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Plafondkoelsysteem Alpety
Beschrijving
De kennis over het rechtstreekse verband tussen het prestatie-
vermogen van mensen en de omgevingscondities, zoals de
ruimtetemperatuur en de luchtvochtigheid, leidt tot een ver-
hoogd gebruik van technieken voor ruimtekoeling en be-, res-
pectievelijk ontvochtiging.

Overeenkomstig DIN 1946 deel 2 wordt bij hoge buitenlucht-
temperaturen in de zomer en bij kortstondig optredende hoge
thermische belastingen een stijging van de effectieve ruimte-
temperatuur toegelaten. Vaak wordt de koellast van ruimten niet
door de thermische belastingen buiten, maar binnen bepaald.
Als deze belastingen slechts kortstondig optreden, mag de ef-
fectieve ruimtetemperatuur onder een buitentemperatuur van
29°C tot 26°C stijgen. 
Bij bepaalde ventilatiesystemen kunnen effectieve ruimtempera-
turen in het bereik tussen 20 en 22°C worden toegelaten.
Overeenkomstig richtlijnen voor de arbeidsplaats mag de max.
ruimtetemperatuur van 26°C niet worden overschreden.

Koelplafonds zijn watergebonden stralingssystemen waarvan
de voordelen in de stille koeling, de geringe energietrans-
portkosten en de hoge tevredenheidsgraad door volledig
tochtvrije koeling, de gelijkmatige temperatuurverdeling in
de ruimte en de koele oppervlaktetemperaturen liggen. Er
moet echter rekening mee worden gehouden dat koelplafondsy-
stemen door een aanvullende mechanische ventilatie en gedeel-
telijk door klimatisering moeten worden ondersteund.  
Koelplafonds geven via convectie en straling het koelvermo-
gen aan de ruimte af.  De ruimtelucht in het plafond koelt af en
daalt omwille van de hogere dichtheid in het verblijfsgebied.
Door de warmtebronnen die zich in de ruimte bevinden, stijgt de
verwarmde ruimtelucht daarentegen op. Zo ontstaat een ge-
dwongen luchtcirculatie met zeer lage stromingssnelheden.

Verder geeft het koelplafond het koelvermogen door straling aan
de oppervlakken in de omgeving af. Van zodra de straling een
oppervlak in de omgeving raakt, wordt de stralingsenergie, on-
afhankelijk van de temperatuur van de ruimtelucht, door het op-
pervlak in de omgeving opgenomen. Deze stralingsenergie is
voor mensen aangenaam en ze zorgt ervoor dat de omgevings-
temperatuur door de mensen koeler wordt waargenomen dan ze
eigenlijk is. Dit wil zeggen dat de oppervlakken in de omgeving
door de straling van het koelplafond met ongeveer 5 tot 6 °C
worden afgekoeld. Al naargelang de verhouding van het actieve
koelplafond ten opzichte van de totale oppervlakte van de ruimte
(inclusief vloer, muren, vensters, meubelen, enz.) wordt in dit
geval de ruimtetemperatuur 1-2 graden koeler ervaren dan ze ei-
genlijk is. 
Dit effect heeft als voordeel dat de ruimte niet zo enorm moet
worden afgekoeld, wat een aanzienlijke energiebesparing met
zich meebrengt.
Omdat bij het gebruik van koelplafonds het koelvermogen niet
meer via de luchttoevoer in de ruimte moet worden ingebracht,
kan het luchtdebiet worden verminderd tot een hoeveelheid die
volstaat voor de verse luchtvoorziening.. De luchtstromingen en
het lawaai die door de ventilatie-installaties worden veroorzaakt,
worden sterk verminderd. Dit verhoogt het welzijn en het pres-
tatievermogen van de personen die zich in de ruimte bevinden.

Voor de afvoer van warmtebelastingen binnen worden de Alpe-
ty-koelplafondelementen gebruikt. Daarbij worden de energeti-
sche voordelen bij de afvoer van de belasting door het
hulpmiddel water benut.
De koelplafondelementen kunnen in combinatie met metalen of
akoestische plafondplaten, voorzien door de installateur, of als
koelzeil in de ruimte worden geïntegreerd. De belasting binnen
wordt bij een gesloten stromingskoelplafond voor ongeveer 55
% via straling en voor ongeveer 45 % via convectie afgevoerd.  
Aan de koelplafondelementen zijn aan de achterkant aluminium
profielen aangebracht, waarin de koperen buizen die het water
geleiden meandervormig worden geperst. Er wordt een contact-
veilige bevestiging van de koperen buizen en de plafondelemen-
ten gewaarborgd en deze garandeert een optimale overdracht
van het koelvermogen.  
Door een nauwkeurig uitgevoerd oplegsysteem wordt een snelle
en tijdsbesparende montage mogelijk gemaakt. Het gewenste
maximale drukverlies van de waterkringloop beïnvloedt het aan-
tal koelplafondelementen, die tot een waterkringloop worden sa-
mengevoegd. De koperen buizen hebben een Ø van 15 x 0,7
mm. De koperen buizen zijn gekalibreerd en laten zo een volledig
gesloten montage van de fittingen toe. De fittingen van Schako
kunnen zonder gereedschap worden gemonteerd. De fittingen
zijn door de installateur op de buizen aangebracht en hebben
stoppen, zodat er geen vuil in de buizen valt. Bij de montage
moeten de stoppen dan worden verwijderd. De wateraansluitin-
gen zijn standaard horizontaal uitgevoerd, maar kunnen op
vraag van de klant (tegen meerprijs) naar boven worden uitge-
voerd. De afzonderlijke koelplafondelementen worden meestal
door flexibele buizen met een roestvrij stalen omhulsel met el-
kaar verbonden (door de installateur te voorzien). Verbindingen
kunnen via snelkoppelingen eenvoudig en daardoor kostenbe-
sparend worden uitgevoerd (door de installateur te voorzien).
Een vast leidingwerk via zachtsolderen is ook mogelijk (door de
installateur te voorzien).

Tijdelijk toegelaten effectieve ruimtetemperatuur ver-
oorzaakt door thermische belasting binnen

Bereik aanbevolen effectieve ruimtetemperatuur

Toegelaten effectieve ruimtetemperatuur bij bepaalde 
ventilatiesystemen (bijvoorbeeld: bronventilatie)

ti (°C) = binnentemperatuur ruimte
ta (°C) = buitentemperatuur
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Plafondkoelsysteem Alpety

De installateur moet het volledige systeem controleren op dicht-
heid. De maximale proefdruk bedraagt 10 bar. Dit wordt over-
eenkomstig de drukvalmethode uitgevoerd.
Zoals bij alle koelplafonds moet de voorlooptemperatuur van het
koude water zo worden gekozen, dat een onderschrijding van
het dauwpunt wordt vermeden.

De combinatie met wervel- en spleetroosters en airconditio-
ningssystemen is mogelijk.

Opgelet:
De configuratie en installatie van de Alpety-koelplafondelemen-
ten moet zodanig gebeuren, dat een condensvrije werking ge-
waarborgd is.

Indien nodig kunnen de te activeren plafondplaten worden bijge-
steld. Als de plafondelementen voor activering worden bijge-
steld, moeten deze plafondelementen overeenkomen met de
waarden die de technische werkgroep van producenten van me-
talen plafonds voor industrieel gebruik (TAIM), een officieel ge-
registreerde vereniging, heeft vastgelegd.

Opbouw
De koelplafondelementen bestaan uit een frontpaneel uit plaat-
staal of gelakt aluminium RAL 9010 (wit) met aluminium streng-
persprofielen gebouwd aan de achterkant en een
meandervormige ingeperste koperbuis. Deze combinatie van
goed geleidende materialen garandeert een uitstekende over-
dracht van het hoge koelvermogen.

Perforatie en akoestiek
De frontpanelen kunnen met of zonder perforatie worden gele-
verd. De standaard perforaties vindt u in de onderstaande tabel.
De volledige bovenste oppervlakte van de panelen kan met een
akoestiekvlies worden uitgerust. Om tot de vereiste geluidsab-
sorptie in de ruimte te komen, kunnen ook minerale-wolmatten,
die in PE-folie zijn gelast, over de koelplafondelementen worden
geplaatst.

Andere perforaties en vrije doorsneden op aanvraag.

Oppervlak
De zichtbare oppervlakken zijn poedergespoten in de kleurtoon
RAL 9010 (wit). Andere RAL-kleurtonen zijn tegen meerprijs
verkrijgbaar.

Montage en wateraansluitingen
De koelplafondelementen worden afzonderlijk geleverd. De af-
zonderlijke elementen worden vervolgens door de installateur
met een koelplafond verbonden. Het soort ophanging vloeit
voort uit het gekozen plafondsysteem. Met behulp van flexibele,
diffusiedichte buizen, die met een roestvrij stalen omhulsel zijn
beschermd, kunnen de wateraansluitingen worden uitgevoerd. 
De verbinding tussen de afzonderlijke modules gebeurt met
flexibele verbindingen. Indien neerklapbare elementen nodig
zijn, moet dit bij de bestelling worden aangegeven, zodat in de
fabriek langere verbindingen worden aangebracht. 
Op speciale aanvraag kan SCHAKO de montage op zich nemen.

Constructie

Perforatie

Standaard perforatie Vrije doorsnede

Alpety-SKS 2,5 16 %

Plafondplaat
- uit verzinkt, poedergespoten plaatstaal RAL 9010 (wit) 

(alleen Alpety-SKS-...-S)
- uit poedergespoten aluminium RAL 9010 (wit) 

(alleen Alpety-SKS-...-A)
Koelplaten

- uit aluminium strengpersprofielen, hoogte 24 mm 
(alleen Alpety-SKS)

- voor stalen plafondplaten: breedte 50, 75 of 100 mm
- voor aluminium plafondplaten: breedte 100, 125 en 150 mm

Koperen buizen
- cu-buis ø15 x 0,7 mm, meandervormig in de koelplaten

geperst, uiteinden in de fabriek gekalibreerd en blank 
gepolijst (alleen Alpety-SKS)

Koellamellen
- uit aluminium strengpersprofielen, poedergespoten RAL

9010 (wit). Met ingeperste CU-buis ø15 x 0,7 mm, uitein-
den in de fabriek gekalibreerd en blank gepolijst 
(Alpety-FKL, -HKL)

Traversen
- uit verzinkt, poedergespoten plaatstaal 

(alleen Alpety-FKL, -HKL)
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Plafondkoelsysteem Alpety
Uitvoering Toebehoren
(verkrijgbaar tegen meerprijs)Alpety-SKS-R - plafondplaat in rechthoekig formaat

Alpety-SKS-Q - plafondplaat in vierkant formaat
Alpety-SKS-...-A - plafondplaat uit poedergespoten plaata-

luminium RAL 9010 (wit)
Alpety-SKS-...-S - plafondplaat uit verzinkt, poedergespo-

ten plaatstaal RAL 9010 (wit)
Alpety-SKS-...-...-O - zonder perforatie en zonder akoestiekvlies

Alpety-SKS-...-...-P - met standaard perforatie ø 2,5 mm  en 
16 % vrije doorsnede en zwart akoestiek-
vlies, over de volledige oppervlakte ther-
misch ingeplakt (wit vlies op aanvraag)

Alpety-FKL - lamellenkoelplafond:
- uit poedergespoten RAL 9010 (wit) aluminium

strengpersprofielen voor een afgevlakt pla-
fondbeeld

- montagetraverse aan het koelzeil voor de op-
hanging aan de ophangsystemen die door de
installateur zijn voorzien

- de koelpaten van een koelzeil zijn onderling
met koperen buizen verbonden

- de buisuiteinden ø15 mm (waterinlaat en -uit-
laat) zijn gekalibreerd en voorbereid voor de
aansluiting door de installateur met behulp van
steekfittingen

Alpety-HKL - lamellenkoelplafond:
- uit poedergespoten RAL 9010 (wit) aluminium

strengpersprofielen voor een boogvormig pla-
fondbeeld

- montagetraverse aan het koelzeil voor de op-
hanging aan de ophangsystemen die door de
installateur zijn voorzien

- de koelpaten van een koelzeil zijn onderling
met koperen buizen verbonden

- de buisuiteinden ø15 mm (waterinlaat en -uit-
laat) zijn gekalibreerd en voorbereid voor de
aansluiting door de installateur met behulp van
steekfittingen

- schroefdraadstangen (ø 6 mm)
- Flexibele buizen, diffusiedicht overeenkomstig DIN 4726 no-

minale doorlaat 13 mm met roestvrij stalen omvlechting be-
stand tegen een temperatuur van – 40° C tot + 80° C
proefdruk 30 bar, werkdruk 10 bar, lengte van 200 mm tot
2000 mm
- met tweezijde steekfitting 90°-boog
- met eenzijdige steekfitting 90°-boog aan het koelzeil en

rechte steekfitting voor de aansluiting op het buizennet dat
door de installateur is voorzien

- met eenzijdige steekfitting 90°-boog aan het koelzeil en
vlakdichtende dopmoer ½“ voor de aansluiting op het bui-
zennet dat door de installateur is voorzien

- met eenzijdige steekfitting 90°C-boog aan het koelzeil en
vlakdichtende dopmoer ¾“ voor de aansluiting op het bui-
zennet dat door de installateur is voorzien

- montagesysteem voor koelzeil FKL/HKL voor uitzwenkbaar
koelzeil
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Plafondkoelsysteem Alpety
Uitvoeringen en afmetingen
Afmetingen
Alpety-SKS

De plaatsterkte en de boordrand zijn afhankelijk van het gekozen
plafondsysteem.

Vermogen
Koelvermogen in navolging van DIN 4715: tot 90 W/m²
Het koelvermogen van de koelplafondelementen is afhankelijk
van het soort luchttoevoergeleiding, als ook de bedekking in %,
dit wil zeggen het aandeel van de actieve oppervlakte met be-
trekking tot de totale plafondoppervlakte. 

Gewicht 7 - 11 kg/m² met water (al naargelang de uitvoering)
In de regel is de aansluiting voor elke waterkring de kogelkraan
aan de ingang van de geklimatiseerde zone.

Alpety-SKS-R:
plafondplaat in rechthoekig formaat
L= van 800 tot 2500 mm
B= van 200 tot 800 mm
(met sprongen van 100 mm)
Andere afmetingen op aanvraag.

Alpety-SKS-Q:
plafondplaten in vierkant formaat
Lengte x breedte
600x600
625x625
700x700
800x800
900x900
Andere afmetingen op aanvraag.
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Plafondkoelsysteem Alpety

Soorten koelplafondlamellen
Aangepast aan de wensen van architecten en bouwheren
Alpety-FKL134

Alpety-FKL180

Als de koelzeilen met een ventilatie-installatie met turbulente
toevoergeleiding (min. ventilatie met 2 vakken) worden gecom-
bineerd, verhogen de gegevens over het vermogen volgens de
vermogenstabellen tot 10 %.

Bij een combinatie met een laminaire toevoergeleiding (min.
ventilatie met 2 vakken) verhogen de gegevens over het vermo-
gen volgens de vermogenstabellen tot 5 %. 

Bepaling van het koelvermogen conform DIN 14 240

Gegevens over het vermogen bij een actieve plafondoppervlakte van

tm 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 %
5 63 62 62 61 60 59 58 57 55 54 53 52 50
6 78 77 76 75 74 72 71 70 68 67 65 64 62
7 93 92 90 89 88 86 85 83 81 79 78 76 74
8 109 107 106 104 103 101 99 97 95 93 91 89 86
9 125 123 121 119 118 116 114 111 109 106 104 102 99

10 140 138 136 134 132 130 127 125 122 119 117 114 111
11 155 153 151 149 147 144 142 139 135 133 130 127 123
12 171 169 167 164 162 159 156 153 149 146 143 140 136

Lamellenbreedte 134 mm / Buisafstand 150 mm

Bepaling van het koelvermogen conform DIN 14 240

Gegevens over het vermogen bij een actieve plafondoppervlakte van

tm 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 %
5 63 62 62 61 60 59 58 57 55 54 53 52 50
6 75 75 74 73 71 70 69 67 66 65 63 62 60
7 90 89 88 87 85 84 82 81 79 78 76 74 71
8 103 102 101 100 98 97 95 93 91 89 87 85 82
9 119 118 117 115 113 111 109 107 105 103 100 98 95

10 133 132 130 128 126 124 122 119 117 115 112 109 106
11 147 146 144 142 140 138 135 132 129 127 124 121 117
12 162 161 159 156 154 151 148 145 142 140 136 133 129

Lamellenbreedte 180 mm / Buisafstand 200 mm

tm tR tVL tRL+  0 5 –=

tm (K) = gemiddeld temperatuurverschil
tR (°C) = ruimtetemperatuur
tVL (°C) = temperatuur waterinlaat
tRL (°C) = temperatuur wateruitlaat
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Plafondkoelsysteem Alpety

Alpety-HKL 134 

Alpety-HKL 180

Als de koelzeilen met een ventilatie-installatie met turbulente
toevoergeleiding (min. ventilatie met 2 vakken) worden gecom-
bineerd, verhogen de gegevens over het vermogen volgens de
vermogenstabellen tot 10 %.

Bij een combinatie met een laminaire toevoergeleiding (min.
ventilatie met 2 vakken) verhogen de gegevens over het vermo-
gen volgens de vermogenstabellen tot 5 %.

Bepaling van het koelvermogen conform DIN 14 240

Gegevens over het vermogen bij een actieve plafondoppervlakte van
tm 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 %

5 71 70 69 67 67 65 64 63 62 60 59 58 56
6 88 87 86 84 83 81 80 78 77 75 73 72 70
7 105 104 102 100 99 97 96 94 92 90 88 86 83
8 122 121 119 117 115 113 111 109 107 105 102 100 97
9 139 138 136 133 131 129 127 124 122 119 117 114 111

10 157 155 153 150 148 145 143 140 137 134 131 128 125
11 174 171 169 166 164 161 158 155 152 149 145 142 138
12 191 188 186 182 180 177 174 170 167 163 160 156 152

134 Lamellenbreedte 134 mm / Buisafstand 150 mm

Bepaling van het koelvermogen conform DIN 14 240

Gegevens over het vermogen bij een actieve plafondoppervlakte van
tm 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 %

5 68 68 67 66 65 64 63 61 60 59 57 56 55
6 83 83 82 80 79 78 76 75 73 72 70 68 66
7 100 100 99 97 95 94 92 90 89 87 84 82 80
8 118 117 116 114 112 110 108 106 104 101 99 96 94
9 134 133 131 129 127 125 122 120 118 115 112 109 107
10 150 149 147 145 142 140 137 135 132 129 126 122 120
11 164 163 162 159 156 153 151 148 145 142 138 134 131
12 181 180 178 175 172 169 166 163 160 157 152 148 145

Lamellenbreedte 180 mm / Buisafstand 200 mm

tm tR tVL tRL+  0 5 –=

tm (K) = gemiddeld temperatuurverschil
tR (°C) = ruimtetemperatuur
tVL (°C) = temperatuur waterinlaat
tRL (°C) = temperatuur wateruitlaat
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Plafondkoelsysteem Alpety

Lamellenafmetingen
FKL 134

FKL 180

HKL 134

HKL 180

Koelzeil Alpety FKL / HKL
Alpety FKL/FHL worden tot een koelzeil met twee tot zes lamel-
len en een maximale lengte van 2500 mm samengevoegd.

Tip:
De koelzeilen worden onderling met flexibele slangen verbon-
den. Let op dat de slangverbindingen zonder knik worden uitge-
voerd.

Alpety-FKL

Alpety-HKL

Leverbare afmetingen voor Alpety FKL / HKL

Ophanginrichting:
Detail X

Type Lamel-
lenbreed-

te LB

Buisaf-
stand

A

Breedte

2 
la

m
el

le
n

3 
la

m
el

le
n

4 
la

m
el

le
n

5 
la

m
el

le
n

6 
la

m
el

le
n

FKL
134 150 284 434 584 734 884
180 200 380 580 780 980 1180

HKL
134 150 284 434 584 734 884
180 200 380 580 780 980 1180

Veiligheidskabel

Schroefdraadstangen en contramoe-
ren door de installateur te voorzien

Verbindingselement tussen twee panelen 
(tegen meerprijs)
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Plafondkoelsysteem Alpety
Technische gegevens
Afstelling van koelplafonds
Voor de vermogensafstelling van koelplafonds wordt in de
meeste gevallen de waterstroom van het koelplafond gevari-
eerd. Daarvoor is een tweewegafsluiter met thermische of mo-
torische aandrijving, die afhankelijk van de ruimtetemparatuur
het debiet wijzigt, geschikt.

Hydraulisch aansluitschema van het koelplafond

Legende:
Hoofdaansluiting van het koelplafond op het koudwaternet. De
kogelafsluitventielen zijn de afscheidingspunten van de regel-
kring en ze vormen een afsluitmogelijkheid van de hoofdaan-
voerleiding. Al naargelang de regelkring raden wij een
strengregelventiel aan voor de instelling van het gewenste no-
minale debiet en een ontluchtings- en ledigingsinrichting.

Dauwpuntcontrole
Een condensatie van het koelplafond treedt op wanneer de op-
pervlaktetemperatuur van het koelplafond onder de dauwpunt-
temperatuur van de ruimte daalt.

Afzonderlijke ruimte - dauwpuntcontrole - passief
De dauwpuntvoeler bevat een sensorelement. De elektrische
weerstand ervan is afhankelijk van de vochtigheid. Deze wijzi-
ging van de weerstand wordt in een AAN / UIT - signaal omge-
zet, dat via de ruimteregelaar de waterdoorstroming van het
koelplafond afsluit.

Centrale dauwpuntcontrole - passief
De voorlooptemperatuur voor de koelplafonds wordt centraal
afhankelijk van de dauwpunttemperatuur van de luchtafvoer of
een referentiepunt geregeld.

Dauwpuntcontrole per afzonderlijke ruimte - actief
De dauwpunttemperatuur in de afzonderlijke ruimte wordt on-
derzocht en de voorlooptemperatuur wordt afzonderlijk afge-
steld, daarbij ligt de voorlooptemperatuur altijd boven de
dauwpunttemperatuur. 
Het koelwaterdebiet wordt niet onderbroken.

Inlaat

Kogelafsluitklep

Strengregelventiel

Lediging / ontluchting

Koelplafond

Regelventiel

Uitlaat

Lediging / ontluchting

Kogelafsluitklep
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Plafondkoelsysteem Alpety

Centrale temperatuurscontrole met dauwpuntcontrole in de
afzonderlijke ruimte - actief
De voorlooptemperatuur voor het koelplafond wordt centraal,
afhankelijk van de dauwpunttemperatuur van de luchtafvoer of
een referentieruimte, bestuurd. De koeling in de ruimte wordt
niet onderbroken.
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Plafondkoelsysteem Alpety
Afstellingsvoorbeelden
Standaardoplossing voor afzonderlijke ruimten
Koelplafond

Koel- / warmteplafond

Apparatuurkeuze:

Functie:
passieve dauwpuntcontrole door de inschakeling van een dauw-
puntvoeler van het type QXA 2000, AQX 2000.

Koelplafond

Koel- / warmteplafond

Pos. Type Naam / functie

N1 RCU 10 Temperatuurregelaar met ruimtevoeler en 
verstelling van de instelwaardeRCU 10.1

RCU 20
Y1 VVP 469... Tweewegafsluiter met thermische stelaan-

drijvingSTA 219
B1 QXA 2000 Dauwpuntvoeler

AQX 2000
B2 Raam- en / of klokcontact
B3 RYT 182 Change-over-thermostaat
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Plafondkoelsysteem Alpety

Afstelling in afzonderlijke ruimten die geschikt is voor bussen

Konnex EIB of LON
Koelen / verwarmen (in sequenties), koelplafond met radiatorverwarming

Apparatuurkeuze: KONNEX - EIB

Radiator

Koelplafond

Pos. Type Naam / functie

N1 RXB 10.1 / 
CC-01

Temperatuurregelaar met ruimtevoeler 
en verstelling van de instelwaarde met 
modustoets

Y1 VVP 469... Tweewegafsluiter met thermische stel-
aandrijvingSTA219

B1 QXA 2000 Dauwpuntvoeler
B2 Raam- en / of klokcontact

Functie
- passieve dauwpuntcontrole met dauwpuntvoeler QXA

2000
- communicatievaardige regelaar
- temperatuursniveau comfort, stand-by, energieafslui-

ting
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Plafondkoelsysteem Alpety
Verdere gegevens
Vragenlijst voor ontwikkeling van koel-, respectievelijk
warmteplafonds

Project / plaats: __________________________________

Soort ventilatie-installatie:

___ zonder ventilatie
___ turbulente ventilatie via wervelroosters en spleetroosters
___ Bronventilatie via vloer- of bronventilatieroosters
___ voorziene ventilatie /h

Functie van het plafond:

___ alleen koelen
___ alleen verwarmen
___ koelen en verwarmen

Soort opgehangen plafond:

___ Plaataluminium
___ Aluminium profiel
___ Plaatstaal
___ Glad gips
___ Geperforeerd gips
___ ....................................................

Ingebouwde onderdelen in dubbel plafond

___ Aantal Ventilatieroosters
___ Aantal Airconditioningssystemen, spots
___ Aantal Luidspreker
___ Aantal Sproeier, respectievelijk nozzle
___ Aantal Brandmelder
___ Aantal ....................................................

Soort gebruik

___ Kantoor
___ Vergaderzaal
___ Hotel
___ Fabriek
___ Congrescentrum
___ Winkelcentrum
___ Informatieverwerkingscentrum
___ ....................................................

Comfortvereisten:

___ % zittende personen
___ % staande personen
___ % werkende staande personen

Vermogensvereisten (m.b.t. de vloeroppervlakte):

bij koeling W/m²:
bij verwarming W/m²:

Vereisten voor de geluidsabsorptie:

bij Hz 125 250 500 1 K 2 K 4 K
 ___ ___ ___ ___ ___ ___

Vermogensbepalingen:

___ m² Vloeroppervlakte per persoon
___ w interne belasting per m² (personen, verlichting, in-

formatieverwerking, enz.)
___ w externe belasting per m² (stroming en warmteover-

gang)

Ruimte-indeling:

___ Grote ruimte
___ Afzonderlijke ruimten met vaste scheidingswanden
___ Afzonderlijke ruimten met verstelbare scheidingswanden

Ruimteverhoudingen:

___ cm Hoogte van de ruimte van draagvloer tot ruwbouwpla-
fond

___ cm Hoogte dubbel plafond
___ cm Hoogte dubbele vloer
___ cm Asbreedte raam bij gevelmodulatie
___ cm Diepte van de ruimte

Soort scheidingswand:

Variant “vast“

___ cm van draagvloer tot ruwbouwplafond
___ cm van draagvloer tot dubbel plafond
___ cm van dubbele vloer tot ruwbouwplafond
___ cm van dubbele vloer tot dubbel plafond

Variant“ demonteerbaar“

___ cm van draagvloer tot ruwbouwplafond
___ cm van draagvloer tot dubbel plafond
___ cm van dubbele vloer tot ruwbouwplafond
___ cm van dubbele vloer tot dubbel plafond

Materiaal van de waterkring vanaf omvormer:

___ Zwarte stalen buis
___ Roestvrij stalen buis
___ Kunstof buis
___ Koperen buis

Opmerkingen:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................
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Plafondkoelsysteem Alpety
Bestelinformatie

Toebehoren
(verkrijgbaar tegen meerprijs)

Plafondplaat
uit verzinkt
plaatstaal

-S

Plafondplaat
uit

aluminium
-A

zonder
perforatie

zonder
akoestiekvlies

-O 

met
perforatie

 met
akoestiekvlies

-P

-2 -3 -4 -5 -6

Vierkante
plafondplaten

-Q

Rechthoekige
plafondplaten

-R

Metalen platen-koelplafond
-SKS

Soorten koelplafondlamellen
-

-FKL -HKL

Lamellenbreed-
te 134 mm

Lamellenbreed-
te 180 mm

Plafondkoelsystemen
Alpety

Aantal lamellen

Bestelvoorbeeld:
Alpety-SKS-R-A-P

Bestelvoorbeeld:
Alpety-FKL-180-6

Schroefdraadstangen 
(ø 6 mm)

montagesysteem voor koelzeil FKL/HKL 
voor uitzwenkbaar koelzeil

Flexibele buizen
diffusiedicht overeenkomstig DIN 4726

met eenzijdige steekfitting 
90°-hoek 

en vlakdichtende 
dopmoeren ¾“

met eenzijdige steekfitting 
90°-hoek 

en vlakdichtende
dopmoeren ½“

met eenzijdige steekfitting 
90°-hoek 

en rechte steekfitting

met tweezijdige steekfitting
90°-hoek 

Bij ontbrekende bestelinformatie wordt de dikomrande uitvoering geleverd!
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Plafondkoelsysteem Alpety
Aanbestedingsteksten
Het koelplafondelement van het type Alpety-SKS is geschikt
voor de inbouw als plafondzeil of als koelplafond over een grote
oppervlakte of in combinatie met opgehangen plafondsystemen.
De koelplafondelementen bestaan uit de plafondplaat uit ver-
zinkt plaatstaal of poedergespoten aluminium RAL 9010 (wit)
met over een grote oppervlakte ingeplakte, geoptimaliseerde
aluminium warmtegeleiders met ingeperste koperbuis. De buis-
uiteinden zijn standaard waterpas uitgevoerd en kunnen faculta-
tief met flexibele buizen (met behulp van een snelkoppeling) of
vaste CU-buizen met elkaar worden verbonden.
De plafondophanging gebeurt door de installateur met geschikt
montagemateriaal via Z-hoekprofielen en schroefdraadstangen
aan het betonnen ruwbouwplafond.
De onderconstructie wordt met dwarse hoekprofielen, te voor-
zien door de installateur, uitgevoerd.
Product: SCHAKO type Alpety-SKS

De lamellenkoelplafonds van het type Alpety-FKL, HKL zijn ge-
schikt voor de inbouw als plafondzeil of als koelplafond over een
grote oppervlakte of in combinatie met opgehangen plafondsy-
stemen.
De koelplafondlamellen bestaan uit poedergespoten RAL 9010
(wit) aluminium strengpersprofielen met ingeperste koperen
buis. De buisuiteinden zijn standaard waterpas uitgevoerd en
kunnen facultatief met flexibele buizen (met behulp van een
snelkoppeling) of vaste CU-buizen met elkaar worden verbon-
den.
De plafondophanging gebeurt door de installateur met geschikt
montagemateriaal via traversen uit aluminium strengpersprofie-
len en schroefdraadstangen aan het betonnen ruwbouwplafond.
Product: SCHAKO type Alpety-FKL, HKL

Lamellenbreedte optioneel 134 mm of 180 mm voor buisaf-
stand 150 of 200 mm

Toebehoren:

- plafondplaat in rechthoekig formaat (-R)
- plafondplaat in vierkant formaat (-Q)
- plafondplaat uit poedergespoten plaataluminium RAL 9010

(wit) (-A)
- plafondplaat uit verzinkt, poedergespoten plaatstaal RAL

9010 (wit) (-S)
- plafondplaat zonder perforatie en zonder akoestiekvlies (-O).
- plafondplaat met standaard perforatie ø 2,5 mm  en 16 % vrije

doorsnede (FQ) en zwart akoestiekvlies, over de volledige op-
pervlakte thermisch ingeplakt (wit vlies op aanvraag) (-P).

- schroefdraadstangen (ø 6 mm)
- Flexibele slangen, diffusiedicht conform DIN 4726 nominale

doorlaat    13 mm met omvlechting uit edelstaal temperatuur-
bestendig van  -40 °C tot +80 °C testdruk 30 bar, werkings-
druk 10 bar, lengte van 200 mm tot 2000 mm
- met tweezijde steekfitting 90°-boog
- met eenzijdige steekfitting 90°-boog aan het koelzeil en

steekfitting recht op de aansluitingen op het buizennet dat
door de installateur is voorzien.

- met eenzijdige steekfitting 90°-boog aan het koelzeil en
vlakdichtende dopmoer ½“ voor de aansluiting op het bui-
zennet dat door de installateur is voorzien.

- met eenzijdige steekfitting 90°C-boog aan het koelzeil en
vlakdichtende dopmoer ¾“ voor de aansluiting op het bui-
zennet dat door de installateur is voorzien

- montagesysteem voor koelzeil FKL/HKL voor uitzwenkbaar
koelzeil
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