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JK kleppenregisters
Staal, verzinkt

JK kleppenregisters van verzinkt plaatstaal zijn regel- en
afsluitkleppen voor luchttechnische installaties. Met stromingsgunstig geprofileerde, via stangenstelsel gekoppelde
holle lamellen met verzinkte aandrijfassen in lagerbussen
van kunststof of messing en in 180 mm of 120 mm lange
ramen met aangekante aansluitflenzen. Met bedieningshendel, met handmatige vastzetvoorziening of met servomotoren.
Typeoverzicht

*)

Lamellen-koppeling

Lamellen-lager

Bouwlengte L
120 mm*)
180 mm

tegengesteld lopend
en buitenliggend
stangenstelsel
gelijklopend en
buitenliggend
stangenstelsel
gelijklopend en
binnenliggend
stangenstelsel

kunststof

JK-N120G JK-N180G

messing

JK-M120G JK-M180G

kunststof

JK-N120

JK-N180

messing

JK-M120

JK-M180

kunststof

JK-N120I

JK-N180I

messing

JK-M120I

JK-M180I

Let op: De gebruikte lamellen zijn langer dan de ramen!

Servomotoren

⇒ zie pagina 4 en 5

Accessoires ⇒ zie pagina 6
MR muurinbouwraam van verzinkt plaatstaal
GF contraflenzen van verzinkt plaatstaal

JK kleppenregister met servomotor M6 of M7

Afmetingen B x H

Hoogte H

(midden)

Breedte
B [mm]

Getekend met bedieningshendel en vastzetvoorziening

Wijzigingen voorbehouden

(midden)
Muurraam

Breedte B

Hoogte
H [mm]

400
180
600
345
800
510
1000
675
1200
840
1400
1005
1600
1170
1800
1335
2000
1500
		 1665
		 1830
		 1995
		
Alle		
B- en H-afmetingen
kunnen worden gecombineerd.
Voor de bouwlengte
180 mm zijn tussenmaten
in een raster van 1 [mm]
leverbaar.
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JK kleppenregisters

Lamellenkoppeling, servomotoren
Koppeling van de lamellen

De aandrijfas bevindt zich op de bovenste (eerste) lamel. Ter aanvulling zijn de vijfde lamel vanaf H > 840 mm en de zevende
lamel vanaf H > 1500 mm als aandrijfassen gevormd. Het is niet mogelijk om op de bouw bedieningseenheden aan te bouwen!

tegengesteld lopend en
buitenliggend stangenstelsel*)
*)

gelijklopend en buitenliggend
stangenstelsel*)

gelijklopend en binnenliggend
stangenstelsel

Aan de bediende kant is de lamellenpositie via sleuven in de as van buitenaf te herkennen.

Servomotoren
JK kleppenregisters met buitenliggend stangenstelsel zijn af fabriek leverbaar met de volgende aangebouwde servomotoren:

L = 120 (180)

Veerretourmotoren M6 en M7 openen de kleppenregisters met 24 V gelijk- of wisselspanning of met 230 V
wisselspanning. Bij spanningsuitval sluiten de kleppenregisters via de veerretour. Voor het openen staat een
aandrijfdraaimoment van 18 [Nm], voor het sluiten van
12 [Nm] ter beschikking. *) ⇒ zie pagina 5
L = 120 (180)

Aandrijfas

Aandrijfas
Motorconsole
58

Motorconsole

40

68

248

139

110

Motoraanbouw bij
kleppenregisterhoogte H = 180 mm

L = 120 (180)

Motoraanbouw bij
kleppenregisterhoogte H > 180 mm

Reversibele servomotoren M0 en M1 openen en sluiten de kleppenregisters met 24 V gelijk- of wisselspanning of met 230 V wisselspanning. Bij spanningsuitval
blijft de huidige positie van de servomotor behouden.
Voor het openen en sluiten staat een aandrijfdraaimoment van 20 [Nm] ter beschikking*). ⇒ zie pagina 5

Reversibele
servomotor
24 / 230 V
*(133 met hulpschakelaar)
114*

40

L = 120 (180)

Aandrijfas

Veerretourmotor
24 / 230 V

108

Aandrijfas
Motorconsole

248

139

110

58

Motorconsole

40

114*

Reversibele
servomotor
24 / 230 V

*(133 met hulpschakelaar)
*)

Noodzakelijke aandrijfdraaimomenten ⇒ zie pagina 7
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40

108

24 / 230 V
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JK kleppenregisters

Technische gegevens servomotoren
Technische gegevens van
af fabriek aangebouwde
servomotoren

Reversibele servomotoren

Aansluitspanning
Tolerantie bij AC 50 Hz

Veerretourmotoren

M0

M1

M6

M7

100 tot 240 V AC

24 V AC/DC

230 V AC

24 V AC/DC

±20 %

±14 %

-15 % tot +10 %

Tolerantie bij DC

±20 %

-10 % tot +20 %

-10 % tot +20 %

Draaimoment
Motor

       ≥ 20 Nm

Veerretour

≥ 18 Nm

-

≥ 12 Nm

150 s

140 s

Looptijd voor 90°
Motor
Veerretour

-

Vermogen

~16 s

6 VA

4 VA

12,5 VA

10 VA

bij het openen

2,5 W

2W

8W

7W

in stoppositie

0,6 W

0,2 W

3W

Stroomverbruik

Beschermingsgraad

2W

IP54

IP54

ca. 1 m lang

ca. 1 m lang

Motor

3-aderig

2-aderig

met één hulpschakelaar

3-aderig

-

met twee hulpschakelaars

6-aderig

6-aderig

-30 °C tot +50 °C

-30 °C tot +50 °C

Aansluitkabel 0,75 mm²

Hulpschakelaar

1 hulpschakelaar
S1 S2 S3

2 hulpschakelaars
S1 S2 S3 S4 S5 S6

21

56

64

Servomotoren M0 en M1

37

Omgevingstemperatuur

<

30

>

3-puntsregeling

OPEN-DICHT-regeling

2

x

<

x

x

>

x

x = ...100%

3-puntsregeling
Nominale spanning:
AC 100...240 V, 50/60 Hz

N

L1

0

0

3

1

3

2

1

0
1

M1

M1

2

3

M0

M0

58



3

2

1

Veerretourmotoren M6 en M7

met geïntegreerde eindschakelaars

<
>

OPEN-DICHT-regeling

N L1

Nominale spanning:
AC 24 V, 50/60 Hz
DC 24 V

1

x

x
x = ...100%

139

0
1

24 V AC
24 V DC

N L1

230 V AC

1

50
12.2
248

1

2

M

Wijzigingen voorbehouden

S1 S2 S3 S4 S5 S6

5°

80°

M6, M7
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JK kleppenregisters
Inbouw, details, accessoires

Koppeling op de bouw mogelijk

Verticale/horizontale montage met beugels

Adviezen:
• Gebruik per kleppenregister aparte servomotoren!
• Bouw kleppenregisters met horizontaal geplaatste lamellen in!

Hoekboorgat
in flensraam

Bedieningshendel

Accessoires
MR	
Muurinbouwraam van verzinkt plaatstaal gestanst,
gekant, bij de hoeken gelast en met meerdere metsellippen voor inmetselen.
GF	Contraflens van verzinkt plaatstaal gestanst, gekant en
bij de hoeken gelast.

Contraflenzen hebben geen metsellippen!

Asverlengstukken voor servomotoren op de bouw
Verlengstuk 18 mm ∅
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Verlengstuk 12 x 12 mm

L150 verlengstuk voor hendel
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JK kleppenregisters

Toepassingsgebieden, aandrijfmomenten, lekkage
Het toegestane drukverschil is afhankelijk van de
breedte B en van de lekkage-volumestroom van het
kleppenregister in gesloten positie:

Aanstroomoppervlak AA [m²]

Breedte B [mm]

Lekkage-volumestroom V [m³/h] in gesloten positie (α = 90°)

Statisch drukverschil ∆ps [Pa] in DICHT-positie
bij tegengesteld lopende lamellen

Aandrijfmoment M [Nm/m²]

De toegestane temperatuur is
afhankelijk van het lagermateriaal:
JK-N: -20 °C tot +100 °C
JK-M: -20 °C tot +110 °C

Statisch drukverschil ∆ps [Pa] in DICHT-positie
bij gelijklopende lamellen
Luchtsnelheid vA [m/s] in OPEN-positie

•	
De voor het sluiten van de kleppenregisters onder luchtstroming noodzakelijke aandrijfmomenten zijn
gewoonlijk aanzienlijk geringer (richtwaarde: 50 %) dan de vermelde aandrijfmomenten voor het openen!
• De per aandrijfas toegestane aandrijfmomenten zijn begrensd op 35 [Nm].

Wijzigingen voorbehouden

Geluidvermogenniveau LWA [dB(A)] gerelateerd aan AA

Statisch drukverschil

Toegestaan statisch drukverschil ∆ps [Pa]

Ongeoorloofd bereik

Het noodzakelijke aandrijfmoment is afhankelijk van de
werkingskarakteristiek van de ventilator en van het kanalenstelsel. Bij toenemende beperking van de volumestroom
door een afsluitklep kan de druk stijgen, gewoonlijk neemt
tegelijkertijd de volumestroom af en de luchtsnelheid in het
kleppenregister daalt gerelateerd aan het aanstroomoppervlak; deze stijgt echter gerelateerd aan het vrije oppervlak. Op het werkingspunt dat zich telkens instelt, is een
aandrijfmoment voor de bediening van het kleppenregister
noodzakelijk dat boven het instelhoekbereik 0° ≤ a ≤ 90°
niet constant is. Een servomotor moet het maximaal optredende aandrijfmoment opbrengen, om ervoor te zorgen dat
het gehele instelhoekbereik ongehinderd wordt doorlopen.
Het uit het nomogram hiernaast af te lezen aandrijfmoment
is noodzakelijk voor kleppenregisters in ventilatiesystemen
met een vierkante werkingskarakteristiek en gebruikelijke
ventilatoren. Basisgrootheden zijn de maximale luchtsnelheid in het volledig geopende kleppenregister en het daar
in gesloten toestand aanliggende drukverschil.

Voorbeeld

Luchtsnelheid
vA = 7,5 [m/s]
DpS = 1000 [Pa]
Drukverschil
Aandrijfmoment per m² aanstroomoppervlak AA
• tegengesteld lopend M ≈ 14 [Nm/m²]
• gelijklopend
M ≈ 12 [Nm/m²]
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JK kleppenregisters

Drukverliescoëfficiënten z, drukverlies, geluidvermogenniveau

Drukverliescoëfficiënten z
voor inbouwtype:

JK - tegengesteld lopend

JK - tegengesteld lopend

kanaalaansluiting aan twee zijden

Stroomrichting

Drukverliescoëfficiënt

Drukverliescoëfficiënt

kanaalaansluiting aan één zijde

Stroomrichting

kanaalaansluiting aan één zijde

OPEN

zonder kanaalaansluiting

OPEN

DICHT

Instelhoek

Instelhoek

Instelhoek

JK - tegengesteld lopend

Geluidvermogenniveau LWA [dB(A)]
gerelateerd aan AA = 1 [m²]

voor het inbouwtype
Statisch drukverlies

Statisch drukverlies

Geluidvermogenniveau LWA [dB(A)]
gerelateerd aan AA = 1 [m²]

voor het inbouwtype

JK - tegengesteld lopend

Statisch drukverlies

Luchtsnelheid

Voorbeeld (JK – tegengesteld lopend)
Instelhoek
Luchtsnelheid

DICHT

Instelhoek

a
vA

=
=
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20 °
6 [m/s]

Drukverlies (inbouwtype a)
Geluidvermogenniveau

DpS =
LWA =

24 [Pa]
55 [dB(A)]*)

*) Geluidvermogenniveaus zijn aan AA = 1 [m²]
gerelateerd; correctiewaarden voor andere
aanstroomoppervlakken ⇒ zie pagina 9
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JK kleppenregisters
Legenda, bestelgegevens
Legenda
AA [m²]

= aanstroomoppervlak AA = B · H

V [m³/h] = volumestroom,
			lekkage-volumestroom
vA [m/s]
= luchtsnelheid
			 gerelateerd aan AA
			(aanstroomsnelheid)
a		
= instelhoek kleppenregister
			OPEN: a = 0° / DICHT: a = 90°
z		
= drukverliescoëfficiënt
			 gerelateerd aan AA
			drukverlies DpS = z · r/2 · vA²

r [kg/m³] = mediadichtheid
			
rdroge lucht 20 °C, 1 bar = 1,188 kg/m³
DpS [Pa] = statisch drukverlies,
			 statisch drukverschil

Correctie bij LWA
bij van AA = 1 [m²]
afwijkende aanstroomoppervlakken.

LWA [dB(A)] =	A-gewogen geluidsvermogenniveau
DL [dB]
= correctie bij LWA gerelateerd aan
			AA = 1 [m²]
			LWA = LWA-1 m² + DL [dB]
M [Nm/m²] = aandrijfmoment per m²
Mtotaal [Nm] = M1m² [Nm/m²] · AA [m²]

AA [m²]

DL [dB]

0,10
0,25
0,40
0,50
0.60
1,00
1,25
1.60
2,00
2,50
3,20
4,00

-10
-6
-4
-3
-2
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6

JK - __ - __ - __ - __ - __ - __ - __

Kleppenregisters met bussen
N			
M

van kunststof
van messing

Accessoires van verzinkt plaatstaal
1GF
2GF

met 1 contraflens
met 2 contraflenzen
⇒ zie pagina 6

bouwlengte 180 mm 1)
bouwlengte 120 mm

180			
120

MR

met muurinbouwraam
⇒ zie pagina 6

Afmeting
nominale afmetingen1) B x H ..... x .....

Bedieningseenheden en servomotoren 2)
⇒ zie pagina 4 en 5

⇒ zie pagina 3

tegengesteld lopend stangenstelsel		G
gelijklopend stangenstelsel		-

Tussenhoogte

binnenliggend stangenstelsel2)		I

Wijzigingen voorbehouden

1)

Tussenafmetingen zijn leverbaar met ramen van de
bouwlengte 180 mm. Daarbij blijft de lamellenafstand
van 165 mm behouden en overgebleven spleten tussen
de bovenste of onderste lamel en het raam worden opgevuld met hoekprofielen.

2)

Bij de uitvoering met binnenliggend stangenstelsel bevinden bedieningseenheden en servomotoren zich in de
luchtstroom! Deze zijn af fabriek niet leverbaar.

3)

Servomotoren met groter aandrijfmoment op de bouw!

F

vastzetvoorziening

reversibele servomotoren 20 [Nm]3)
M0
100 tot 240 V AC
M1
24 V AC/DC
M2
100 tot 240 V AC en 1 hulpschakelaar
M3
100 tot 240 V AC en 2 hulpschakelaar
M4
24 V AC/DC en 1 hulpschakelaar
M5
24 V AC/DC en 2 hulpschakelaar
veerretourmotoren 18 [Nm] / 12 [Nm]3)
M6
230 V AC en geïntegreerde eindschakelaar
M7
24 V AC/DC en geïntegreerde eindschakelaar
asverlengstukken voor servomotoren op de bouw
A1
18 mm ∅ (servomotoren M0 tot M5)
A2
12 x 12 mm (servomotoren M6 en M7)
A3
∅ 12 mm, 150 mm lang voor bedieningshendel
Apart te bestellen zijn beugels voor de montage van twee JK
kleppenregisters:
ZUB 0123 voor breedtes < 1000 mm dezelfde breedtes boven
ZUB 0124 voor breedtes ≥ 1000 mm elkaar!
ZUB 0123 voor hoogtes < 1005 mm
dezelfde hoogtes naast
elkaar!
ZUB 0124 voor hoogtes ≥ 1005 mm
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JK kleppenregisters
Bestektekst

........

Kleppenregisters van verzinkt plaatstaal, voor gebruik
als regel- en afsluitklep in luchttechnische installaties. Met stromingsgunstig geprofileerde holle lamellen,
uitwendige tegengesteld lopende / uitwendige gelijklopende / inwendige gelijklopende stangenstelselkoppelingen, verzinkte aandrijfassen in lagerbussen van kunststof / messing in een rondom gehoekt raam met een bouwlengte van 120 mm / 180 mm en met aansluitflenzen voor
de inbouw tussen leidingen, aan wanden of aan vloeren.
Met bedieningshendel en vastzetvoorziening / reversibele servomotor en met één / twee hulpschakelaars /
veerretourmotor en eindschakelaars. Met muurinbouwraam
en contraflens / contraflenzen. Verder met de voor de
inbouw van twee kleppenregisters boven elkaar / naast
elkaar noodzakelijke verbindingsbeugels.
stuks

		Volumestroom:
		Fabrikant:
Type:

Afmeting B x H

.......... m³/h
WILDEBOER®

JK

... x ...

		
compleet met bevestigingen
				

mm

levering:

monteren:

...........

...........

Streep niet-vetgedrukte tekst naar behoefte door.
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JL kleppenregisters
Staal, verzinkt

JL kleppenregisters zijn regel- en afsluitkleppen van verzinkt plaatstaal voor luchttechnische installaties, met name
in ziekenhuizen. Ze zijn volgens DIN 1946-4 luchtdicht of
voldoen aan de dichtheidskslasse 4 volgens EN 1751 bij
een statisch drukverschil van 100 [Pa]. De stromingsgunstig
geprofileerde, afgedichte en via een uitwendig stangenstelsel tegengesteld lopend gekoppelde holle lamellen draaien in speciale lagerbussen van messing in het 180 mm
lange raam met aangekante aansluitflenzen. De bediening
gebeurt handmatig met bedieningshendels of elektrisch met
servomotoren. Typegekeurd door MPA Braunschweig.
JL kleppenregisters
•	voldoen aan de hygiënevereisten volgens VDI 6022-1,
VDI 3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 13779
•b
 evorderen geen groei van micro-organismen 1) (schimmels,
bacteriën). Dit vermindert infectierisico's voor mensen en de reiniging en desinfectie kosten ook
minder moeite.
• z ijn bestand
tegen desinfectiemiddelen 2)
1)

	De desbetreffende weerstand van de materialen tegen schimmels en
bacteriën is bewezen door tests van het microbiële metabolische potentieel volgens DIN EN ISO 846.

2)

	De desinfectiemiddelbestendigheid is getest met de werkzame bestanddelen alcohol en quaternaire verbindingen. Deze beantwoorden aan de
lijst van het Robert Koch-instituut en zijn gebruikt volgens de specificaties
van de desinfectiemiddelenlijst van de commissie voor desinfectiemiddelen van de organisatie voor toegepaste hygiëne (Verbund für Angewandte
Hygiene, VAH). Het is bewezen dat JL kleppenregisters bestand zijn tegen
een normaal gebruik van desinfectiemiddelen en -procedures.

JL kleppenregister met servomotor M6 of M7

Afmetingen B x H

Hoogte H

(midden)

Breedte B

Breedte
B [mm]

Hoogte
H [mm]

200

180

300

345

400

510

500

675

600

840

700

1005

800

1170

1000

1335

1200

1500

1400

1665

1600

1830

1800

1995

2000
Muurraam

(midden)

Servomotoren ⇒ zie pagina 12 en 13, muurinbouwramen, contraflenzen ⇒ zie pagina 14
Wijzigingen voorbehouden

Alle B- en H-afmetingen kunnen worden
gecombineerd, echter
H = 180 [mm] alleen
met B ≤ 1000 [mm]
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JL kleppenregisters

Aandrijfassen, technische gegevens servomotoren

Aandrijfassen

De aandrijfas bevindt zich op de bovenste (eerste) lamel. Ter aanvulling zijn de vijfde lamel vanaf H > 840 mm en de zevende
lamel vanaf H > 1500 mm als aandrijfassen gevormd. Het is niet mogelijk om op de bouw bedieningseenheden aan te bouwen!

DICHT

DICHT

OPEN
Aandrijfas
Bedieningshendel

OPEN

Aanzicht A

Vastzetplaat

Vastzetvoorziening

Aanzicht A

Servomotoren
JL kleppenregisters zijn af fabriek leverbaar met de volgende aangebouwde servomotoren:
Reversibele servomotoren M0 en M1 openen en sluiten de kleppenregisters met 24 V gelijk- of wisselspanning of met 230 V wisselspanning. Bij spanningsuitval
blijft de huidige positie van de servomotor behouden.
Voor het openen en sluiten staat een aandrijfdraaimoment van 20 [Nm] ter beschikking*). ⇒ zie pagina 13

L = 180

Aandrijfas
Motorconsole
58

80

Aandrijfas

Motorconsole

40

68

248

139

100

Motoraanbouw bij kleppenregisterhoogte H = 180 mm

L = 180

Veerretourmotoren M6 en M7 openen de kleppenregisters met 24 V gelijk- of wisselspanning of met 230 V
wisselspanning. Bij spanningsuitval sluiten de kleppenregisters via de veerretour. Voor het openen staat een
aandrijfdraaimoment van 18 [Nm], voor het sluiten van
12 [Nm] ter beschikking. *) ⇒ zie pagina 13

Reversibele
servomotor
24 / 230 V

114*

40

*(133 met hulpschakelaar)

Aandrijfas
Motorconsole
58

248

139

80

100

Motoraanbouw bij kleppenregisterhoogte H > 180 mm

L = 180

Aandrijfas

L = 180

Veerretourmotor
24 / 230 V

108

Motorconsole

40

114*

Reversibele
servomotor
24 / 230 V

*(133 met hulpschakelaar)
*)

40

108

Veerretourmotor
24 / 230 V

Noodzakelijke aandrijfdraaimomenten ⇒ zie pagina 15; bij grote aandrijfdraaimomenten zijn twee servomotoren noodzakelijk!
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JL kleppenregisters

Technische gegevens servomotoren
Technische gegevens van
af fabriek aangebouwde
servomotoren

Reversibele servomotoren
Aansluitspanning
Tolerantie bij AC 50 Hz

Veerretourmotoren

M0

M1

M6

M7

100 tot 240 V AC

24 V AC/DC

230 V AC

24 V AC/DC

±20 %

±14 %

-15 % tot +10 %

Tolerantie bij DC

±20 %

-10 % tot +20 %

-10 % tot +20 %

Draaimoment
Motor

       ≥ 20 Nm

Veerretour

≥ 18 Nm

-

≥ 12 Nm

150 s

140 s

Looptijd voor 90°
Motor
Veerretour

-

Vermogen

~16 s

6 VA

4 VA

12,5 VA

10 VA

bij het openen

2,5 W

2W

8W

7W

in stoppositie

0,6 W

0,2 W

3W

Stroomverbruik

Beschermingsgraad

IP54

ca. 1 m lang

ca. 1 m lang

Motor

3-aderig

2-aderig

met één hulpschakelaar

3-aderig

-

Aansluitkabel 0,75 mm²

met twee hulpschakelaars

64

Servomotoren M0 en M1

6-aderig

6-aderig

-30 °C tot +50 °C

-30 °C tot +50 °C

Hulpschakelaar

1 hulpschakelaar

37

Omgevingstemperatuur

S1 S2 S3

2 hulpschakelaars
S1 S2 S3 S4 S5 S6

21

56

2W

IP54

<

30

>

3-puntsregeling

OPEN-DICHT-regeling

2

x

<

x

x

>

x

x = ...100%

3-puntsregeling
Nominale spanning:
AC 100...240 V, 50/60 Hz

N

L1

0

0

3

1

3

2

1

0
1

M1

M1

2

3

1

M0

58



3

2

M0

Veerretourmotoren M6 en M7

met geïntegreerde eindschakelaars

<
>

OPEN-DICHT-regeling

N L1

Nominale spanning:
AC 24 V, 50/60 Hz
DC 24 V

1

x

x
x = ...100%

139

0
1

24 V AC
24 V DC

N L1

230 V AC

1

50
12.2
248

1

2

M

Wijzigingen voorbehouden

S1 S2 S3 S4 S5 S6

5°

80°

M6, M7
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JL kleppenregisters
Inbouw, details, accessoires

Horizontale montage met beugels

Gebruik per kleppenregister altijd aparte servomotoren!

Hoekboorgat
in flensraam

Bedieningshendel

Accessoires

B(H) ≤ 300 of B(H) ≥ 1170

MR	
Muurinbouwraam van verzinkt plaatstaal gestanst,
gekant, bij de hoeken gelast en met meerdere metsellippen voor inmetselen.
GF	Contraflens van verzinkt plaatstaal gestanst, gekant en
bij de hoeken gelast.

Contraflenzen hebben geen metsellippen!

Asverlengstukken voor servomotoren op de bouw
Verlengstuk 18 mm ∅

Gebruikershandboek 4.0 (2019-09) 14

Verlengstuk 12 x 12 mm

L150 verlengstuk voor hendel

Wijzigingen voorbehouden

JL kleppenregisters

Aandrijfmomenten, drukverliescoëfficiënten z, drukverlies, geluidvermogenniveau
Servomotoren

JL gesloten: Geluidvermogenniveau

1 servomotor

Voorbeeld

Breedte B = 800 [mm]
Hoogte H = 840 [mm]

Servomotoren			 1 stuks
Aandrijfmoment M ≥ 15 [Nm]

Statisch drukverschil ∆ps [Pa]

Het aantal aangegeven servomotoren met een draaimoment van telkens
minimaal 15 [Nm] is noodzakelijk voor de werking van de kleppenregisters.

Geluidvermogenniveau LWA [dB(A)]

2 servomotoren

Aanstroomoppervlak AA [m²]

JL geopend: Geluidvermogenniveau

z - coëfficiënten voor drukverlies

Instelhoek

Inbouwtype:

kanaalaansluiting
aan twee zijden

Instelhoek

OPEN

DICHT

Geluidvermogenniveau LWA [dB(A)]
gerelateerd aan AA = 1 [m²]

zonder
kanaalaansluiting

Statisch drukverlies ∆ps [Pa] voor het inbouwtype a

kanaalaansluiting
aan één zijde

Drukverliescoëfficiënt

→ Stroomrichting →

Luchtsnelheid

Voorbeeld

Instelhoek
Luchtsnelheid
Wijzigingen voorbehouden

a
vA

=
=

20°
6 [m/s]

Drukverlies (inbouwtype a)
Geluidvermogenniveau

DpS =
LWA =

24 [Pa]
55 [dB(A)]*)

*) Geluidvermogenniveaus zijn aan AA = 1 [m²]
gerelateerd; correctiewaarden voor andere
aanstroomoppervlakken ⇒ zie pagina 16
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JL kleppenregisters
Legenda, bestelgegevens
Legenda
AA [m²]

= aanstroomoppervlak AA = B · H

V [m³/h] = volumestroom,
			lekkage-volumestroom

r [kg/m³] = mediadichtheid
			
rdroge lucht 20 °C, 1 bar = 1,188 kg/m³
DpS [Pa] = statisch drukverlies,
			 statisch drukverschil

vA [m/s]
= Luchtsnelheid
			 gerelateerd aan AA
			(aanstroomsnelheid)

Correctie bij LWA
bij van AA = 1 [m²]
afwijkende aanstroomoppervlakken.

LWA [dB(A)] =	A-gewogen geluidsvermogenniveau

a		
= instelhoek kleppenregister
			OPEN: a = 0° / DICHT: a = 90°
z		
= drukverliescoëfficiënt
			 gerelateerd aan AA
			drukverlies DpS = z · r/2 · vA²

DL [dB]
= correctie bij LWA gerelateerd aan
			AA = 1 [m²]
			LWA = LWA-1 m² + DL [dB]
M [Nm/m²] = aandrijfmoment per m²
Mtotaal [Nm] = M1m² [Nm/m²] · AA [m²]

AA [m²]

DL [dB]

0,10
0,25
0,40
0,50
0.60
1,00
1,25
1.60
2,00
2,50
3,20
4,00

-10
-6
-4
-3
-2
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6

JL - __ - __ - __ - __
Accessoires van verzinkt plaatstaal
Afmeting
nominale afmetingen B x H ....... x .......

1GF
2GF

⇒ zie pagina 11

met 1 contraflens
met 2 contraflenzen
⇒ zie pagina 14

MR

met muurinbouwraam
⇒ zie pagina 14

Bedieningseenheden en servomotoren

Afhankelijk van breede en hoogte zijn één of twee aandrijfassen aanwezig;
zodoende is hetzelfde aantal vastzetvoorzieningen of servomotoren noodzakelijk!
⇒ zie pagina 12 en 13

F

vastzetvoorziening (standaard)

reversibele servomotoren 20 [Nm]
M0
100 tot 240 V AC
M1
24 V AC/DC
M2
100 tot 240 V AC en 1 hulpschakelaar
M3
100 tot 240 V AC en 2 hulpschakelaar
M4
24 V AC/DC en 1 hulpschakelaar
M5
24 V AC/DC en 2 hulpschakelaar
veerretourmotoren 18 [Nm] / 12 [Nm]
M6
230 V AC en geïntegreerde eindschakelaar
M7
24 V AC/DC en geïntegreerde eindschakelaar
asverlengstukken voor servomotoren op de bouw
A1
18 mm ∅ (servomotoren M0 tot M5)
A2
12 x 12 mm (servomotoren M6 en M7)
A3
∅ 12 mm, 150 mm lang voor bedieningshendel
Apart te bestellen zijn beugels voor de montage van twee JL
kleppenregisters:
ZUB 0123 voor breedtes < 1000 mm dezelfde breedtes boven
ZUB 0124 voor breedtes ≥ 1000 mm elkaar!
ZUB 0123 voor hoogtes < 1005 mm dezelfde hoogtes naast
ZUB 0124 voor hoogtes ≥ 1005 mm elkaar!

Gebruikershandboek 4.0 (2019-09) 16

Wijzigingen voorbehouden

JL kleppenregisters

Installatie-instructies, bestektekst

Installatie-instructies
JL kleppenregisters kunnen worden gebruikt voor:
temperaturen:
-20 °C tot +90 °C
drukverschillen DpS:			 tot 2500 [Pa]

De kleppenregisters moeten met horizontale asposities zonder mechanische spanningen en afgedicht tussen contraflenzen of aan muurinbouwramen worden ingebouwd, om ervoor te zorgen dat de luchtdichtheid gewaarborgd is en de aandrijfmomenten worden aangehouden.
Een voortdurende inwerking van UV-licht moet worden vermeden.

........

Kleppenregisters
van
verzinkt
plaatstaal.
Luchtdicht volgens DIN 1946-4 of dichtheidsklasse 4 volgens EN 1751 bij een statisch drukverschil van 100 Pa.
Met typekeuring. Gebruik als regel- en afsluitklep in
luchttechnische installaties, met name in ziekenhuizen. Met hygiënisch gladde, stromingsgunstig geprofileerde en tegengesteld lopend gekoppelde holle lamellen
in speciale lagerbussen van messing en in een rondom
gehoekt raam met een bouwlengte van 180 mm. Met aansluitflenzen voor inbouw tussen leidingen, aan wanden
of aan vloeren. Met bedieningshendel en vastzetvoorziening / reversibele servomotor en met één / twee hulpschakelaars / veerretourmotor en eindschakelaars. Met
muurinbouwraam en contraflens / contraflenzen. Verder
met de voor de inbouw van twee kleppenregisters naast
elkaar / boven elkaar noodzakelijke verbindingsbeugels.
stuks

		Volumestroom:
		Fabrikant:
Type:

Afmeting B x H

.........

WILDEBOER

JL

®

....x....

		
compleet met bevestigingen
				

m³/h

mm

levering:

monteren:

...........

...........

Streep niet-vetgedrukte tekst naar behoefte door!

Wijzigingen voorbehouden

Gebruikershandboek 4.0 (2019-09) 17

JL kleppenregisters
Aantekeningen
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UK, UE overdrukkleppen
Staal, verzinkt, met aluminium lamellen

UE

UK
Overdrukkleppenregisters voor luchttechnische installaties. Vervaardigd van verzinkt
plaatstaal, met stabiele, vanzelf openende lamellen van aluminium extrusieprofielen met
ingekerfde, elastische afdichtingen en lagerpennen van kunststof. 			
De lamellen zijn niet met elkaar gekoppeld.
UK	met 120 mm inbouwdiepte voor
inbouw tussen ventilatie-kanalen en
aan wanden binnen een gebouw.

UE met afdekraam voor inbouw in wanden.

Accessoires
MR	muurinbouwraam
van verzinkt plaatstaal
GF	
contraflenzen
van verzinkt plaatstaal

Accessoires
MR	muurinbouwraam
van verzinkt plaatstaal

indien

Wijzigingen voorbehouden

Afmetingen B x H

Breedte Hoogte
B [mm]
H [mm]
200
263
400
345
600
428
800
510
1000
675
1200
840
1400
1005
1600
1170
		 1335
		 1500
		 1665
Alle B- en H-afmetingen kunnen worden
gecombineerd.
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UK, UE overdrukkleppen

Details, inbouw, drukverlies, geluidvermogenniveau

Inbouw: UK

Inbouw: UE

De tegengestelde luchtrichting wordt op de
bouw bereikt door het draaien van het overdrukkleppenregister.

De opgegeven luchtrichtingen kunnen op de
bouw niet worden veranderd, deze moeten
speciaal worden besteld.

UE-1

UE-2

Uitvoering voor afgezogen lucht
- uitblazend -

Hoekboorgat in UK-flensraam

Toevoerluchtuitvoering
- aanzuigend -

MR muurinbouwraam voor UK en UE
GF contraflens voor UK (zonder metsellippen)
B(H) ≤ 300 of B(H) ≥ 1170

voor
voor

Statisch drukverlies ∆ps [Pa]

Drukverlies, geluidvermogenniveau

g

rmo

idve

Gelu

au L

ive
enn

WA

[dB

A

=1

[m²]

teer

rela

ge
(A)]

nA
d aa

Luchtsnelheid

Legenda

AA

[m²]

AA [m²]

DL [dB]

0,10
0,25
0,40
0,50
0.60
1,00
1,25
1.60
2,00
2,50

-10
-6
-4
-3
-2
0
+1
+2
+3
+4

= aanstroomoppervlak AA = B · H

De geluidvermogenniveaus in het nomogram zijn gerelateerd aan AA = 1 [m²] aanstroomoppervlak. 			
Voor andere aanstroomoppervlakken
moeten de correcties DL worden opgeteld.

Voorbeeld
volumestroom

V

= 7775 [m³/h]

Breedte

B

= 800 [mm]

Hoogte

H

= 675 [mm]

⇒	Aanstroomoppervlak

AA = 0,54 [m²]

⇒	Aanstroomsnelheid					
vA = 7775 / 3600 / 0,54 	=
4 [m/s]

V
[m³/h] = volumestroom							
			 V [m³/h] = vA [m/s] · 3600 [s/h] · AA [m²]

⇒ uit het nomogram:

vA

Geluidvermogenniveau LWA =
gerelateerd aan AA = 1 [m²]

[m/s]

DpS [Pa]

=	luchtsnelheid gerelateerd aan AA				
(aanstroomsnelheid)
= statisch drukverlies

LWA [dB(A)] = A-gewogen geluidvermogenniveau
DL

[dB]

= correctie bij LWA gerelateerd aan AA = 1 [m²]			

			
LWA

= LWA-1 m² + DL [dB]
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Drukverlies

DpS =

48 [Pa]
58 [dB(A)]

⇒ uit de tabel:
Correctiewaarde

DL =

Geluidvermogenniveau LWA =
gerelateerd aan AA

-3 [dB]
55 [dB(A)]

Wijzigingen voorbehouden

UK, UE overdrukkleppen
Installatie-instructies, bestelgegevens

Installatie-instructies
Overdrukkleppen kunnen worden gebruikt voor:
temperaturen:
-20 °C tot +70 °C
drukverschillen:			 tot 500 [Pa]
aanstroomsnelheden:			 tot 5 [m/s]
Tegendrukken door wind of ongelijkmatige aanstromingen kunnen tot drukschommelingen leiden.
In extreme gevallen kunnen daardoor storende akoestische geluiden optreden.

__ - __ - __ - __

Overdrukklep

Accessoires

met flensraam			UK

1GF

met 1 contraflens*)

met afdekraam, voor afgezogen lucht		 UE-1

2GF

met 2 contraflenzen*)

met afdekraam, voor toevoerlucht		UE-2
Afmeting
nominale afmetingen B x H ....... x .......

⇒ zie pagina 20

MR

met muurinbouwraam
⇒ zie pagina 20

⇒ zie pagina 19
*) alleen voor UK

Apart te bestellen zijn beugels voor de montage van twee
UK overdrukkleppen:
ZUB 0123
voor breedtes < 1000 mm
dezelfde breedtes
boven elkaar!
ZUB 0124
voor breedtes ≥ 1000 mm
ZUB 0123
voor hoogtes < 1005 mm
dezelfde hoogtes
naast elkaar!
ZUB 0124
voor hoogtes ≥ 1005 mm
Apart te bestellen zijn beugels voor de montage van twee
muurinbouwramen voor UE overdrukkleppen:
ZUB 0129
voor breedtes < 1000 mm
dezelfde breedtes
boven elkaar!
ZUB 0130
voor breedtes ≥ 1000 mm
ZUB 0129
ZUB 0130

Wijzigingen voorbehouden

voor hoogtes < 1005 mm
voor hoogtes ≥ 1005 mm

dezelfde hoogtes
naast elkaar!
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UK, UE overdrukkleppen
Bestektekst

........

Overdrukkleppen voor luchttechnische installaties met
120 mm inbouwdiepte van verzinkt plaatstaal voor inbouw
in ventilatiekanalen en aan wanden, met afzonderlijke,
vanzelf openende en sluitende lamellen van aluminium
extrusieprofielen in lagerpennen van kunststof en met
ingekerfde, elastische afdichtingen. Met muurinbouwraam
en met contraflenzen.
stuks

Volumestroom:

..........

Type:

UK

Fabrikant:

Afmeting B x H

WILDEBOER

®

.... x .... mm

compleet met bevestigingen

levering:		...........

			

........

m³/h

monteren:		...........

Overdrukkleppen voor aanzuig- en afzuigopeningen van
luchttechnische installaties. Met afdekraam van verzinkt plaatstaal voor inbouw in wanden, met afzonderlijke, vanzelf openende en sluitende lamellen van aluminium extrusieprofielen in lagerpennen van kunststof
en met ingekerfde, elastische afdichtingen. Bevestiging
met schroeven in de raamboorgaten en met muurinbouwraam.
stuks

Volumestroom:

..........

Type:

UE

Fabrikant:

Afmeting B x H

WILDEBOER

®

m³/h

.... x .... mm

compleet met bevestigingen

			

levering:		...........

monteren:		...........

Streep niet-vetgedrukte tekst naar behoefte door.
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AWK buitenluchtroosters

Aluminium geanodiseerd

AWK buitenluchtroosters voor buitenlucht en voor afgezogen lucht van luchttechnische installaties. Met geprofileerde,
waterkerende lamellen in een rondlopend
raam voor inbouw in buitenmuren. Raam
en lamellen van aluminium extrusieprofielen met geanodiseerd oppervlak, met
aan de achterkant vast gemonteerd
beschermrooster van roestvrij staal
met een maaswijdte van ongeveer
16 x 18 mm en met verzonken gaten.
Speciale uitvoering:			
AWK-F	
met extra vliegengaas van
aluminium met een maaswijdte
van ca. 1 mm.
Accessoires:				
ER
inbouwraam

Afgebeeld is een uitvoering met poedercoating zonder middenstuk

Afmetingen B x H
Breedte

Hoogte

B [mm]

H [mm]

225
125
325
225
425
325
525
425
625
525
825
1025
1225
Alle B- en H-afmetingen kunnen worden
gecombineerd.

Inbouwopening zonder inbouwraam: (B - 10 mm) x (H - 10 mm)

Opmerking: Buitenluchtroosters beschermen muuropeningen tegen het binnendringen van verontreinigingen, voor zover deze de mazen van het beschermrooster niet
kunnen doordringen, en tegen direct inwerkende regen. Bij een sterke windinval,
vooral op grotere inbouwhoogtes, kan fysisch een gering doordringen van regen en
sneeuw niet helemaal worden vermeden. In het gebouw moeten daarom voorzorgsmaatregelen voor een correcte afvoer worden getroffen.

Wijzigingen voorbehouden
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AWK buitenluchtroosters

Inbouw, inbouwraam, legenda, drukverlies, geluidvermogenniveau
ER inbouwraam
Inbouwraam met metsellippen, van geprofileerd, verzinkt plaatstaal met insteekhoeken.
De nominale afmetingen B en H komen overeen met de buitenluchtroosters.

(midden)

met

zonder
ER inbouwraam

Inbouw met verzonken lenskopschroeven 4,2 x 16
DIN 7973 in verzonken gaten; dit kan met of zonder inbouwraam gebeuren.

Drukverlies, geluidvermogenniveau
voor afgezogen lucht uitblazen

1025
0,031
0,079
0,126
0,173
0,220

1225
0,038
0,095
0,151
0,208
0,265

Aanstroomoppervlakken AA [m²]
Breedte B [mm]
		 225 325 425 525 625 825
125 0,010 0,015 0,021 0,026 0,031 0,042
225 0,029 0,044 0,060 0,075 0,090 0,121
325 0,048 0,073 0,098 0,124 0,149 0,200
425 0,066 0,102 0,137 0,172 0,208 0,278
525 0,085 0,131 0,176 0,221 0,267 0,357

1025
0,053
0,152
0,250
0,349
0,448

1225
0,064
0,182
0,301
0,420
0,539

dv
e

Drukverlies

rm

og
en

niv
e

au
L

W
A

[dB

(A

Hoogte H [mm]

)] g

ere
lat

ee
rd

aa

nA

A

=0

,1

[m

²]

Hoogte H [mm]

voor buitenlucht aanzuigen

Vrije oppervlakken Avrij [m²]
Breedte B [mm]
		 225 325 425 525 625 825
125 0,006 0,009 0,013 0,016 0,019 0,025
225 0,015 0,023 0,032 0,040 0,048 0,063
325 0,025 0,038 0,051 0,063 0,076 0,100
425 0,034 0,052 0,069 0,087 0,105 0,138
525 0,043 0,066 0,088 0,111 0,133 0,175

Ge
lui

Correctiewaarden DL [dB] = LWA - LWA gerelateerd aan AA = 0,1 [m²]

Hoogte H [mm]

Luchtsnelheid

Deze geluidvermogenniveaus gelden voor een
aanstroomoppervlak AA = 0.1 [m²]. Naar behoefte
moeten de correcties DL worden opgeteld.

Legenda
Dpt [Pa]
= totaal drukverlies
			
(voor afgezogen lucht uitblazen)
DpS [Pa]
= statisch drukverlies 		
			 (voor buitenlucht aanzuigen)
Avrij [m²]

= vrij oppervlak

Gebruikershandboek 4.0 (2019-09) 24

		 225
125 -10,0
225 -5,4
325 -3,2
425 -1,8
525 -0,7

325
-8,1
-3,5
-1,4
+0,1
+1,2

Breedte B [mm]
425 525 625
-6,8 -5,8 -5,0
-2,3 -1,3 -0,4
-0,1 +0,9 +1,7
+1,4 +2,4 +3,2
+2,5 +3,4 +4,3

AA [m²]
= aanstroomoppervlak 		
			
AA = (B - 0,037 m) · (H - 0,072 m)
vA

[m/s]

V

[m³/h] = volumestroom

DL

[dB]

825
-3,8
+0,8
+3,0
+4,4
+5,5

1025 1225
-2,8 -2,0
+1,8 +2,6
+4,0 +4,8
+5,4 +6,2
+6,5 +7,3

=	correctiewaarde bij LWA
gerelateerd aan AA = 0,1 [m²]

= luchtsnelheid gerelateerd aan AA

LWA [dB(A)] = A-gewogen geluidvermogenniveau
Wijzigingen voorbehouden

AWK buitenluchtroosters
Dimensionering

Buitenlucht aanzuigen

Hoogte H [mm]

Statisch drukverlies

Geluidvermogenniveau

Volumestroom V [m³/h]

Breedte B [mm]

Volumestroom V [m³/h]

Afgezogen lucht uitblazen

Voorbeeld
Volumestroom
V = 1500 [m³/h]
Geluidvermogenniveau
LWA =

45 [dB(A)]

Breedte

B = 625 [mm]
Hoogte
H = 425 [mm]

Hoogte H [mm]

Totaal drukverlies

Geluidvermogenniveau

Drukverlies
Dpt =

21 [Pa]

Alternatief wordt met het
aanstroomoppervlak		
AA = 0.208 [m²] 		
een aanstroomsnelheid
vA = 1500 [m³/h] / 3600 / 0,208 [m²]
vA = 2,00 [m/s] berekend.
Uit het nomogram pagina 24 blijkt
voor deze aanstroomsnelheid vA
een geluidvermogenniveau

Breedte B [mm]

Wijzigingen voorbehouden

LWA = 41,8 [dB(A)] gerelateerd aan
			 AA = 0.1 [m²], dat met
DL = +3,2 [dB] naar
LWA =	45 [dB(A)] moet worden
gecorrigeerd.
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AWK buitenluchtroosters
Bestelgegevens, bestektekst

____ - __ - __ - __ - __
zonder verzonken gaten
Buitenluchtroosters
Aluminium, geanodiseerd

OB
AWK

extra met een rooster van vliegengaas AWK-F

Speciale kleur
RAL-nr. .......
Inbouwraam

Afmeting

ER

nominale afmetingen B x H

met inbouwraam

⇒ zie pagina 24

....... x .......

⇒ zie pagina 23

........

Buitenluchtrooster van geanodiseerde aluminium profielen voor buitenluchtaanzuiging en voor afgezogen
lucht. Met rondlopend profielfrontraam, met horizontale,
waterkerende profiellamellen en met aan de achterkant
vast gemonteerd beschermrooster van roestvrij staal met
een maaswijdte van ongeveer 16 x 18 mm en met extra
vliegengaasrooster van aluminium met een maaswijdte van
ongeveer 1 mm. Bevestiging met schroeven in verzonken
gaten en met inbouwraam van verzinkt plaatstaal.
stuks

		Volumestroom:
		Fabrikant:
Type:

Afmeting B x H

.......... m³/h
WILDEBOER®

AWK

.....x..... mm

		
compleet met bevestigingen
				

levering:

monteren:

...........

...........

Streep niet-vetgedrukte tekst naar behoefte door.
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W, AW, AWE buitenluchtroosters
Staal / aluminium / aluminium geanodiseerd

Buitenluchtroosters voor buitenlucht en
voor afgezogen lucht van luchttechnische
installaties. Met geprofileerde, waterkerende lamellen in een rondlopend raam
voor inbouw in buitenmuren en met aan
de achterkant vast gemonteerd beschermrooster van roestvrij staal met een maaswijdte van ongeveer 16 x 18 mm. Het vrije
oppervlak bedraagt ongeveer 60 % van
het aanstroomoppervlak AA.
W	met raam en lamellen van verzinkt
plaatstaal
AW	met raam en lamellen van aluminium extrusieprofielen met onbehandelde oppervlakken
AWE	met raam en lamellen van aluminium extrusieprofielen met geanodiseerde oppervlakken
Accessoires
MR	muurinbouwraam
van verzinkt plaatstaal

Afmetingen B x H

Breedte
B [mm]

Hoogte
H [mm]

		
(300)

345 (428)

400 (500)

510 (593)

600 (700)

675 (758)

800 (900)

840 (923)

1000 (1100) 1005 (1088)
1200 (1300) 1170 (1253)
1400 (1500) 1335 (1418)
1600 (1700) 1500 (1583)
1800 (1900) 1665 (1748)
2000 (2100) 1830 (1913)

			
1995 (2078)
Alle B- en H-afmetingen kunnen worden gecombineerd.
Inbouwopening zonder muurinbouwraam: B x H

Afmetingen tussen () zijn tussenafmetingen vooral voor
combinaties

De opgegeven afmetingen zijn standaard afmetingen met een lamellenverdeling van 82,5 mm.
W buitenluchtroosters zijn standaard
ook in
• breedtes van 300 tot 2100 mm en
• hoogtes van 345 tot 2078 mm
met willekeurige afmetingen in een
1-mm-raster en met maximaal 25 lamellen leverbaar.
De lamellenverdeling wordt automatisch
aan de hoogte aangepast. Tussenafmetingen kunnen zodoende iets grotere
of kleinere lamellenverdelingen krijgen.
AW en AWE buitenluchtroosters zijn
standaard ook in
• breedtes van 300 tot 2100 mm
met willekeurige afmetingen in een
1-mm-raster leverbaar.

Opmerking: Buitenluchtroosters beschermen muuropeningen tegen
het binnendringen van verontreinigingen, voor zover deze de mazen
van het beschermrooster niet kunnen doordringen, en tegen direct
inwerkende regen. Bij een sterke windinval, vooral op grotere inbouwhoogtes, kan fysisch een gering doordringen van regen en sneeuw
niet helemaal worden vermeden. In het gebouw moeten daarom
voorzorgsmaatregelen voor een correcte afvoer worden getroffen.
Wijzigingen voorbehouden

Gebruikershandboek 4.0 (2019-09) 27

W, AW, AWE buitenluchtroosters

Accessoires, drukverlies, geluidvermogenniveau, legenda

Accessoires

B(H) ≤ 300 of B(H) ≥ 1170

MR Muurinbouwraam van verzinkt plaatstaal gestanst, gekant, bij de hoeken
gelast en met meerdere metsellippen voor inmetselen.
•	Verbindingsbeugels met schroeven voor de horizontale montage van
twee muurinbouwramen met dezelfde hoogte.
•
Verbindingsbeugels met schroeven voor de verticale montage van twee
muurinbouwramen met dezelfde breedte.

Verbindingsbeugel

Verbindingsbeugel

Buitenluchtroosters zijn ook zonder
boorgaten in de frontramen leverbaar.

Verbindingsbeugel

Drukverlies, geluidvermogenniveau

Deze geluidvermogenniveaus
zijn gerelateerd aan AA = 1 [m²]
aanstroomoppervlak. Voor andere
aanstroomoppervlakken moeten
de correcties DL worden opgeteld:
AA [m²]

DL [dB]

0,10
0,25
0,40
0,50
0.60
1,00
1,25
1.60
2,00
2,50
3,20
4,00

-10
-6
-4
-3
-2
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6

Ge
lui

dv
e

Drukverlies

rm

og
en
n

ive
au

ge
rel
ate

erd

aa

n

voor afgezogen lucht uitblazen
voor buitenlucht aanzuigen

LWA = LWA-1 m² + DL [dB]

Luchtsnelheid

Voorbeeld
Afgezogen luchtvolumestroom

V = 5000 [m³/h]

Geluidsvermogenniveau

LWA = 45 [dB(A)]

⇒ uit het nomogram pagina 29:
Breedte

B

= 800 [mm]

Hoogte

H

= 840 [mm]

Drukverlies

Dpt =

19 [Pa]

Alternatief wordt met het aanstroomoppervlak
AA = 0,8 [m] · (0,84 [m] - 0,1 [m]) = 0,6 [m²]
een aanstroomsnelheid
vA = 5000 [m³/h] / 3600 [s/h] / 0,6 [m²] = 2,3 [m/s]
berekend.
Uit het nomogram hiernaast wordt voor deze aanstroomsnelheid vA en bij hetzelfde drukverlies Dp als
voor een geluidvermogenniveau
LWA = 47 [dB(A)] gerelateerd aan AA = 1 [m²]
afgelezen, dat moet worden gecorrigeerd met
DL = -2 [dB] naar
LWA = 45 [dB(A)] gerelateerd aan AA

Legenda
AA

[m²]

= aanstroomoppervlak AA = B · (H - 0,1 [m])

V

[m³/h]

= volumestroom

LWA [dB(A)] = A-gewogen geluidvermogenniveau

vA

[m/s]

= luchtsnelheid gerelateerd aan AA

DL

Dpt

[Pa]

= totaal drukverlies (voor afgezogen lucht uitblazen)
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DpS [Pa]
[dB]

= statisch drukverlies (voor buitenlucht aanzuigen)
= correctie bij LWA gerelateerd aan AA = 1 [m²]

Wijzigingen voorbehouden

W, AW, AWE buitenluchtroosters
Dimensionering

Buitenlucht aanzuigen

Geluidvermogenniveau

Afgezogen lucht uitblazen

Geluidvermogenniveau

Statisch drukverlies

Volumestroom V [m³/h]

Breedte B [mm]

Hoogte H [mm]

Statisch drukverlies

Volumestroom V [m³/h]

Breedte B [mm]

Hoogte H [mm]

Wijzigingen voorbehouden
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W, AW, AWE buitenluchtroosters
Bestelgegevens, bestekteksten

__ - __ - __ - __ - __
Frontraamboorgaten*)		
indien niet gewenst:		
zonder FB

Buitenluchtroosters*)
staal, verzinkt		

W

aluminium, onbehandeld		

AW

aluminium, geanodiseerd AWE

*)	
Voor de bevestiging worden als toebehoren geleverd voor
buitenluchtroosters:
• met frontraamboorgaten en zonder inbouwraam:		
verzinkte zeskantschroeven en kunststof pluggen
•	met frontraamboorgaten en met inbouwraam:			
verzinkte slotschroeven en verzinkte dopmoeren
• zonder frontraamboorgaten:			
	geen, het bevestigingstoebehoren moet op de bouw beschikbaar
worden gesteld

Afmeting
nominale afmetingen B x H ....... x .......
⇒ zie pagina 27

Muurinbouwraam*)
met muurinbouwraam		

MR

Apart te bestellen zijn beugels voor de montage van twee
muurinbouwramen voor buitenluchtroosters:
ZUB 0129 voor breedtes < 1000 mm
dezelfde breedtes boven elkaar!
ZUB 0130 voor breedtes ≥ 1000 mm
ZUB 0129 voor hoogtes < 1005 mm
dezelfde hoogtes naast elkaar!
ZUB 0130 voor hoogtes ≥ 1005 mm

⇒ zie pagina 28

Speciale kleur (alleen W en AW)
		

........

RAL-nr. .......

Buitenluchtrooster tegen het binnendringen van direct inwerkende regen en
grove verontreinigingen, voor buitenluchtaanzuiging en voor afgezogen lucht.
Van verzinkt staal, met rondlopend profielfrontraam, horizontale, waterkerende profiellamellen en met aan de achterkant vast gemonteerd beschermrooster
van roestvrij staal met een maaswijdte van ongeveer 16 x 18 mm. Bevestiging
met schroeven in raamboorgaten en met muurinbouwraam van verzinkt plaatstaal.
stuks

		Volumestroom:
		Fabrikant:
Type:

Afmeting B x H

.......... m³/h
WILDEBOER®

W

.....x..... mm

		
compleet met bevestigingen
				

........

levering:

monteren:

...........

...........

Buitenluchtrooster tegen het binnendringen van direct inwerkende regen en grove
verontreinigingen, voor buitenluchtaanzuiging en voor afgezogen lucht. Van onbehandeld / geanodiseerd aluminium, met rondlopend profielfrontraam, horizontale, waterkerende profiellamellen en met aan de achterkant vast gemonteerd beschermrooster
van roestvrij staal met een maaswijdte van ongeveer 16 x 18 mm. Bevestiging met
schroeven in raamboorgaten en met muurinbouwraam van verzinkt plaatstaal.
stuks

		Volumestroom:
		Fabrikant:
Type:

Afmeting B x H

.......... m³/h
WILDEBOER®

AW / AWE

.....x..... mm

		
compleet met bevestigingen
				

levering:

monteren:

...........

...........

Streep niet-vetgedrukte tekst naar behoefte door!
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Buitenluchtrooster-combinaties

Staal / aluminium / aluminium geanodiseerd

Buitenluchtrooster-combinatie voor buitenlucht en
voor afgezogen lucht. Met geprofileerde, waterkerende
lamellen in een rondlopend raam voor inbouw in buitenmuren. Vast gemonteerd beschermrooster van roestvrij
staal met een maaswijdte van ongeveer 16 x 18 mm.
W	Buitenluchtrooster met raam en lamellen van
verzinkt plaatstaal
AW	Buitenluchtrooster met raam en lamellen van
aluminium extrusieprofielen met onbehandelde oppervlakken
AWE	Buitenluchtrooster met raam en lamellen van
aluminium extrusieprofielen met geanodiseerde oppervlakken
Aan de achterkant aangebouwd:
JK

Kleppenregister van verzinkt plaatstaal, met
stromingsgunstig geprofileerde, via stangenstelsel gekoppelde holle lamellen met
verzinkte assen in lagerbussen van kunststof
of messing en in 180 mm lange ramen met
aangekante aansluitflenzen:
Lamellen-koppeling Lamellen-lager
tegengesteld lopend
en buitenliggend
stangenstelsel
gelijklopend en
buitenliggend
stangenstelsel
gelijklopend en
binnenliggend
stangenstelsel

JL

UK

Bouwlengte L
180 mm

kunststof

JK-N180G

messing

JK-M180G

kunststof

JK-N180

messing

JK-M180

kunststof

JK-N180I

messing

JK-M180I

Kleppenregisters,
luchtdicht
volgens
DIN 1946-4 of dichtheidsklasse 4 volgens
EN 1751 bij een statisch drukverschil van
100 Pa. Vervaardigd van verzinkt plaatstaal.
De stromingsgunstig geprofileerde, afgedichte en tegengesteld lopend gekoppelde holle
lamellen draaien in speciale lagerbussen in
het 180 mm lange raam met aangekante aansluitflenzen.
Overdrukkleppen met vanzelf openden lamellen
van aluminium extrusieprofielen met ingekerfde, elastische afdichtingen en lagerpennen
van kunststof en in 120 mm lange ramen van
verzinkt plaatstaal met aangekante aansluitflenzen. De lamellen zijn niet met elkaar gekoppeld.
Slechts leverbaar tot breedte B = 1600 mm en
hoogte H = 1665 mm.

Afmetingen B x H
Hoogte

B [mm]

H [mm]

400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800*)
2000*)

345
510
675
840
1005
1170
1335
1500
1665

		

1830*)

		

1995*)
Alle B- en H-afmetingen kunnen worden
gecombineerd.

*)

Wijzigingen voorbehouden

Breedte

Opmerking:
Buitenluchtrooster-combinaties
beschermen muuropeningen tegen het binnendringen
van verontreinigingen, voor
zover deze de mazen van het
beschermrooster niet kunnen
doordringen, en tegen direct
inwerkende regen. Bij een sterke windinval, vooral op grotere
inbouwhoogtes, kan fysisch een
gering doordringen van regen
en sneeuw niet helemaal worden vermeden. In het gebouw
moeten daarom voorzorgsmaatregelen voor een correcte
afvoer worden getroffen.

Let op maatbeperkingen!
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Buitenluchtrooster-combinaties

Uitvoeringen, afmetingen

Buitenluchtrooster-combinaties bestaande uit W, AW, AWE buitenluchtroosters en aan de achterkant vast gemonteerde JK kleppenregisters, JL kleppenregisters of UK overdrukkleppen.
De montage gebeurt in de fabriek uit standaard producten.

Luchtrichting

weergegeven:
bedieningshendel rechts*)

W, AW, AWE buitenluchtroosters

gecombineerd met JK-N (M) 180 (G)

gecombineerd met JK-N (M) 180 I

gecombineerd met UK1

gecombineerd met UK2

weergegeven:
bedieningshendel
rechts*)

gecombineerd met JL

*)

- aanzuigend -

- uitblazend -

naar keuze: bedieningshendel links leverbaar.

Alle afbeeldingen zijn weergegeven met MR muurinbouwramen.
Inbouwopeningen zonder muurinbouwraam: (B + 100 mm) · (H + 93 mm)
Let op: Bedieningshendels en servomotoren moeten indien nodig tijdelijk worden gedemonteerd!
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Buitenluchtrooster-combinaties

Accessoires, drukverlies, geluidvermogenniveau, legenda
Accessoires
MR	
Muurinbouwraam van verzinkt plaatstaal gestanst,
gekant, bij de hoeken gelast en met meerdere metsellippen voor inmetselen.
GF	Contraflens van verzinkt plaatstaal gestanst, gekant en
bij de hoeken gelast.

voor MR
(B) x (H) voor GF

Contraflenzen hebben geen metsellippen!

Drukverlies, geluidvermogenniveaus voor de buitenluchtroosters
Deze geluidvermogenniveaus
zijn gerelateerd aan AA = 1 [m²]
aanstroomoppervlak. Voor andere
aanstroomoppervlakken moeten
de correcties DL worden opgeteld:
AA [m²]

DL [dB]

0,10
0,25
0,40
0,50
0.60
1,00
1,25
1.60
2,00
2,50
3,20
4,00

-10
-6
-4
-3
-2
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6

erm
dv
lui
Ge

Drukverlies

og

en

niv

ea

u

ge

rel

ate

erd

aa

n

voor afgezogen lucht uitblazen
voor buitenlucht aanzuigen

Luchtsnelheid

Voorbeeld
Afgezogen luchtvolumestroom
Geluidsvermogenniveau

V

= 5000 [m³/h]

LWA =

45 [dB(A)]

Breedte

B

= 800 [mm]

Hoogte

H

= 840 [mm]

Drukverlies

Dpt =

14 [Pa]

Alternatief wordt met het aanstroomoppervlak
AA = 0,8 [m] · 0,84 [m] = 0,67 [m²]
een aanstroomsnelheid
vA = 5000 [m³/h] / 3600 [s/h] / 0.67 [m²] = 2.1 [m/s]
berekend.
Uit het nomogram hiernaast wordt voor deze aanstroomsnelheid vA en bij hetzelfde drukverlies Dp als
voor een geluidvermogenniveau
LWA = 43 [dB(A)] gerelateerd aan AA = 1 [m²]
afgelezen, dat moet worden gecorrigeerd met
DL = -2 [dB] naar

LWA = LWA-1 m² + DL [dB]

LWA = 41 [dB(A)] gerelateerd aan AA

De drukverliezen van de aangebouwde afsluitkleppen moeten worden opgeteld, deze en andere technische gegevens zijn te vinden in de dienovereenkomstige documenten bij de producten.
Voor de geluidvermogenniveaus moet de telkens hoogste waarde worden
opgenomen, ofwel van het buitenluchtrooster of van de aangebouwde afsluitklep. Voor zover beide waarden ongeveer gelijk zijn en niet meer dan 7 [dB]
van elkaar verschillen, moet bij de hoogste waarde nogmaals 3 [dB] erbij
worden gerekend om het gehele geluidvermogenniveau te verkrijgen.

Legenda
AA

[m²]

= aanstroomoppervlak AA = B · H

V

[m³/h]

DpS [Pa]

= statisch drukverlies (voor buitenlucht aanzuigen)

vA

[m/s]

=	
volumestroom						
LWA [dB(A)] = A-gewogen geluidvermogenniveau
V [m³/h] = vA [m/s] · 3600 [s/h] · AA [m²]
DL [dB]
= correctie bij LWA gerelateerd aan AA = 1 [m²]
= luchtsnelheid gerelateerd aan AA

Dpt

[Pa]

= totaal drukverlies (voor afgezogen lucht uitblazen)

Wijzigingen voorbehouden
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Buitenluchtrooster-combinaties
Bestelgegevens

Combi - __ - __ - __ - __ - __ - __ - __ - __

Speciale kleur (W en AW)

Afmeting
nominale afmetingen B x H ....... x ......

RAL-nr. .......

⇒ zie pagina 31

Buitenluchtroosters
staal, verzinkt		

W

aluminium, onbehandeld		

AW

aluminium, geanodiseerd		

AWE

⇒ zie pagina 28 tot 30

Frontraamboorgaten
indien niet gewenst:
zonder FB
Accessoires
GF met contraflens
⇒ zie pagina 33

Kleppenregisters*)
		

JK-N180

JK-M180

		

JK-N180G

JK-M180G

		

JK-N180I

JK-M180I

MR met muurinbouwraam
⇒ zie pagina 33

⇒ zie pagina 3 tot 10

Kleppenregisters*)		JL
⇒ zie pagina 11 tot 17

Overdrukkleppen
van buitenaf aanzuigend		
naar buiten uitblazend		

UK 1
UK 2

⇒ zie pagina 19 tot 22

Bedieningseenheden, servomotoren
⇒ zie pagina 4, 6, 9, 12, 14, 15, 16

*)

evt. aangeven: bedieningshendel links 				
⇒ zie pagina 32
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Buitenluchtrooster-combinaties
Bestekteksten

Buitenluchtrooster tegen het binnendringen van direct inwerkende regen en grove
verontreinigingen, voor buitenluchtaanzuiging en voor afgezogen lucht. Van verzinkt staal / onbehandeld aluminium / geanodiseerd aluminium, met rondlopend
profielfrontraam, horizontale, waterkerende profiellamellen en met aan de achterkant vast gemonteerd beschermrooster van roestvrij staal met een maaswijdte van ongeveer 16 x 18 mm. Bevestiging met schroeven in raamboorgaten en met
muurinbouwraam van verzinkt plaatstaal. Met aan de achterkant aangebouwde
Tekst voor JK

kleppenregister van verzinkt plaatstaal met stromingsgunstig geprofileerde
holle lamellen, uitwendige tegengesteld lopende / uitwendige gelijklopende /
inwendige gelijklopende stangenstelselkoppelingen, verzinkte aandrijfassen
in lagerbussen van kunststof / messing in een rondom gehoekt raam met een
bouwlengte van 180 mm en met aansluitflenzen voor de inbouw aan leidingen.
Met bedieningshendel en vastzetvoorziening / reversibele servomotor en met
één / twee hulpschakelaars / veerretourmotor en eindschakelaars. Met contraflens van verzinkt plaatstaal.
Tekst voor JL

Kleppenregister van verzinkt plaatstaal. Luchtdicht volgens DIN 1946-4 of
dichtheidsklasse 4 volgens EN 1751 bij een statisch drukverschil van 100 Pa.
Met hygiënisch gladde, stromingsgunstig geprofileerde en tegengesteld lopend
gekoppelde holle lamellen met speciale lagerbussen van messing en in een
rondom gehoekt raam met een bouwlengte van 180 mm en met aansluitflenzen
voor de inbouw aan leidingen. Met bedieningshendel en vastzetvoorziening /
reversibele servomotor en met één / twee hulpschakelaars / veerretourmotor
en eindschakelaars. Met contraflens van verzinkt plaatstaal.
Tekst voor UK

Overdrukklep met 120 mm inbouwdiepte van verzinkt plaatstaal, voor inbouw
aan ventilatiekanalen. Met afzonderlijke, vanzelf openende en sluitende
lamellen van aluminium extrusieprofielen in lagerpennen van kunststof en met
ingekerfde, elastische afdichtingen. Met contraflens.
........

stuks

Volumestroom:

...........

Type:

...........

Fabrikant:

Afmeting B x H

WILDEBOER

®

.....x.....

compleet met bevestigingen
		

m³/h

mm

levering:		...........				
monteren:		 ...........

Streep niet-vetgedrukte tekst naar behoefte door.
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INNOVATIEF

DOELMATIG

EFFICIËNT

Fabriek – Administratie
Telefoon : +49 4951 - 950 - 0
Fax:
+49 4951 - 950 - 27120
E-mail: info@wildeboer.de
Internet: www.wildeboer.de
HAMBURG
WEENER / EMS
BERLIN

Utrecht

HANNOVER
KÖLN

Kantoor Utrecht
Telefoon: +31 30 767 0150
E-mail: info@utrecht.wildeboer.eu

LEIPZIG
FRANKFURT

Vestiging Leipzig
Telefoon: +49 34444 - 310 - 0
Fax:
+49 4951 - 950 - 27298
E-mail: info@leipzig.wildeboer.de

STUTTGART

Vestiging Ulm
Telefoon: +49 7392 - 9692 - 0
Fax:
+49 4951 - 950 - 27299
E-mail: info@ulm.wildeboer.de

ULM

MÜNCHEN

PROFITEER VAN ONZE EXPERTISE!

VENTILATIE + LUCHTBEHANDELING
Luchtverdeling Brandbeveiliging Geluidsbeheersing

Gebouwbeheersysteem
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