
Catalogus Serie IHKIHK

Horizontale 
inductie unit

Productbeschrijving
Horizontale inductie terminal unit voor de zijdelingse 
uitblaas van de lucht in één richting, model IHK, 
merk KOOLAIR, met lengte (900/1200/1500) mm, 
breedte 700 mm en hoogte 200 mm, voor installatie 
in verlaagde plafonds. Bezit een luchttoevoerrooster 
beschikbaar in verschillende stijlen, voor de 
horizontale uitblaas van de primaire en secundiare 
lucht met Coanda-effect. 
De inductie unit is beschikbaar is verschillende 
designs en is demonteerbaar. Ten behoeve 
van het reiniging van de batterij is de frontplaat 
openklapbaar. Het apparaat bezit intern een 
aansluitkast met aan beide zijden nozzles (type 
P/M/G) voor de uitblaas van de primaire en 
secundaire lucht. Interne batterij in horizontale 
positie met (2/4 leidingen) voor koeling en/of 
verwarming. Leidingen van koper met gasdraad 
aansluitingen met externe diameter van 12 mm en 
een aluminium lamelleneenheid.

Voorzien van een aansluiting voor primaire lucht 
(frontaal) met een diameter van 124 mm. Roosters 
voor luchttoevoer of retourlucht vervaardigd uit 
aluminiumprofielen. 
Behuizing en profielen van de inductie eenheid 
geheel vervaardigd uit gegalvaniseerd staalplaat. 
De eenheid beschikt over steunen om 
hangend te worden bevestigd aan het plafond. 
Standaardafwerking in glanzend RAL 9010 of 
geanodiseerd mat aluminium.
Op verzoek kunnen de eenheden worden voorzien 
van balanskleppen en van een anti-condensatie 
sensor.

Verdere technische gegevens zijn te vinden op de 
homepage www.koolair.com in het programma 
Komfortair-Water.

Generieke afmetingen

 Model A B 

 900 932 900
 1200 1232 1200
 1500 1532 1500

 Model A B 

 900 932 900
 1200 1232 1200
 1500 1532 1500

 Model A 

 900 900
 1200 1200
 1500 1500
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Aansluiting bovenzijde Zijdelingse aansluitingIHK-V

Opmerking: voor meer informatie raadpleeg a.u.b. de catalogus en/of de technische afdeling.
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