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Anvendelse

Kontorer, hoteller, hospitaler, undervisningslokaler, ban-
ker etc.

Montage

Synlig montage i hjørne mellem væg og loft eller på væg.

Værd at vide

Specielt velegnet, hvis loftet skal være fri for installationer 
(se billede 1). Indblæsningsretning langs loft eller væg. 
Kan leveres med Drypac™ kondenssikring eller kon-
densvagt Regula Secura.

Lindabs aktive kølebafler er Eurovent-certificerede og 
testet i henhold til EN-15116.

Nøgletal
Længde: 1200 - 3600 mm (I spring på 100 mm)
Bredde: Plafond B: 320x310 mm
 Plafond C: 240x230 mm
 Plafond D: 357x301 mm
Kapacitet:  1600 W

Beregningsgrundlag
Rumtemperatur: 25°C, Vandtemperatur: 14-17°C,
Indblæsningstemperatur: 18°C, Dyselufttryk: 80 Pa,
Luftmængde: 15 l/s/m

Billede 1. Plafond er velegnet, når loftet skal være fri for installationer.
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Konstruktion

Plafond findes i tre designudførelser B, C og D (se billede 2). 
Produktets udformning er tilpasset til montage i hjørne 
mellem loft og væg eller direkte på væg. Hvis man ønsker 
et ensartet udseende gennem hele lokalet, kan Plafond 
leveres med enten en inaktiv del eller med kanalind-
dækninger. Kanalinddækningerne har samme form som 
produktet og kan udformes, så de løber fra væg til væg, 
maks. længde pr. kanalinddækning er 3,6 m.

For at sikre bedst tilgængelighed ved rengøring, ophæng-
ning, justering og vedligeholdelse er hele frontpladen på 
Plafond aftagelig. Ventiler og regulering kan placeres bag 
frontpladen. Dermed er de også let tilgængelige i forbin-
delse med justering og vedligeholdelse. Ophængning af 
baflen sker, inden frontpladen sættes på plads. 

Plafond bestilles med en forudindstillet luftmængde ved 
et valgt lufttryk. Ved behov kan luftmængden efterhånden 
øges ved at fjerne dysernes propper eller mindskes ved 
at sætte propper på flere dyser. Forøgelsen begrænses 
dog af antallet af dyser.

Vandrørene er af kobber, men vandet skal alligevel være 
syrefrit for at sikre, at der ikke opstår korrosion.

Perforeringsmønstre

Plexus kølebaflen findes med 2 forskellige perforerings-
mønstre.
Dotx2 50% (standard) og Slot 50% (Special mønster).

Billede 2. Plafond B (øverst), Plafond C (midten) og Plafond D (nederst).

Funktion

Plafond bygger på induktionsprincippet. Ved at ventila-
tionsluft med et vist dynamisk tryk tilføres ud gennem 
specialformede dyser i en divergerende zone, skabes et 
lavt statisk tryk. Dette lave tryk bevirker, at varm rumluft 
suges mod ventilationsluften gennem batteriet. Den var-
me rumluftsmængde er 4 til 5 gange så stor som ventilati-
onsluften. Luften køles, når den passerer igennem lamel-
batteriet som består af aluminiumsribber med kobberrør, 
hvor det kolde vand passerer. Rummets varme optages 
således gennem aluminiumslamellerne og føres over i 
vandkredsen gennem kobberrøret og videre til en cen-
tral kølemaskine. Konstruktionen muliggør et højt køle-
kapacitetsudtag trods produktets små ydermål. Dyserne, 
som tilfører ventilationsluften, er konstrueret således, at 
coandaeffekten, dvs. luftens vedhæftning ved kanalen, 
allerede sker i dysen, og luften følger derefter kanalsiden 
ud mod loftet eller væggen. På denne måde skabes en 
vedhæftning af luften ved rummets loft eller væg, hvor 
luftens hastighed efterhånden aftager.

Lindab Pascal vandløsning 
VAV/DCV kombineret med aktive 
kølebafler

For et ekstra energi- og omkostningsbesparende og 
miljømæssig ventilerings og kølingssystem, anbefales et 
Lindab Pascal vand system. Pascal løsningen vil optime-
re ventilation, køling, opvarmning og endda belysningen 
til et perfekt indeklima ved lavest mulig forbrugsomkost-
ninger, ved at kombinere teknikken fra den aktive køle-
baffel med VAV (Variable Air Volume) eller DCV (Demand 
Controlled Ventilation).

Se under: Pascal Vand systemer.

Dotx2 50%Slot 50%

Billede 2: Mulige perforeringsmønstre.

https://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsdoc/pdf/Documentation/Comfort/DK/Technical/PascalWater.pdf?__hstc=236047006.f62489747ff3e1d47fa9e1db4d32cdbd.1520501395988.1525857747263.1525860987349.184&__hssc=236047006.4.1525860987349&__hsfp=3431570384
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Konventionelle aktive kølebafler kan give høje resulte-
rende lufthastig heder i opholdszonen, da luftstrålen efter 
udløbet sam mentrækkes mod midten til en koncentreret 
kernestråle. For at mindske lufthastigheden har Plafond 
en vifteformet luftspredning. Dysernes placering i vifte-
form giver optimal indblæsning og kortere kastelængder. 
Lufthastigheder i opholdszonen, opnået ved at bruge 
denne teknologi, er meget lavere end hvad der opnås ved 
konventionelle aktive kølebafler. 

Dyserne er udformet som en omvendt trompet, dvs. med 
let indsnævring mod selve udløbet, hvilket giver en meget 
lavere egenlyd fra selve dyserne.

Plafond har envejs indblæsning og er derfor meget vel-
egnet til lokaler, hvor loftet har bjælker eller niveaufor-
skelle. Konstruktionen er udformet således, at produktet 
kan monteres med horisontal eller vertikal indblæsning. 
Dermed kan man tilpasse produktets luftcirkulation efter 
det specifikke rums forudsætninger med lave lufthastig-
heder til følge.

Billede 3.  Batteri og luftkanal er tilgængelig for 
vedligeholdelse og rengøring.

Billede 6.  Plafond C med luftindblæsning langs med loft.

Billede 4.  Plafond D med luftindblæsning langs med 
væg.

Billede 5.  Plafond C med luftindblæsning langs med loft.

Hygiejne

Alt er tilgængeligt

Kravet om, at alle dele på baflen let skal kunne rengø-
res er opfyldt gennem den aftagelige frontplade (se bil-
lede 3). Ved at løsne et renselåg på baflens luftkanal kan 
man komme til at rengøre luftkanalen fra indersiden. 
Kølebatteriet er tilgængeligt fra tre sider og kan således 
gøres fuldstændig rent. Det samme gælder coanda-
dyserne, som er tilgængelige fra siden eller fra neden. 
Man kan således foretage en fuldstændig rensning af 
produktet. Især er det vigtigt at kunne rengøre batterierne 
i produkter, som er installeret i lokaler med mange damp-
partikler.

Rummiljø

Ventilationsprincippet i Plafond kan vælges efter rum-
mets udformning og produktets placering. Når luftretnin-
gen er opadgående, bliver ventilationsprincippet, at den 
afkølede luft spredes ud over loftet (se billede 5 - 6). Den 
opvarmede luft tages derefter fra rummets midterzone, 
føres ind i baflen nedefra for atter at blive afkølet. Når luft-
retningen er nedadgående, bliver ventilationsprincippet, 
at den afkølede luft spredes nedad langs væggen (se bil -
lede 4). Luften når gulvet og spredes derefter ud i rum-
met. 
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Data

Varianter

Størrelse: Plafond findes i tre forskellige udførelser:
Plafond B har formatet 320 × 301 mm.
Plafond C har formatet 240 × 230 mm.
Plafond D har formatet 357 × 301 mm.

Længder: Plafond findes i længder fra 1,2 m til 3,6 m i 
spring af 0,1 m. 

Tilslutning vand: Vandtilslutningen findes som horison-
tal eller vertikal, yderdiameter 12 mm.

Tilslutning luft: Lufttilslutningen kan drejes i horisontal 
eller vertikal stilling, Ø 100 mm.

Design: Der er et andet perforeringsmønster til rådighed
(Dotx2 50%, se side 3).

Dysevinkel: Dyserne kan bestilles med forskellige vink-
ler 0°, 16° eller 30°. Standard er 30°. 

Overfladebehandling: Plafond leveres som standard i 
lakeret tyndplade. 

Indregulering: Produktet har et fabriksindstillet tryktab, 
så yderligere spjældregulering ikke er nødvendigt. Dette 
forudsætter, at kanalsystemet i bygningen har et relativt 
lavt trykfald i henhold til tryktabet over produktet. Hvis 
man alligevel ønsker et spjæld, kan man bestille et indju-
steringsspjæld.

Farve

Plafond fås som standard i hvid, RAL 9003, glans 30. 
Andre farver kan bestilles.

Pascal vand løsning.

Kølebaflen kan let integreres/anvendes i et Pascal vand 
system der muliggør VAV/DCV.
Se: Dokumentation omkring Pascal Vand systemer.

Plusfunktioner

Formonteret fra fabrik.

Varme: Varmefunktion kan etableres ved at få monteret 
et ekstra varmerør i batteriet.

Integreret ventil og aktuator: I produktet er der 
mulighed for at få monteret en reguleringsventil med vari-
abel Kv-værdi samt en aktuator.

Regula Secura: Der er også mulighed for at få Lindabs 
kodensvagt Regula Secura monteret i produktet.

Regula Connect: Produktet kan forsynes med koblings-
kortet Regula Connect (se kapitlet Regula).

Udluftningsventil: Udluftsningsventil monteres på til-
slutningsrørets returside.

Ekstra lufttilslutning: Kølebaflen kan leveres med 
ekstra Ø100 tilslutning i modsatte ende.

Design: Der er et andet perforeringsmønster til rådighed
(Dotx2 50%, se side 3).

Ekstra lufttilførsel: Kølebaflen kan leveres med ekstra 
dyser og ekstra propper, for fremtidig fleksibilitet.

Information

Forlænget inddækning: Hvor Plafond er installeret 
med horisontal luft og vandtilslutning, kan kølebaflens 
inddækning forlænges til at kunne dække tilslutning-
srørene ( se figur 11 og 12). Inddækningen kan produ-
ceres i længder op til 3,6 m. Den forlængede inddækning 
inkluderer også væg eller loftbeslag.

Tilbehør

Leveres separat.

Regulering: Se kapitlet omkring Regula.

Ophængsbeslag: Forslag til installationsprincipper (se  
”Plafond installations instruktion”). 

Følgende forskellige ophængsbeslag kan leveres: 

- ophængning pendler ( forskellige længder) 
- gevindstænger M8  
- wire ophængnings system 

For yderligere tilbehør. Se ”Tilbehør” dokument på  
www. lindqst.com

https://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsdoc/pdf/Documentation/Comfort/DK/Technical/PascalWater.pdf
https://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsdoc/pdf/Documentation/Comfort/Lindab/Mounting/Plafond_mounting.pdf?t=-1754879346
http://www.lindqst.com


6

���

�

���

���

���

���

���

�� �� �� �� �� �� �� �� ��
Luftflöde qa [l/s�

�

�

�

�

��
Pa = qa × 1,2 × �tra

Pa [W] Luftens kyleffekt  �tra [K]

Kølebaffel Plafond

Lindab forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel
2018-05-23

Lindab forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forudgående varsel
2018-05-23

l indab  |   vi forenkler byggeriet

Dimensionering

Luftens Kølekapacitet Pa

1. Bestem den samlede nødvendige kølekapacitet, der 
skal tilføres rummet for at opnå en vis temperatur. 
Lindabs TEKNOsim er et fremragende værktøj til det. 

2. Beregn nu eller aflæs i diagram 1 kølekapaciteten, 
der tilføres af ventilationsluften.

3. Den resterende kølekapacitet skal køles af vand-
kredsløbet i Plafond.

Formel til beregning af luftens kølekapacitet: 
Pa = qma x cpa x ∆tra

Størrelses sammenligning ved tr = 25°C med:
qa = Primær luftmængde 
Pa [W] = qa [l/s] x 1,2 ∆tra [K] og
Pa [W] = qa [m³/h] x 0,33 ∆tra [K]

Minimum vandmængde 

Vær opmærksom på at vandmængder under det anbe-
falede minimum qwmin, kan resultere i uønsket luft i vand-
rørene. Valg af vandmængder større end den nominelle 
vandmængde qwnom kan ikke anbefales, da kapacitetsøg-
ningen vil være minimal. 

Rør diameter qwmin qwnom

12 mm 0.025 l/s 0.038 l/s

Diagram 1.  Luftens Kølekapacitet Pa som funktion af luftmængden qa . Hvis mængden af indblæsningsluft er 25 l/s, 
og temperatur forskellen mellem rumluften og indblæsningsluften er ∆tra = 6 K aflæses kølekapaciten i 
diagrammet til 180 W.

Luftens Kølekapacitet

Primær luftmængden

Definitioner:
Pa    = Luftens Kølekapacitet [W]
Pw    = Vandets Kølekapacitet [W]
Ptot    = Total Kølekapacitet [W]
qma    = Massestrøm luft [kg/s]
qa    = Primær luftmængde [l/s]
qw = Vandmængde [l/s]
qwmin = Minimum vandmængde [l/s]
qwnom = Nominel vandmængde [l/s]
cpa      = Specifik varmekapacitet, luft [1,004 kJ/kg K]
tr   = Rumtemperatur [°C]
twi   = Vandets fremløbstemperatur [°C]
two   = Vandets fraløbstemperatur [°C]
∆tra   = Temp. forskel rumluft og primær lufttemp. [K]
∆trw   = Temp. forskel rumluft og middelvandstemp. [K]
∆tw   = Temperaturdifference vandkredsløb [K]
e∆tw   = Kapacitetskorrektion for temperatur
eqw    = Kapacitetskorrektion for vandmængde
PLt    = Specifik Kølekapacitet [W/K]
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Dimensionering

Vandets Kølekapacitet Pw

Sådan udlæses kapaciteten fra diagrammet Pw:

1. Beregn ∆trw (Forskel mellem rum og gennemsnitlige 
vandtemperatur) 

2. Produktlængde minus 0,5 m giver den aktive længde 
Lact 

3. Del luftmængden med den aktive længde Lact Indsæt 
resultatet i nederste akse i diagram 2.

4. Følg mængdelinjen op til det korrekte tryk og aflæse 
den specifike kølekapacitet PLt.

5. Multiplicére den udlæste specifike kølekapacitet 
med ∆trw og en aktive længde Lact .

Eksempel 1, Køling:
Hvor stor kølekapacitet har en 2,4 m lang Plafond med 20 
l/s og 100 Pa tryk?

Rumtemperaturen om sommeren antages at være 24,5ºC 
Kølevandstemperatur ind/ud Plafond 14/17ºC

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

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

Aflæs fra diagram 2: PLt = 34,75 W/(m K)

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

NB! Kapacitetsdiagrammet gælder for en nominel vand-
mængde qwnom = 0.038 l/s. For at opnå den korrekte køle-
kapacitet Pw for andre vandmængder, skal kapaciteten 
multipliceres med kapacitetskorrektionsfaktoren eqw fra 
diagram 3 som vist i eksempel 2 for varme.

Specifik kølekapacitet

Diagram 2.  Specifik kølekapacitet PLt per aktiv meter og Kelvin som funktion af luftmængde per aktiv meter ved 40, 60, 
80 og 100 Pa dysetryk.
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Dimensionering

Kapacitetskorrektion for vandmængde eqw

Eksempel 2, Varme:
Hvor stor varmekapacitet Pw har en 2,4 m lang Plafond 
med 20 l/s og 100 Pa tryk?

Rumtemperaturen om vinteren antages at være tr = 21ºC.
Varmtvandstemperatur ind/ud Plafond 55/47ºC.

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

∆trw = (55ºC +47ºC) / 2 - 21ºC = 30 K

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

Aflæs fra diagram 2: PLt = 34,8 W/(m K)

Vandkapacitet: Pw = 34,8 W/(m K) × 30 K × 1,9 m = 1981 W

Anvend den beregnede vandkapacitet og beregn vand-
flowet  qw = Pw / (cpw x ∆tw)
qw = 1981 W / (4200 Ws/(kg K) × 8 K) = 0,060 l/s

Kapacitetskorrektionen eqw bliver så 0,743
(se diagram 3) og den nye kapacitet:
Pw = 1981 W x 0,743 = 1472 W

Med den nye varmekapacitet beregnes det nye vandflow: 
qw = 1472 W / (4200 Ws/(kg K) × 8 K) = 0,044 l/s

Aflæs kapacitetskorrektionen eqw ved 0,74
og beregn kapaciteten: Pw = 1981 W x 0,74 = 1466 W

Med den nye varmekapacitet beregnes det nye vandflow: 
qw = 1466 W / (4200 Ws/(kg K) × 8 K) = 0,044 l/s

Da mængden er næsten stabil på dette tidspunkt i bereg-
ningen, beregnes varmekapaciteten til at være 1466 W.

Køle

Varme

Diagram 3. Kapacitetskorrektion eqw for vandflow for såvel køling som opvarmning.

Kapacitetskorrektion eqw

Vandmængde qw [l/s]
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Tryktab i vandkredsen, køling/varme

Diagram 4. Tryktab i vandkredsen, køling.

[l/s] Vandflow

[l/s] Vandflow

Tryktab ∆pw [kPa]

Tryktab ∆pw [kPa]

Mindste tilladte vandflow qwmin 0,25 [l/s]

Mindste tilladte vandflow qwmin 0,25 [l/s]

Længder [m]

Længder [m]

Eksempel 3, køling:
Plafond 2,4 m som afgiver en kapacitet på Pw = 619 W.
∆tw = 3 K
qw = Pw / (cpw x ∆tw)
qw = 619 W / (4200 Ws/(kg K) × 3 K) = 0,049 l/s
Tryktabet i vandkredsen aflæses i diagram 4
til ∆pw = 2,2 kPa.

Eksempel 4, varme:
Plafond 2,4 m som afgiver en kapacitet på Pw = 1466 W.
∆tw = 8 K
qw = Pw / (cpw × ∆tw)
qw = 1466 W / (4200 Ws/(kg K) × 8 K) = 0,044 l/s
Tryktabet i vandkredsen aflæses i diagram 5 
till ∆pw = 0,76 kPa. 

Definitioner:
qw = Vandmængde
Pw = Køling/Varme vandets kølekapacitet [W]
cpw = Specifik varmekapacitet, vand [4200 J/(kg K)]
∆tw = Temperaturdifference vandkredsløb [K]
twio = Middelvand temperatur[°C ]
∆pw = Tryktab vandkreds [kPa]

* Diagrammerne er for en specifik middelvands tempera-
tur twio. For andre temperaturer kan beregninger foretages 
i Lindab´s Vandbårne systemberegner www.lindqst.com!

NB! Middel vandtemperatur twio = 15°C!*

NB! Middel vandtemperatur twio = 50°C!*

http://www.lindqst.com
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Dimensionering

For dimensionering af aktive kølebafler, kan beregninger 
foretages i Lindab´s Vandbårne systemberegner 
www.lindqst.com.

Tryktab i lufttilslutning
I nedenstående tabel 1 vises lufttryktab ∆pa i tilslutningen. 

Tabel 1. Lufttrykfald i tilslutningen Plafond.

Ved beregning af nødvendigt tryk til kølebaflerne skal det-
te lægges til det valgte statiske tryk i dyserne.

Eksempel 5:
Plafond-C-12-100-B2L-3,0 med 20 l/s samt statisk tryk i 
dyserne på 60 Pa. Dette giver et nødvemdigt samlet tryk i 
kanalen ∆pt = ∆pstat + ∆pA = 60 Pa + 8 Pa = 68 Pa.

Lufttryktab ∆pa i tilslutningen

Luftmængde (l/s) 10 15 20 25 30 35 40

Tilslutning (Pa) 3 5 8 12 17 22 28

Vægt og vandmængde

Type Plafond

Tørvægt, kg/m, excl. vand 11.5

Vandindhold, køling l/m 0.65

Vandindhold, varme l/m 0.33

Kobberrør, kvalitet SS/EN 12449

Tryklasse PN10

Tabel 2. Plafond, vægt og vandmængde.

http://www.lindqst.com
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Tilslutning

Plafond levereres i længder fra 1,2 m t.o.m. 3,6 m i spring 
af 0,1 m. Tilslutningsdimension på vandsiden er Ø 12 mm 
og på luftsiden Ø 100 mm.

Plafond kan fås med mange tilslutningsalternativer. 
Sådan finder du det ønskede tilslutningsalternativer til 
Plafond:

Figur 2.  Eksempel på almindelige tilslutningsalternativer, horisontal indblæsningsretning. Type A1L har altså lufttilslutning 
i gavl, rør i samme gavl samt indblæsningsretning L.

Trin 1.
Angiv ventilationstil-

slutningens placering.

Trin 2.
Angiv rørtilslutningens 

placering.

Trin 3.
Angiv indblæsningsretning: L eller R.

Horisontal

Vertikal

Figur 1 Tilslutning 2 og 4 er vertikale og er forsynet med vinkelkoblinger.
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Bredde & højde [mm]

Længde [m]
1,2 - 3,6 m

Plafond C

Plafond D

Plafond B

Figur 3. Plafond B, C og D, bredde, højde og længde.
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Mål [mm]

Plafond B Plafond C

Plafond D

Figur 4. Plafond B, C og D, mål.

Va
rm

e

Tilslutning A1, A3 Tilslutning B2

K
øl

in
g

Køling Ø 12 mm

Køling 
Ø 12 mm

Køling Ø 12 mm

Varme Ø 12 mm

Varme Ø 12 mm

Varme Ø 12 mm
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Ophængning [mm]

Figur 5. Plafond B, C og D.

Plafond B

Plafond C

Plafond D
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Installationseksempel

Plafond monteres altid synlig og fastgøres mod loft eller 
væg.

Figur 6. Plafond med luftspredning langs loft. Figur 7. Plafond med luftspredning langs væg.

Figur 8.  Flere Plafond bafler monteret ved siden af 
hinanden.

Maks. 3,6 m
20 mm

Figur 9. Maksimal produktlængde.

Aktiv længde 3,2 m

Produktlængde 3,6 m
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Montage af kanalinddækninger

Ved montage af kanalinddækninger sammen med 
Plafond kan det være svært at få baflen og kanalind-
dækningen i lige linje på grund af ujævne vægge og loft. 
Derfor anbefales et mellemrum (20 mm) mellem baflen og 
kanalinddækningen for at markere de forskellige dele.

Billede 7.  Komplet montage af Plafond B uden 
kanalinddækning.

Billede 9.  Komplet montage af Plafond C uden 
kanalinddækning.

Billede 8.  Komplet montage af Plafond B med 
kanalinddækning.

Billede 10.  Komplet montage af Plafond C med 
kanalinddækning.
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Spredningsbillede & kastelængder

Plafond og andre induktionsbafler udnytter luftens ind-
blæsningstryk til at skabe cirkulation af rumluften gennem 
kølebatteriet. Dette giver mulighed for en høj kølekapaci-
tet, men skaber også store luftbevægelser, som ofte giver 
lange kastelængder. Plafond leveres derfor som standard 
med en vifteformet luftspredning, som reducerer kaste-
længden og lufthastigheden væsentligt sammenlignet 
med konventionel lige dyseteknik.

Afhængigt af rummets forudsætninger kan Plafond også 
valges med langt eller kort spredningsbillede. Nedenfor 
vises et eksempel på, hvordan dysevinklen påvirker 
kastelængde og lufthastighed.

Figur 9. Plafond fordelings profil, Kort 30°, Medium 16° og Lang 0°.

Beregning for forskellige afstande imellem kølebafler og 
ved valg af andre luftmængder kan ske i Indoor Climate 
programmet.
www.lindqst.com/waterborne/calculator/default.aspx

Kaste længde (0.2 m/s), 0.1 m under loftet.

Plafond

Dyse 16° Medium

Dyse 0° Lang

Dyse 30o Kort

K
ølebaffel

http://www.lindqst.com/waterborne/calculator/default.aspx
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Regulering

Lindab kan tilbyde reguleringsudstyr, som er meget enkelt 
at anvende. For at undgå, at varme og køling er i drift 
samtidig, reguleres systemet i sekvens (Regula Combi).  
For tekniske data se kapitlet Regula.

Betegnelser

Produkt/udførelse: Plafond 
Typ: B, C, D
Tilslutningsdim. vand, [mm]: 12
Tilslutningsdim. luft, [mm]: 100
Indkoblingsalternativ: Luft: A, B
 Vand: 1, 2, 3
 Indblæsningsretning: L/R
Længde, [m]: Længde i meter
Luftmængde [l/s]: Skal altid oplyses)
Dysetryk, [Pa]: Skal altid oplyses)
Spredningsbillede: Standard (30°)
 Medium (16°)
 Lang (0°)
Plusfunktioner: Se side 5

Produktbeskrivelse

Kølebafler af fabrikat Lindab Antal

Produkt:
Plafond-B-12-100-A1R-1,8 m 40 stk
Luftmængde:  20 l/s. 
Dysetryk: 60 Pa.
Spredningsbillede: Medium (16°)

Plusfunktioner:
Drypac™  
Regula Secura 
Reguleringsventil til køling 
Aktuator til køling

Tilbehør:

Regula Combi: 40 stk

Produkt:
Plafond-C-12-100-B2L-3,0m 20 stk
Luftmængde:  30 l/s
Dysetryk: 60 Pa
Spredningsbillede: Kort (30°)

Plusfunktioner: 
Varme 
Regula Secura 
Reguleringsventil til køling 
Reguleringsventil til varme 
Aktuator til køling
Aktuator til varme
Afluftere 

Tilbehør:
Regula Combi: 20 stk
Kanalinddækninger 1200 mm: 2 stk

Bestillingskode

Produkt Plafond C 12 100 B2L 3,0 60 30

Type:

B, C, D

Vandtilslutning:

12 mm

Lufttilslutning:

100, 2x100

Tilslutnings alternativer:

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

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

Produkt længde:

1,2 m - 3,6 m ( i spring på 0,1 m )

Statisk tryk ved dyser (Pa):

Luftmængde (l/s):



Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer 

os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et 

sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredyg-

tige bygninger. Vi stræber efter at designe bruger-

venlige, innovative produkter og løsninger og sikre 

en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger 

hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan 

reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør 

vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores 

produkter og løsninger med brug af et minimum af 

energi og naturlige ressourcer og derved mindske 

de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender 

stål i vores produktion og stål er et af få materia-

ler, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, 

uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et 

lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.

Vi forenkler byggeriet

www.lindab.dk
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