
 

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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DTS 
LUCHTTOEVOERVENTIEL 
AIR MANAGEMENT SYSTEMS 

 

EIGENSCHAPPEN  

DTS is een luchttoevoerventiel voor plafondmontage in kantoren, huizen etc. 

 

CONSTRUCTIE 

Het ventiel is voorzien van foamring die een luchtdichte afdichting te vormen met de montagering. Het ventiel is voorzien van een 
sector plaat voor de richting van de luchtstroom. 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 DTS is vervaardigd 
uit plaatstaal en gemoffeld in wit. Andere kleuren zijn verkrijgbaar op bestelling. 
 

 Uitgerust met een sector plaat voor de richting van de luchtstroom 
 Uitgerust met een moer om de schijf te fixeren 
 Vervaardigd van gepoedercoat staal 

 
De sector plaat en de moer is apart verpakt. 
Dit moet worden samengesteld met het ventiel.  
 

Snelle Selectie  

Diam 
 Volume l/s (m3/h) bij geluidsniveau 

 25dB 30dB 35dB 

DTS100 Met sector plaat 15 22 (79) - 

DTS100 Zonder sector plaat 19 29 (104) - 

DTS125 Met sector plaat 20 28 (101) - 

DTS125 Zonder sector plaat 25 42 (151) - 

DTS160 Met sector plaat 20 42(151) - 

DTS160 Zonder sector plaat 40 66 (238) - 
 

 

INSTALATIE 

De montage ring is gemonteerd in het kanaal met schroeven of klinknagels. De klep wordt in de montage ring gemonteerd door 

een "draaiende beweging" in de montagering. De klep kan ook worden uitgerust met veren (model DTS-J) en dan is de montage 

ring niet nodig. 

 

Meting en regulering van de luchtstroom 

De meting het drukverschil in de luchtstroom wordt verkregen door meting met een aparte meetbuis. De luchtstroom kan worden 

aangepast door de aanpassing van de roterende schijf. 
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Akoestische gegevens, afmetingen en gewicht  
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