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Användning

Kontor, hotell, sjukhus, undervisningslokaler, banker etc.

Montagesätt

Synligt montage i hörn mellan vägg och tak eller på vägg.

Värt att notera

Speciellt lämpad då taket skall lämnas fritt från installa-
tioner (se bild 1). Tilluftriktning längs tak eller vägg. Kan 
erhållas med kondensvakt Regula Secura.

Baffeln kan enkelt integreras/användas i ett Pascal kylb-
affelsystem för att skapa en VAV/DCV-lösning.

Lindabs tilluftsbafflar är Eurovent-certifierade och tes-
tade enligt EN-15116.

Nyckeltal

Längd: 1200 - 3600 mm (i steg om 100mm)
Bredd: Plafond B: 320x310 mm
 Plafond C: 240x230 mm
 Plafond D: 357x301 mm
Kapacitet:  1600 W

Beräkningsförutsättningar 
Rumstemp: 25°C, Vattentemp: 14-17°C, Lufttemp: 18°C, 
Dystryck: 80 Pa, Luftflöde: 15 l/s/m

Bild 1. Plafond är lämpad då taket skall lämnas fritt från installationer.
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Konstruktion

Plafond finns i tre designutföranden B, C och D (se bild 2). 
Produktens form är anpassad för montage i hörn mellan 
tak och vägg eller direkt på vägg. Om man önskar ett lik-
formigt utseende genom hela rummet kan Plafond leve-
reras med antingen en inaktiv del eller med tillkommande 
sidokåpor. Sidokåporna har samma form som produkten 
och kan utformas för att löpa från vägg till vägg, max 3,6 m.

För bästa åtkomlighet beträffande rengöring, upphäng-
ning, injustering och underhåll är hela frontplåten på 
Plafond demonterbar. Ventiler och reglering kan förläggas 
bakom frontplåten. Därmed är detta också lätt åtkomligt 
för justering och underhåll. Upphängning av baffeln sker 
innan frontplåten sätts på plats. 

Plafond beställs med ett förinställt luftflöde vid ett valt 
lufttryck. Vid behov kan luftflödet i efterhand ökas genom 
att dysornas proppar avlägsnas eller minskas genom att 
fler dysor proppas. Ökningen begränsas dock av antalet 
dysor.

Vattenrören är av koppar, men vattnet skall ändå vara 
syrefritt för att säkerställa att korrosion ej kan uppstå.

Perforeringsmönster

Baffeln finns i två perforeringsmönster: Slot 50 % (stan-
dard) och Dotx2 50 % (plus-funktion).

Bild 2. Plafond B (överst), Plafond C (mitten) och Plafond D (nederst).

Funktion

Plafond’s funktion bygger på induktionsprincipen. 
Genom att ventilationsluft med visst dynamiskt tryck 
släpps ut genom specialformade dysor i en divergerande 
zon skapas ett lågt statiskt tryck. Detta låga tryck gör att 
varm rumsluft sugs mot ventilationsluften genom batte-
riet. Den varma rumsluftsmängden är 4-5 ggr så stor som 
ventilationsluften. Luften kyls när den passerar genom 
lamellbatteriet som består av aluminiumflänsar med kop-
parkanaler där kallt vatten passerar. Rummets värme 
upptas således genom aluminiumlamellerna och förs 
över i vattenkretsen genom kopparröret och vidare till en 
central kylmaskin. Konstruktionen möjliggör ett högt kyl-
effektuttag trots produktens små yttermått. Dysorna som 
släpper ut ventilationsluften är konstruerade så att coan-
daeffekten, d.v.s. luftens vidhäftning vid kanalen, sker 
redan i dysan och luften följer sedan kanalsidan ut mot 
taket eller väggen. På detta sätt skapas en vidhäftning 
av luften vid rummets tak eller vägg där luftens hastighet 
efterhand avtar.

Lindab Pascal kylbaffellösning VAV/DCV 
i kombination med aktiva kylbafflar

För att skapa ett ventilations- och kylsystem som spa-
rar extra mycket energi och kostnader, och dessutom är 
miljövänligt är Lindabs Pascal kylbaffelsystem det rätta 
valet. Pascal-lösningen optimerar ventilationen, kyln-
ingen, uppvärmningen – till och med belysningen – för 
ett perfekt inomhusklimat till lägsta möjliga driftskostnad 
genom att kombinera de aktiva kylbafflarna med VAV 
(variabel luftmängd) eller DCV (behovsstyrd ventilation).

Se: Pascal kylbaffellösningar

Bild 2: Perforeringsmönster

Slot 50% Dotx2 50%
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Hygien

Allt är åtkomligt

Kravet att alla delar på baffeln lätt skall kunna göras rena 
har tillgodosetts genom den demonterbara frontplåten  
(se bild 3). Genom att lossa ett renslock på baffelns luft-
kanal kommer man åt att rensa luftkanalen från insidan. 
Kylbatteriet är åtkomligt från tre sidor och kan således 
helt och hållet göras rent. Detsamma gäller coanda- 
dysorna som är åtkomliga från sidan eller underifrån. Man 
kan således göra en fullständig rensning av produkten. 
Framför allt är det viktigt att kunna rengöra batterierna 
i produkter som är installerade i lokaler med hög andel 
dammpartiklar.

Rumsmiljö

Ventilationsprincipen i Plafond kan väljas efter rummets 
utformning och produktens placering. Då luftriktningen är 
uppåt blir ventilationsprincipen att den kylda luften sprids 
ut över tak (se bild 5 - 6). Den uppvärmda luften tas sedan 
från rummets centrumzon, förs in i baffeln underifrån, för 

Bild 3.  Batteri och luftkanal är åtkomliga för underhåll 
och rengöring.

Bild 6. Plafond C med luftinblåsning utmed tak.

Bild 4. Plafond D med luftinblåsning utmed vägg.

Bild 5. Plafond C med luftinblåsning utmed tak.

att åter kylas. Då luftriktningen är nedåt blir ventilations-
principen att den kylda luften sprids nedåt längs väggen 
(se bild 4). Luften når golvet och sprids sedan ut i rum-
met. När rummets luft värms stiger den mot taket för att 
åter kylas. Rummet blir i bägge fallen väl ventilerat.

Konventionella tilluftsbafflar som sprider luften rakt ut, 
kan ge höga lufthastigheter då luftstrålen vill snörpas 
ihop och koncentreras mot centrum. För att minska luft-
hastigheterna har därför Lindab Plafond en utåtvinklad 
luftspridning. De yttre dysorna är något utåtriktade vilket 
ger väsentligt lägre lufthastigheter än konventionella till-
luftsbafflar med rakt utlopp.

Dysorna är ur ljudsynpunkt utformade som en omvänd 
trumpet, dvs något negativt riktade vid själva utloppet vil-
ket också ger ett mycket lågt egenljud från själva dysan.
Genom att Plafond har envägs luftinblåsning lämpar den 
sig mycket väl i lokaler där taket har balkar eller nivåskill-
nader. Konstruktionen är utformad så att produkten kan 
monteras med luftriktningen horisontellt eller vertikalt. 
Därmed kan man anpassa produktens luftcirkulation efter 
det specifika rummets förutsättningar med låga lufthas-
tigheter som följd.
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Fakta

Varianter

Plafond är en envägs aktiv kylbaffel för synligt montage 
på vägg och och i hörnet mellan vägg och tak. Finns i 3 
olika utföranden: A, B och C.

Längder: Plafond finns i längder från 1,2 m. 3,6 m i steg 
om 0,1 m.

Storlek: Plafond finns i tre olika utföranden:
Plafond B har formatet 320 × 301 mm.
Plafond C har formatet 240 × 230 mm.
Plafond D har formatet 357 × 301 mm.

Anslutning vatten: Vattenanslutning finns som horison-
tell eller vertikal, ytterdiameter 12 mm.

Anslutning luft: Luftanslutningen kan vridas i horison-
tellt eller vertikalt läge, Ø 100 mm.

Konstruktion: Plafond C är perforerad med läng-
sgående öppningar (Slot 50%, se sidan 3 och 4).

Nozzle angle: The nozzles can be ordered with different 
angles, 0°, 16° or 30°. Standard är 30°.  

Ytbehandling: Plafond tillverkas som standard i färdi-
glackerad plåt.

Luftflödeskontroll: Produkten har ett fabriksinställt 
tryckfallsvärde så att injustering på plats inte krävs. 
Förutsättningen är att kanalsystemet i byggnaden har ett 
relativt lågt tryckfall jämfört med tryckfallet över produk-
ten. I de fall man ändå önskar ett spjäll kan man beställa 
injusteringsspjäll.

Färg

Produkten levereras som standard i färdiglackerad plåt 
med kulören vit RAL 9003, glans 30. Andra RAL-färger 
efter förfrågan. 

Pascal kylbaffellösningen

Baffeln kan enkelt integreras/användas i en Pascal kyl-
baffellösning för att skapa en behovsstyrd/närvarostyrd 
lösning.
Se: Dokumentation för Pascal kylbaffellösningen.

Plusfunktioner

Förmonterat från fabrik.

Uppvärmning: Produkten kan utrustas med en extra 
vattenkrets, med 12 mm-anslutningar i batteriet för att ge 
en värmefunktion.

Ventil och ställdon är integrerade: En styrventil med 
variabelt Kv-värde och ett ställdon kan förmonteras i 
produkten.

Integrerad Regula Secura: Lindabs kondensvakt
Regula Secura kan monteras i produkten.

Integrerad Regula Connect: Produkten kan utrus-
tas med Regula Connect kopplingskort. Se kapitlet om 
Regula för mer information.

Frånluftsventil: Produkten kan levereras med inbyggd 
frånluftsventil.

Luftanslutning: Baffeln finns även tillgänglig med en 
extra Ø100-anslutning på motsatta sidan.

Utseende: Annan perforering kan fås (Dotx2 50%, se 
sidan 3).

Extra luft: Ytterligare dysor och anslutningar för fram-
tida flexibilitet.

Information

Förlängt hölje: När produkten installeras med horison-
tell luft- och vattenanslutning kan höljet förlängas för att 
dölja anslutningsrören (se figur 11 och 12). Höljet kan till-
verkas i längder på upp till 3,6 m. Den förlängda under-
sidan har också fästen för vägg- eller takmontering.

Tillbehör

Levereras separat..

Reglering: Se kapitlet Regula.

Sidohöljen: finns i längder upp till 3,6 m. Levereras utan 
perforering.

Upphängning: För information om rekommenderade
installationsprinciper, se Installationsanvisning för
Plafond.

Alla dessa upphängningar finns att beställa från Lindab:

- pendelfästen (i olika storlekar)
- gängstänger (M8)
- kabeldragningssystem

För mer information om tillbehör, se dokumentet
”Tillbehör” på www.lindqst.com.
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Dimensionering

Kyleffekt luft Pa

1. Börja med att räkna ut kyleffekten som krävs för att 
hålla en viss temperatur i lokalen. Lindabs klimatsi-
muleringsprogram TEKNOsim är ett utmärkt hjälpme-
del för detta.

2. Beräkna kyleffekten som tillförs via den primära till-
luften, eller läs av den i diagram 1.

3. Resterande värmebelastning måste således kylas via 
vattenkretsen i Plafond.

Formel för beräkning av luftens kyleffekt:
Pa = qma x cpa x ∆tra

Värden vid tr = 25°C med:
qa = Primärluftflöde.
Pa [W] = qa [l/s] x 1,2 ∆tra [K] och
Pa [W] = qa [m³/h] x 0,33 ∆tra [K]

Minimiflöde

Observera att flöden som är mindre än rekommenderat 
minimiflöde qwmin kan resultera i oönskad luft i vattenkret-
sen. Vi rekommenderar att nominella flöden inte över-
skrids eftersom det bara ger en marginell kapacitetsök-
ning.

Rördiameter qwmin qwnom

12 mm 0.025 l/s 0.038 l/s

Diagram 1.  Luftens kyleffekt Pa som funktion av primärluftflöde qa. Till exempel vid luftflöde 25 l/s och en temperaturdif-
ferens mellan rumsluften och tilluften på ∆tra = 6 K, avläses kyleffekten till 180 W.

Kyleffekt luft

Luftflöde

Definitioner:
Pa = Kyleffekt, luft [W]
Pw = Kyleffekt, vatten [W]
Ptot = Kyleffekt, totalt [W]
qma = Massflöde, luft [kg/s]
qa = Primärluftflöde [l/s]
qw = vattenflöde [l/s]
qwmin = minimivattenflöde [l/s]
qwnom = nominellt vattenflöde [l/s
cpa = Specifik värmeeffekt, luft [1,004 kJ/kg K]
tr = Rumstemperatur [°C]
twi = Vatten inloppstemperatur [°C]
two = Vatten utloppstemperatur [°C]
∆tra = Temp. diff., rums-/primärluftstemp. [K]
∆trw = Temp. diff., rums-/medelvattentemp. [K]
∆tw = Temperaturskillnad i vattenkretsen [K]
e∆tw =  Effektfaktor för temperaturskillnaden  

i vattenkretsen
eqw  = Effektfaktor för vattenflöde
PLt  = Specifik kyleffekt [W/(m K)] 
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Dimensionering

Kyleffekt vatten Pw

För att utläsa effekten ur diagrammet, gör enligt följande.

1. Beräkna ∆trw.
2. Produkt längd minus 0,5 m, då får du den aktiva 

längden Lact.
3. Dela primärluftflödet med den aktiva längden Lact. 

Sätt in resultatet på den nedre axeln i diagram 2.
4. Följ flödeslinjen upp till rätt tryck, läs av specifik kyl-

effekt per aktiv meter och Kelvin PLt.
5. Multiplicera den utlästa specifik kyleffekten med ∆trw 

och med den aktiva längden Lact .

Exempel 1, Kyla:
Hur stor kyleffekt har en 2,4 m lång Plafond med 20 l/s
och 100 Pa tryck?

Rumstemperatur sommar antas vara 24,5ºC.
Kylvattenstemperatur in/ut Plafond 14/17ºC.

Svar:
Temperaturdifferensen:
∆trw  = tr – (twi + two)/2 
∆trw = 24,5ºC - (14ºC +17ºC) / 2 = 9 K

Aktiv längd:
Lact =2,4m - 0,5 m = 1,9 m
qa / Lact = 20 l/s / 1,9 m = 10,5 l/(s·m)

Avläs ur diagram 2: PLt = 34,75 W/(m K)

Kyleffekt: Pw = 34,75 W/(m K) × 9 K × 1,9 m = 594 W

OBS! Effektdiagrammet gäller vid nominellt flöde 0,038 l/s. 
För att erhålla korrekt effekt Pw vid andra flöden avläs 
effektfaktorn eqw  i diagram 3 och multiplicera avläst effekt 
med denna faktor så som visas i exempel 2 för värme.

Diagram 2.  Specifik kyleffekt PLt per aktiv meter som funktion av primärluftflöde per aktiv meter vid 40, 60, 80 och 100 
Pa dystryck.

Specifik kyleffekt 
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Dimensionering

Effektfaktor för vattenflöde eqw

Exempel 2, Värme:
Hur stor värmeeffekt Pw har en 2,4 m lång Plafond med 20 
l/s och 100 Pa tryck?

Rumstemperatur vinter antas vara 21ºC.
Värmevattenstemperatur in/ut Plafond 55/47ºC.

Svar:
Temperaturdifferensen:
∆trw = (twi + two)/2  – tr

∆trw = (55ºC +47ºC) / 2 - 21ºC = 30 K

Aktiv längd:
Lact = 2,4 m - 0,5 m = 1,9 m
qa / Lact = 20 l/s / 1,9 m = 10,5 l/(s m)

Avläs ur diagram 2: PLt = 34,75 W/(m K)

Värmeeffekt: Pw = 34,75 W/(m K) × 30 K × 1,9 m = 1981 W

Använd den beräknade värmeeffekten och beräkna vat-
tenflödet qw = Pw / (cpw x ∆tw)
qw = 1981 W / (4200 Ws/(kg K) × 8 K) = 0,060 l/s

Effektfaktorn eqw blir då 0,743 (se diagram 3) och den nya 
effekten: Pw = 1981 W x 0,743 = 1472 W

Med ny värmeeffekten beräknas nytt vattenflöde:
qw = 1472 W / (4200 Ws/(kg K) × 8 K) = 0,044 l/s

Läs av effektfaktorn eqw till 0,74 och beräkna effekten: 
Pw = 1981 W x 0,74 = 1466 W

Med ny värmeeffekten beräknas nytt vattenflöde:
qw = 1466 W / (4200 Ws/(kg K) × 8 K) = 0,044 l/s

I och med att flödet är i stort sett stabilt vid den här punk-
ten i uträkningen beräknas värmeeffekten till 1466 W.

Diagram 3. Effektfaktor eqw  som funktion av vattenflöde, för både kyla och värme.

Effektfaktor eqw

Flöde qw [l/s]
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Tryckfall i vattenkretsen, kyla/värme

Diagram 4. Tryckfall i vattenkretsen, kyla.

Exempel 3, Kyla:
Plafond 2,4 m som avger en effekt på 619 W. 
∆tw = 3 K
qw = Pw / (cpw x ∆tw)
qw = 619 W / (4200 Ws/(kg K) × 3 K) = 0,049 l/s
Tryckfallet i vattenkretsen avläses i diagram 4 
till ∆pw = 2.65 kPa.

Exempel 4, Värme:
Plafond 2,4 m som avger en effekt på 1466 W.
∆tw = 8 K
qw = Pw / (cpw × ∆tw)
qw = 1466 W / (4200 Ws/(kg K) × 8 K) = 0,044 l/s
Tryckfallet i vattenkretsen avläses i diagram 5 
till ∆pw =  1.10 kPa. 

* Diagrammen gäller för en bestämd medelvatten-
temperatur, twio För andra temperaturer, använd vår 
Produktkalkylator vattenburna lösningar på www.lindqst.
com!

OBS! Medelvattentemperatur twio = 15°C! *

OBS! Medelvattentemperatur twio = 50°C! *

Minsta tillåtna vattenflöde

Minsta tillåtna vattenflöde

Tryckfall

Tryckfall

Längder [m]

Längder [m]

Diagram 5. Tryckfall i vattenkretsen, värme.

Definitioner:
qw = Vattenflöde [l/s]
Pw = Kyl-/värmeeffekt vatten [W]
cpw = Specifik värmeeffekt vatten [4200 Ws/(kg K)]
∆tw = Temperaturskillnad i vattenkretsen [K]
twio = Medelvattentemperatur [°C]
∆pw = Tryckfall i vattenkretsen [kPa]
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Dimensionering

För dimensionering av kylbafflar, använd vår Produkt-
kalkylator vattenburna lösningar på www.lindqst.com.

Tryckfall i luftanslutning
I nedanstående tabell 1 redovisas det lufttryckfallet i 
anslutningen. Vid beräkning av erforderligt tryck till tillufts-
baffeln addera detta till det valda statiska trycket i dysorna.

Tabell 1. Luftryckfallet i anslutningen Plafond.

Exempel 5:
Plafond-C-12-100-B2L-3,0 med 20 l/s samt statiskt tryck 
i dysorna på 60 Pa. Detta ger ett nödvändig total tryck i 
kanalen 60 Pa + 8 Pa = 68 Pa.

Vikt och vattenvolym

Produktvariant Plafond

Torrvikt, kg/m 11.5

Vatteninnehåll, kyla l/m 0.65

Vatteninnehåll, värme l/m 0.33

Kopparör, kvalitet SS/EN 12449

Tryckklass PN10

Tabell 2. Plafond, vikt och vattenvolym.

Plafond

Luftflöde (l/s) 10 15 20 25 30 35 40

Anslutning (Pa) 3 5 8 12 17 22 28
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Inkoppling & anslutning

Plafond levereras i längder från 1,2 m t.o.m. 3,6 m i steg 
om 0,1 m. Anslutningsdimension på vattensidan är dy 12 
mm och på luftsidan 100 mm.

Plafond kan erhållas med ett stort antal inkopplingsal-
ternativ. Så här gör du för att hitta beteckningen för det 
inkopplingsalternativ som önskas för Plafond:

Figur 2.  Exempel på vanliga inkopplingsalternativ, horisontell inblåsningsriktning. Typ A1L har alltså luftanslutning i gavel, 
rör i samma gavel samt inblåsningsriktning L.

Steg 1.
Ange ventilationsanslutningens 

placering.

Steg 2.
Ange röranslutningens 

placering.

Steg 3.
Ange inblåsningsriktning: L eller R.

Horisontell

Vertikal

Figur 1. Anslutning 2 och 4 är vertikala och är försedda med vinkelkopplingar.
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Bredd & höjd, mm 

Längd, m 

1,2 - 3,6 m

Plafond C

Plafond D

Plafond B

Figur 3. Plafond B, C och D, bredd, höjd och längd.
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Mått, mm 

Plafond B Plafond C

Plafond D

Figur 4. Plafond B, C och D, mått.

V
är

m
e

Anslutning A1, A3 Anslutning B2

K
yl

a

Kyla Ø12 mm
Kyla Ø12 mm

Kyla Ø12 mm

Värme Ø12 mm

Värme Ø12 mm

Värme Ø12 mm
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Upphängning, mm

Figur 5. Plafond B, C och D.

Plafond B

Plafond C

Plafond D
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Installationsexempel

Plafond monteras alltid synligt och infästning sker mot 
tak eller vägg.

Figur 6. Plafond med luftspridning längs tak. Figur 7. Plafond med luftspridning längs vägg.

Figur 8.  Flera Plafond bafflar monterade vid sidan av 
varandra.

Max 3,6 m
20 mm

Figur 9. Maximal produktlängd.

Aktiv längd 3,2 m

Produktlängd 3,6 m
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Montage av sidokåpor

Vid montage av sidorkåpor tillsammans med Plafond kan 
det vara svårt att få baffeln och sidokåpan i jämn linje 
beroende på ojämna väggar och tak. Därför rekommen-
deras ett mellanrum (20 mm) mellan baffeln och sidokåpa 
för att markera de olika delarna.

Bild 7. Komplett montage av Plafond B utan sidokåpa.

Bild 9. Komplett montage av Plafond C utan sidokåpa.

Bild 8. Komplett montage av Plafond B med sidokåpa.

Bild 10. Komplett montage av Plafond C med sidokåpa.
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Spridningsbilder & kastlängder

Plafond och andra induktionsbafflar utnyttjar tilluftens 
tryck till att skapa en cirkulation av rumsluften genom 
kylbatteriet. Detta möjliggör en hög kyleffekt men skapar 
också stora luftrörelser som ofta ger långa kastlängder. 
Plafond levereras därför som standard med en utåtvin-
klad luftspridning som avsevärt reducerar kastlängden 
och lufthastigheten jämfört med konventionell rak dys-
teknik.
Beroende på rummets förutsättningar kan Plafond även 
väljas med lång spridningsbild eller kort spridningsbild. 
Nedan visas ett exempel på hur dysvinkeln påverkar kast-
längd och lufthastighet.

Kastlängd (0,2 m/s), 0,1 m under tak.

Plafond

Figur 9. Plafond spridningsbild kort 30°, medium 16° och lång 0°.

0°

Beräkningar för andra avstånd mellan kylbafflarna och 
för val av andra luftvolymer hänvisas till Indoor Climate 
Program.

www.lindqst.com/waterborne/calculator/default.aspx
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Reglering

Lindab erbjuder en reglerutrustning som är mycket enkel 
att använda. För att undvika att värme och kyla är igång 
samtidigt regleras systemen i sekvens (Regula Combi).  
För tekniska data se kapitel Regula.

Beteckningar

Produkt/Utförande: Plafond 
Typ: B, C, D
Anslutningsdim. Vatten, [mm]: 12
Anslutningsdim. Luft, [mm]: 100
Inkopplingsalternativ: Luft: A, B
 Vatten: 1, 2, 3
 Inblåsningsriktning: L/R
Längd, [m]: Längd i meter
Luftmängd, [l/s]: Måste alltid anges)
Dystryck, [Pa]: Måste alltid anges)
Spridningsbild: Kort  (30°)
 Medium (16°)
 Lång (0°)
Plusfunktioner: Se sid 5

Programtext

Tilluftsbafflar av Lindabs fabrikat Antal

Produkt:
Plafond-B-12-100-A1R-1,8 m 40 st
Luftmängd:  20 l/s. 
Dystryck: 60 Pa.
Spridningsbild: Medium (16°)

Plusfunktioner:
Regula Secura 
Ställdon för kyla 

Tillbehör:
Regula Combi: 40 st

Produkt:
Plafond-C-12-100-B2L-3,0m 20 st
Luftmängd:  30 l/s
Dystryck: 60 Pa
Spridningsbild: Kort (30°)

Plusfunktioner: 
Värme 
Regula Secura 
Styrventil för kyla 
Ställdon för kyla 
Styrventil för värme 
Ställdon för värme 

Tillbehör:
Regula Combi: 20 st
Sidokåpa 1200 mm: 2 st

Beställningskod

Produkt Plafond C 12 100 B2L 3,0 60 30

Typ:

B, C, D

Vattenanslutning:

12 mm

Luftanslutning:

100, 2x100

Anslutningstyp:

A1L, A1R, A2L, A2R, A3L, A3R, A4L, A4R,

B1L, B1R, B2L, B2R, B3L, B3R, B4L, B4R

Produkt längd:

1,2 m - 3,6 m (i steg om 0,1 m)

Static dystryck (Pa):

Luftflöde (l/s):
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För oss på Lindab är gott tänkande en filosofi 

som leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår 

uppgift att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att 

förenkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det ge-

nom att designa innovativa produkter och lösningar 

som är enkla att använda, såväl som att erbjuda 

effektiv tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också 

för att minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom 

att utveckla metoder som gör att vi kan producera 

lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi 

använder stål i våra produkter. Stål är ett av få ma-

terial som går att återvinna ett oändligt antal gånger 

utan att förlora sina egenskaper. Det innebär min-

dre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning. 
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