAT-Z-500
MODELO

KAT-T-1000
KAT-T-500
MODELO

KAT-Z com 31-1 ou com chapa 

KAT-T com 31-1 ou com chapa 

KAT-Z-1000

SECÇÃO A-A’

SECÇÃO A-A’
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Dimensões

KAT-Z-500
MODELO

KAT-T-1000
KAT-T-500
MODELO

KAT-Z com LK-70

KAT-T com LK-70

KAT-Z-1000

SECÇÃO A-A’

SECÇÃO A-A’
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Rp=10⋅log( S
S⋅10−R/10+10−D1 /10 )

∆D1(dB) - f (Hz)

125 250 500 1K 2K 4K

KAT-T 500 18 19 17 26 35 39

KAT-Z 500 16 17 15 24 33 37

KAT-T 1000 17 18 16 25 34 38

KAT-Z 1000 15 16 14 23 32 36

∆D1(dB) - f (Hz)

125 250 500 1K 2K 4K

KAT-T 500 16 17 15 24 33 37

KAT-Z 500 14 15 13 22 31 35

KAT-T 1000 15 16 14 23 32 36

KAT-Z 1000 13 14 12 21 30 34

A atenuação da unidade é calculada de acordo com o método Nordtest NT Acou 037.
A atenuação total da parede em cada banda de frequência é calculada através da seguinte fórmula:

Sendo,

Rp =  atenuação total da parede na banda de frequência considerada (dB).
S =  área da parede (m2).
R =  atenuação da parede na banda de frequências considerada sem unidade de transferência (dB).
D1 =  atenuação da unidade de transferência na banda de frequência considerada (dB).

Dados técnicos

A = KAT-T 500
B = KAT-Z 500
C = KAT-T 1000
D = KAT-Z 1000

Dados acústicos

Os valores indicados do KAT correspondem a unidades de transferência com elemento frontal e níveis sonoros inferiores a 35 dB(A) para os caudais 
indicados no gráfico.

Com elemento frontal

Perda de carga

MODELO

MODELO

KAT

Sem elemento frontal
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Dn , e=L1−L2+10⋅log(A0

A )

4 m

0.9 m

2 
m

3 
m

0.125 m

KAT-T + 31-1 - 500 KAT-T + 31-1 - 500

R=L1−L2+10⋅log( S
A)

RW , res=−10⋅log[ 1
Stotal

⋅∑
i=1

n

S i⋅10(−RW , i /10)]

Dados técnicos

Dados acústicos
Com a finalidade de reduzir a transmissão do som de uma divisão para a adjacente a um nível aceitável, o elemento de 
transferência de ar de atenuação de diafonia, é forrado com material de absorção sonora.
Os dados acústicos resultantes, relativamente à redução de ruído aéreo (R), são dados através do índice de redução 
acústica e da diferença do nível de som normalizado.

A redução do ruído aéreo (R) é definida como:

A diferença do nível de som normalizado é dada pela equação:

Sendo,

A =   área de absorção acústica equivalente na sala receptora, em m2.
A0 =   área de absorção acústica de referência, 10 m2.
Dn,e =   coeficiente de perda de transmissão em elemento normalizado, em dB.
Dn,e,w =   coeficiente de perda de transmissão em elemento normalizado ponderado em dB (medições EN ISO 10140).
L1 =   nível de pressão acústica na sala fonte, em dB.
L2 =   nível de pressão acústica na sala receptora, em dB.
R =   índice de redução do som do elemento de transferência de ar, em dB.
RW =   índice ponderado de redução de som, em dB.
RW,res =   resultante do índice de redução de som, em dB.
S =   área da abertura livre em que o elemento de transferência de ar é instalado, em m2.

Para calcular o índice ponderado de redução de som R<523>W</523>numa parede da sala, são necessárias as 
dimensões e os índices de redução de som dos elementos individuais de construção, portanto é necessário conhecer os 
valores da parede (espessura das placas de gesso) e da porta.

O cálculo é realizado de acordo com a seguinte equação:
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Codificação

Exemplo:
Unidade de transferência de ar KAT-T com 31-1 pintado RAL-9010 brilhante de 500.

Elemento de transferência de ar de atenuação da diafonia da Koolair, modelo KAT, pleno em T com placa frontal S30 e 
comprimento de 500 mm, especialmente concebido para manter a transmissão do som de uma divisão para a adjacente 
a um nível aceitável. O pleno tem de um material de absorção fixado nas faces e no núcleo central. A placa frontal é uma 
grelha linear S30 pintada em RAL 9010, fixada ao pleno através de grampos.

construção em T
construção em Z

sem acessório
com pleno telescópico

sem elemento
com 31-1
com LK-70
com punção a 50%

de 500
de 1000

anodizado natural fosco
pintado RAL-9016 fosco
pintado RAL-9010 brilhante
             ·
             ·
prélacado branco RAL-9010 fosco

Modelo

Acessório

Elemento

Tratamento

Comprimento
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