
 

AANSPRAKELIJKHEID: 
De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. 
DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment 
wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te 
voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen 
om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de 
datum van deze brochure. 

WAARSCHUWING: 
De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en 
montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de 
temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het 
product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de 
vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het 
h.v.a.c. systeem 

TRADEMARKS: 
Het DEC logo en DEC International zijn 
handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van 
Dutch Environment Corporation BV in 
Nederland en / of andere landen. 
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DRKT 

DISC LUCHTVENTIEL 
AIR MANAGEMENT SYSTEMS 

 

PRODUCT EIGENSCHAPPEN  

DRKT is ontworpen voor natuurlijke ventilatie. Ze kunnen ook worden gebruikt als toevoer en frisse lucht ventielen. 
 
CONSTRUCTIE 

Het ventiel is voorzien van foamring die een luchtdichte afdichting creëert.  

Aanpassing van de klep of sector plaat wordt verkregen door eenvoudig draaien van de schijf en / of sector plaat voor de gewenste 

instelling en bevestigd door middel van een borgmoer. De DRKT is vervaardigd uit plaatstaal en gemoffeld in wit.  

 

Snelle Selectie  
 

Afmeting 
Aansluiting Luchtdebiet l/s (m3/h) bij 15mm open en drukval 

Ø mm 50Pa 100Pa 150Pa 

DRKT080 80 24 33 (119) 41 

DRKT100 100 23 32 (115) 41 

DRKT125 125 38 55 (198) 68 

DRKT160 160 45 62 (223) 78 

DRKT200 200 60 85 (306) 100 

     
 

 

INSTALATIE 

Het ventiel kan d.m.v. de 2 mee geleverde schroeven (verzinkt staal) vastgezet worden door de gaatjes in de zijkanten van het 
ventiel. De maten 100-200mm kunnen worden gemonteerd zonder schroeven. 
 

Meting en regulering van de luchtstroom 

De meting van de luchtstroom wordt degaan door het drukverschil te meten met een aparte meetbuis.  

De luchtstroom kan worden aangepast door verdraaiing van de verstelschaal. 

 

 

Afmeting en gewichten 

Nominaal  ØD (mm) ØA (mm) Ød (mm) Hmax (mm) Gewicht (kg) 

080 90 100 77 35 0.16 

100 110 120 97 45 0.19 

125 140 150 122 45 0.26 

160 180 190 157 55 0.37 

200 220 230 197 55 0.50 
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SELECTIE DIAGRAM  
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