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Beschrijving 
De IHK plafondinductieroosters van Koolair zijn terminal units die 
specifiek ontworpen zijn voor gebruik in hotels en ziekenhuizen. De 
meest gebruikelijke installatie is op de gang. 
Deze systemen combineren een luchttoevoer via lineaire roosters 
met het voordeel van water als vervoersmiddel van koelings- of 
verwarmingscapaciteit ter compensatie van de thermische belasting 
van de te behandelen ruimte. 
De uitblazing van de lucht is zijdelings in één richting en wordt 
gedaan met behulp van lineaire roosters. 
 
De unit heeft de volgende delen: 
 
- Aansluitkast primaire lucht met ronde inlaat en geïntegreerde 
luchtsproeiers aan de binnenzijde (met verschillende afmetingen, 
afhankelijk van de primaire-luchtstroom). 
-  Koud- of warmwaterbuizenstel (installatie met twee leidingen) of 
koud en warm water (installatie met vier leidingen). 
- Inductierooster met geperforeerde plaat of opklapbaar of 
demonteerbaar raster voor toegang tot buizenstelsel. 
- Luchtrooster voor luchttoevoer in één richting, lineair model of 
dubbele afbuiging. 
 
De toevoer van primaire lucht die door de luchtsproeier stroomt 
brengt een hoeveelheid lucht in beweging, de zogenaamde 
secundaire lucht die door de kanalen loopt, en gekoeld of verwarmd 
wordt, afhankelijk van de omstandigheden. Deze lucht vermengt 
zich met de primaire lucht alvorens te worden geleverd in de ruimte 
via de roosters verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen van 
Koolair. 
 
Zoals bij alle lucht-water airconditioningsystemen heeft de keuze 
van plafondinductieroosters als voordeel dat water als 
vervoersmiddel van de koeling of verwarming naar de verschillende 
ruimtes wordt gebruikt, waarmee zowel energie en ruimte worden 
bespaard vergeleken met systemen die enkel lucht gebruiken. Ook 
kan de temperatuur worden ingesteld voor alle ruimtes of 
afzonderlijk door een tweewegs- of driewegsklep te plaatsen in het 
buizenstelsel van de terminal unit die wordt gestuurd door de 
bijbehorende ruimteregelaar. 
 
 
 

Materialen 
De buiten- en binnenomkappingen zijn van verzinkt staalplaat, de 
sproeiers van plastic en de luchttoevoer-inductieroosters van 
aluminium of staalplaat met RAL 9010 poedercoating als standaard 
afwerking. Gelakt in elke willekeurige RAL kleur op aanvraag. Het 
buizenstelsel is vervaardigd met koperen buizen en aluminium 
lamellen. 

Algemene eigenschappen 
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Algemene eigenschappen 

Voordelen 
De IHK plafondinductieroosters zijn terminal units voor centrale airconditioninginstallaties die oplossingen bieden voor het 
volgende: 
 
- Ventilatie door middel van primaire lucht.  
- Koeling, met behulp van de primaire lucht en het buizenstelsel voor de watercirculatie.  
- Verwarming, door middel van het buizenstelsel voor de watercirculatie.  
- Controle. Mogelijkheid voor sturing van individuele of samengestelde eenheden per vertrek of zones, met behulp van 
regelkleppen en instelling van watervolume van het waterbuizenstelsel en thermostaat.  
- Luchtverdeling in één richting wordt gegarandeerd door roosters of diffusoren. 
 
De VFK eenheden hebben, naast de beschreven functionele voordelen, o. a. de volgende voordelen ten opzichte van 
conventionele airconditioningsystemen (blaasconvectoren, VRV, enkel lucht, enz.): 
 
- Hoge energiebesparing. Lage exploitatie- of levenscycluskosten. Dit komt grotendeels door de afwezigheid van een 
ventilator in de terminal unit.  
- Minimale onderhoudskosten. Geen ingebouwde filter, noch opvangblad van condensaat die vervangen of gereinigd 
moeten worden. Slechts reiniging van het oppervlak van het waterbuizenstelsel vereist (aanbevolen om de 2 jaar).  
- Laag geluidsvermogen van de eenheid.  
- Afwezigheid van tocht of luchtstromen in de leefruimte.  
- Zeer hygiënische systemen, vanwege het ontbreken van filters en afvoerpan.  
- Ruimtebesparend. Kleiner formaat van luchtkanalen en apparatuur.  
- Eenvoudige montage.  
- Aanpassing aan ieder soort verlaagde plafonds en profielen. 

1 - Rooster voor luchttoevoer 
2 - Rooster voor retourlucht 
3 - Luchtaansluiting 
4 - Wateraansluiting (optie 2 buizen) 
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Afmetingen. Opbouw 

ZIJ-INGANG 
 
Maten van 900 tot 1500 - systeem 4 buizen(aansluitingssysteem op 2 buizen beschikbaar) 
 
Er bestaan 4 verschillende opbouwopties, afhankelijk van de aansluiting van de primaire lucht op de wateraansluitingen 
(aangezicht wateraansluiting voorzijde), welke de volgende zijn: 
 
 1.  Zijdelingse aansluiting primaire lucht en water aan linkerkant, type, (-LIWI) 
 2.  Zijdelingse aansluiting primaire lucht aan linkerkant en water aan rechterkant, type, (-LIWD) 
 3.  Zijdelingse aansluiting primaire lucht en water aan rechterkant, type, (-LDWD) 
 4.  Zijdelingse aansluiting primaire lucht aan rechterkant en water aan linkerkant, type, (-LDWI) 
 

MODEL A B C 
900 932 828 900 

1200 1232 1128 1200 
1500 1532 1428 1500 
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Afmetingen. Opbouw 

VOORINGANG 
 
Maten van 900 tot 1500 - systeem 4 buizen(aansluitingssysteem op 2 buizen beschikbaar) 
 
Er bestaan 2 verschillende opbouwopties, afhankelijk van de aansluiting van de primaire lucht op de wateraansluitingen 
(aangezicht wateraansluiting voorzijde), welke de volgende zijn: 
 
 1.  Frontale aansluiting primair water aan linkerkant, type, (-FWI) 
 2.  Frontale aansluiting primair water aan rechterkant, type, (-FWD) 

MODEL A B C 
900 932 828 900 

1200 1232 1128 1200 
1500 1532 1428 1500 
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IHK-F 

De IHK-F plafondinductieroosters van Koolair zijn terminal units die specifiek ontworpen zijn voor gebruik in hotels en 
ziekenhuizen, waar de te behandelen ruimte geen verlaagd plafond heeft en waarvan de installatie in de naastgelegen 
gang plaatsvindt. De horizontale luchttoevoer in één richting en de in de ruimte geïnduceerde luchtstroom wordt uitgevoerd 
op hetzelfde rooster.

 
 

 

Het koel- en verwarmingsvermogen ligt 8% lager dan bij het IHK model waarvan de waarden op de pagina's 11 tot en met 
14 staan. 

MODEL A B 
900 932 900 

1200 1232 1200 
1500 1532 1500 
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IHK-V 

De IHK-V plafondinductieroosters van Koolair zijn terminal units die specifiek ontworpen zijn voor perifere installaties. De 
unit wordt tegen de gevel geïnstalleerd, en neemt geen plaats in op de vloer, aan het plafond of op de gang. Dit model kan 
worden uitgerust met een opvangblad voor condensaat. 

 
 

 
 

Het koel- en verwarmingsvermogen is gelijk aan het IHK model waarvan de waarden op de pagina's 11 tot en met 14 
staan. 

MODEL A 
900 900 

1200 1200 
1500 1500 
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Installatie 

 

 

MODEL A B 
900 802 932 
1200 1102 1232 
1500 1402 1532 

De IHK terminal units zijn voorzien van een aantal 
ophangbeugels aan de twee bovenkanten langszijde het 
inductierooster, zoals wordt getoond in de volgende 
foto's. Aan iedere zijde zijn er twee gemonteerd. 
 
Deze beugels zijn voorzien van een spleetopening voor 
een draadstaal van Ø6 mm, eerder bevestigd aan het 
plafond van de ruimte om het apparaat aan op te 
hangen. 
 
De unit kan rechtstreeks worden bevestigd op het 
oppervlak van het plafond of opgehangen met 
draadstangen. 



 

 

 

 
 

Ronde regelaar met constant debiet, model 
RCCK

 

 

 

Zelfwerkzame constante debietregelaar, 
model KCR
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Regelaar en controlecomponenten 

- Lucht 
 

Het constante debietsysteem wordt typisch gebruikt voor het 
verdelen van de primaire lucht naar de inductie terminal units. 
Om een goede gebalanceerde installatie te verzekeren, zeer 
belangrijk voor een goede werking van de actieve koelbalk, 
worden zelfwerkzame regelaars van de KRC of RCCK Koolair 
series gebruikt, waarmee een zelfbalancerende werking van het 
apparaat wordt verkregen. De mogelijkheid bestaat om 
handmatige instelkleppen van het CRC-M model te selecteren, 
maar dit vereist een handmatige balancering van de installering 
per klep. 
 
Drukregelaars kunnen worden gebruikt in het kanaal (RVV) om 
de insteldruk in de inlaat op elke balk te waarborgen. 
 
Als een variabel luchtdebietsysteem wordt ontworpen 
bijvoorbeeld gebaseerd op bezetting, moet het minimum debiet 
per unit overeenkomen met een minimum inlaatdruk op de balk 
van ongeveer 40 Pa. 
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Technische eigenschappen 

Symbolen 
 
De gebruikte symbolen in the selectietabellen van de plafondinductierooster IHK zijn de volgende: 
 
Qpr  Primaire luchtstroom 
 
Lw-dB(A) Geluidsvermogen in dB(A) 
 
∆Ppr  Drukval in primaire lucht in Pa 
 
Tpr  Temperatuur van primaire lucht in ºC 
 
TR  Temperatuur van lucht in ruimte in ºC 
 
∆Tpr  Temperatuurverschil van lucht in ruimte en primaire lucht (TR - Tpr) 
 
QW  Waterdebiet in l/h 
 
∆PW  Drukval van water in het buizenstelsel in kPa 
 
TWIN  Watertemperatuur inlaat in buizenstelsel ºC 
 
∆TW  Verschil watertemperatuur in buizenstelsel 
 
∆TSWIN  Verschil in temperatuur tussen ruimte en waterinlaat van buizenstelsel 
 
Ppr  Leveringsvermogen van primaire lucht in W 
 
PSW  Leveringsvermogen van buizenstelsel in W 
 
PT  Totaal vermogen Ppr + PSW in W 
 
X Worp van luchtstraal in m. bij een maximale snelheid in de leefzone van 0,25 m/s, en hoogte van de 

installatie van 3 m en ∆T = 0°C (luchttoevoer - ruimte) 

 

Systeem 2 leidingen 



 

IHK - SYSTEEM 2 BUIZEN - KOELING 
GROOTTE 900 1200 1500 
QW (l/h) Correctiefactor vermogen buizenstelsel 

80 0,79 0,79 0,79 
100 0,85 0,84 0,85 
120 0,89 0,88 0,89 
150 0,95 0,94 0,95 
180 0,98 0,98 0,98 
200 1,00 1,00 1,00 
250 1,03 1,03 1,03 
290 1,05 1,05 1,05 
340 1,07 1,07 1,07 
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Technische eigenschappen. Selectietabellen 
KOELING - SYSTEEM 2 LEIDINGEN 

Referentie waterdebiet (QW) 200 l/h 
 
Voor andere waarden van het waterdebiet corrigeer 
vermogen in het buizenstelsel (PSW) in de tabel met 
factoren aangegeven in de bijgevoegde tabel. 

IHK - SYSTEEM 2 BUIZEN - KOELING 

Afmeting 
Type 

sproeier 



 

IHK - SYSTEEM 4 BUIZEN - KOELING 
GROOTTE 900 1200 1500 
QW (l/h) Correctiefactor vermogen buizenstelsel 

80 0,79 0,79 0,79 
100 0,85 0,84 0,85 
120 0,89 0,88 0,89 
150 0,95 0,94 0,95 
180 0,98 0,98 0,98 
200 1,00 1,00 1,00 
250 1,03 1,03 1,03 
290 1,05 1,05 1,05 
340 1,07 1,07 1,07 
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Technische eigenschappen. Selectietabellen 
KOELING - SYSTEEM 4 LEIDINGEN 

Referentie waterdebiet (QW) 200 l/h 
 
Voor andere waarden van het waterdebiet corrigeer 
vermogen in het buizenstelsel (PSW) in de tabel met 
factoren aangegeven in de bijgevoegde tabel. 

Afmeting 
Type 

sproeier 

IHK - SYSTEEM 4 BUIZEN - KOELING 



 

IHK - SYSTEEM 2 BUIZEN - VERWARMING

GROOTTE 900 1200 1500 
QW (l/h) Correctiefactor vermogen buizenstelsel 

80 0,81 0,81 0,81 
100 0,86 0,86 0,86 
120 0,89 0,89 0,89 
150 0,96 0,96 0,96 
180 0,98 0,98 0,98 
200 1,00 1,00 1,00 
250 1,03 1,03 1,03 
290 1,04 1,04 1,04 
340 1,06 1,06 1,06 
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Technische eigenschappen. Selectietabellen 
VERWARMING - SYSTEEM 2 LEIDINGEN 

Referentie waterdebiet (QW) 200 l/h 
 
Voor andere waarden van het waterdebiet corrigeer 
vermogen in het buizenstelsel (PSW) in de tabel met 
factoren aangegeven in de bijgevoegde tabel. 

Afmeting 
Type 

sproeier 

IHK - SYSTEEM 2 BUIZEN - VERWARMING 



 

IHK - SYSTEEM 4 BUIZEN - VERWARMING
GROOTTE 900 1200 1500 
QW (l/h) Correctiefactor vermogen buizenstelsel 

30 0,65 0,65 0,65 
50 0,78 0,78 0,78 
70 0,85 0,85 0,85 
90 0,90 0,90 0,90 
110 0,93 0,93 0,93 
130 0,95 0,95 0,95 
150 0,97 0,97 0,97 
180 0,99 0,99 0,99 
200 1,00 1,00 1,00 
250 1,02 1,02 1,02 

 

 
 
 
 

Technische eigenschappen. Selectietabellen 
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VERWARMING - SYSTEEM 4 LEIDINGEN 

Referentie waterdebiet (QW) 200 l/h 
 
Voor andere waarden van het waterdebiet corrigeer 
vermogen in het buizenstelsel (PSW) in de tabel met 
factoren aangegeven in de bijgevoegde tabel. 

IHK - SYSTEEM 4 BUIZEN - VERWARMING 

Afmeting 
Type 

sproeier 



 

Technische eigenschappen. Selectiegrafieken 
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Drukval in water 
Hieronder worden de grafieken weergegeven voor het berekenen van het drukverlies in het buizenstelsel voor 
waterdebieten in verschillende systemen: 

Systeem 2 buizen. Koeling - Verwarming 

Systeem 4 buizen. Koeling 

Systeem 4 buizen. Verwarming 

Lengte 

Lengte 

Lengte 



 

 
 

Codering 

 
                                        16                                            IHK SERIE

Voorbeeld van codering voor het plaatsen van een bestelling. Alle varianten in de maten, accessoires, enz. van de IHK 
plafondinductierooster van KOOLAIR zijn aangegeven. 
 
(a): Model 
 
IHK  plafondinductieunit 
IHK-F  plafondinductie-luchttoevoerroosters 
IHK-V  perifere plafondinductieunit. 
 
(b): Lengte 
 
IHK : 900 – 1200 – 1500 (mm) 
 
(c): Configuratie luchtsproeier 
 
- P 
- M 
- G 
 
(d): Buizenstelsel. Type systeem. 
 
- 2  Buizenstelsel voor systeem 2 buizen 
- 4  Buizenstelsel voor systeem 4 buizen 
 
(e): Positie en lucht/water aansluitingopstellingen 
 
- FWI   Frontale aansluiting primair water aan linkerkant 
- FWD   Frontale aansluiting primair water aan rechterkant 
- LIWI   Zijdelingse aansluiting primaire lucht en water aan linkerkant 
- LIWD   Zijdelingse aansluiting primaire lucht aan linkerkant en water aan rechterkant 
- LDWD  Zijdelingse aansluiting primaire lucht en water aan rechterkant 
- LDWI   Zijdelingse aansluiting primaire lucht aan rechterkant en water aan linkerkant 
 
(f): Model luchttoevoerrooster 
 
- 20-DH  Rooster dubbele afbuiging 
- 31-1   Lineair rooster grille met vaste horizontale lamellen 
 
(g): Model rooster voor retourlucht 
 
- 22-5   Rasterrooster 
- 27-R   Rooster met geperforeerde plaat 
 
(h): Afwerking 
 
- RAL 9010  Geschilderd in RAL 9010 glanzend wit als standaard afwerking 
- RAL …  Gelakt in te bepalen RAL kleur op aanvraag 
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Codering 

(i): Overige accessoires of onderdelen 
 
Door middel van speciale vermelding in de bestelling kunnen ook andere onderdelen besteld worden: 
 
- Elektrische weerstand: Voor 2 leidingsystemen (koud water), ingebouwd in de unit. 

Watt (W) vermogen geleverd door systeem aangeven. 
 
- Stuurklep: Op verzoek kunnen in de wateraansluitingen regelkleppen en/of 

hoeveelheidsregelkleppen aangebracht worden. Gelieve het model, het type en de 
eventule bijbehorende servomotor aan te geven. 

 
- Anti-condens-sensor: Op verzoek kan de unit voorzien worden van een anti-condens-sensor op het 

oppervlak van de leidingen bij de koudwateringang. 
 
-  Luchtvolumeregelaar: Koolair heeft diverse accessoires voor luchtregeling die samen met de actieve 

koelbalken geleverd kunnen worden. 
 
- Voorbeeld van codering: 
 
(a)        (b)     (c)  (d)    (e)         (f)         (g)           (h)            (i) 
IHK – 1200 – M – 2 – LIWI – 20-DH – 22-5 – RAL 9010 – overige 
 
 
 
 
 
 
 

Technische specificatie 
Plafondinductieunit met uitblazing zijdelingse lucht in één richting, IHK model van Koolair, lengte C mm en hoogte 200 
mm. Dit is een specifiek ontworpen terminal unit voor gebruik in horizontale positie op verlaagde plafonds of wanden, in 
hotelkamers, eenpersoonskamers in ziekenhuizen en kantoren. Verschillende opties qua ontwerp van inductie- en/of 
luchttoevoerroosters kunnen worden gemonteerd. 
 
Het bestaat uit een behuizing met ophangbeugels voor ophanging, aansluiting van Ø125 mm voor primaire lucht (frontaal/ 
zijdelings), met kunststof luchtsproeiers gemonteerd op de metalen plaat, in drie verschillende maten (P-M-G) voor het 
optimaliseren van de inductie. Buizenstelsels in horizontale positie (2/4 buizen) voor koeling en/of verwarming, koperen 
buizen met gasdraadaansluitingen met een buitendiameter van 12 mm en een buizenbundel van aluminium ribben. 
 
De units zijn gemaakt van verzinkt staal en aluminium roosters. Standaard afgewerkt in glanzende lak RAL9010. Andere 
RAL-kleuren zijn op aanvraag beschikbaar. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM. 
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en specifieke toestemming 
van KOOLAIR, S.A. 
 

CNL-IHK-1215-00
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KOOLAIR, S.A.
Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta
28936 Móstoles - Madrid - (España)
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com

www.koolair.com




