
série

Plenos de
poliestireno

www.koolair.com

PE-45



Série PE-45

ÍNDICE

Descrição 2
Dimensões e embalagem 3
Codificação de difusores 4 
Instruções de montagem 5

1



Série PE-45

Pleno de poliestireno

Descrição
Pleno piramidal de poliestireno expandido (elevada capacidade 
térmica e acústica com uma espessura de 20 mm).
Especial para aplicação com difusores de placa de 595x595 ou 
superior. Coeficiente de transmissão de 0,031 W/mk.

Aplicações
O pleno de poliestireno PE-45 é adequado para a montagem de 
difusores rotativos, quadrados e de chapa perfurada (consultar os 
catálogos das S40.2, S40.3, S50 para a sua selecção).
Graças à sua leveza e forma trapezoidal são facilmente montados 
nas instalações de ar condicionado e ventilação. As suas dimensões 
e tamanho tornam mais simples o seu armazenamento.

Material
Poliestireno Expandido para isolamento segundo a Norma UNE EN 
13163. Material ignífugo, classe E segundo a Norma EN 13501-1, 
com uma densidade de 45 Kg/m2 e na cor cinzenta. O pleno PE-45 
cumpre a regulamentação do Documento Básico SI de Segurança em 
caso de incêndio desde que a sua superfície não ultrapasse 5% do 
tecto do recinto considerado.

Fixações
Em forjado através de vareta de suporte central (não incluída) 
e a placa do difusor mediante parafuso central. Pleno com 3 
possibilidades de ligação à conduta 160, 200 e 250 mm e ligação 
lateral ou superior. Os componentes são fornecidos soltos para a sua 
instalação em obra. Cada pleno tem um ou dois kits de ligação em 
função do material solicitado:
Kit pleno que inclui colar de ligação e peças para montagem da ponte
Kit comporta de regulação.

Identificação
PE-45 Pleno de poliestireno

160 Kit  espigão diâmetro 160
200 Kit  espigão diâmetro 200
250 Kit  espigão diâmetro 250

- Sem acessórios

CR Kit Registo de Regulação

PE-45 200 CR

Pleno de poliestireno PE-45 com kit espigão diâmetro 200 e kit 
registo de regulação.
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Série PE-45

Dimensões

ØC = 160, 200 E 250 EM FUNÇÃO DO MODELO DO DIFUSOR

1 - Pleno PE-45
2 - Palete europeia 1200 X 800. 50 unid.
3 -  Tampa
4 -  Kit pleno (caixa com 50 bolsas)
5 - Kit registo (caixa com 50 bolsas)

Embalagem
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Codificação de difusores

Difusores circulares: Dados técnicos consultar catálogo Série 40.1.

Quadrados e chapa perfurada: Dados técnicos consultar catálogo Série 50.

Para difusores com placa de 595 x 595 mm.

Rotacionais de lâmina móvel: Dados técnicos consultar catálogo Série 40.2.

Rotacionais de lâmina fixa: Dados técnicos consultar catálogo Série 40.3.

ate mod. 400 ate mod. 500 ate mod. 500

ate mod. 375 ate mod. 525
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Instruções de montagem

1- Sobre a face do pleno onde estão pré-marcados os diâmetros da boca (foto 1) e através de uma ferramenta de corte (faca, cortador, etc.). Maquinar 
a entrada da boca do diâmetro seleccionado 160, 200, ou 250 (foto 2).

2- Introduzir as duas peças de plástico que suportam a ponte (foto 3). Colocadas uma frente à outra em duas paredes opostas do pleno. Rodar o pleno 
para trabalhar pela parte interior.

3- Pela parte interior do pleno colocar a ponte metálica nas duas peças de plástico (foto 4) que colocámos no passo 2.

FOTO 1 FOTO 2

FOTO 3 FOTO 4

FOTO 5 FOTO 6
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Instruções de montagem

4- Introduzir pelo orifício que fica entre as peças de plástico passo 2 e a ponte metálica, o pino de plástico (foto 5) e colocar o apoio de plástico (foto 6 
e 7) para evitar que o pino saia. Realizar esta operação nos dois extremos da ponte (foto 8).

5- Introduzir a peça de plástico com o diâmetro de boca seleccionado e a rosca macho, pelo interior do pleno e enroscá-la na peça de plástico com o 
diâmetro de boca seleccionado e a rosca fêmea (foto 9). Enroscar uma na outra até que façam pressão com o pleno (foto 10).

6- No colar da boca existem dois orifícios, um estriado e outro não, introduzir a patilha da comporta pelo orifício no estriado (foto 11, detalhe 1) e pelo 
orifício estriado introduzir a alavanca de plástico e a patilha que a fixa (foto 12). Uma vez colocada a comporta verificar que abre e fecha correctamente 
accionando a alavanca (foto 13).

FOTO 7 FOTO 8

FOTO 9 FOTO 10

FOTO 11  E DETALHE 1 FOTO 12
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Instruções de montagem

7- Introduzir, pelo orifício que existe na parte superior do pleno, a vareta roscada de M8 que o fixa ao tecto (foto 14).

8- Pela parte interior do pleno enroscar a porca com base plana e regular à altura que se pretende deixar o pleno (foto 15 e 16). Quanto mais
enroscarmos mais alto fica o pleno.

9- Pela parte central da placa de rotação introduzir o parafuso de M6 x 120 e enroscar sobre a ponte do pleno (foto 17, detalhe 2). Colocar o tampão de
plástico na cabeça do parafuso da cor da placa. Uma vez terminado (foto 18) colocar a conduta na boca e regular a comporta para o caudal desejado.

FOTO 13 FOTO 14

FOTO 15 FOTO 16

FOTO 17  E DETALHE 2 FOTO 18
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