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Plafondkoelsysteem Alpety 

AANGENAAM ESTHETISCH

Veelvuldig gebruik mogelijk

Luchtroosters
Lucht-watersystemen
Ventilatierooster
Brandveiligheid
Geluidsisolatie

Gebouwenbeheersysteem
Woonruimteventilatie
Afsluitinrichtingen

Regelapparaten
Filterroosters 
Ventilatiesystemen voor  
laboratoria



De vele toepassingsmogelijkheden maken de integratie in 

alle ruimteconcepten mogelijk

Geschikt voor de activering van metalen plafondplaten of •	

gipsplatenplafonds. Dit permitteert de vrije keuze bij het ont-

werp van het plafond. Zo kunnen de wensen van architecten 

worden gerealiseerd.

Bij gesloten plafond wordt een koelvermogen tot  •	

90 W/m² bereikt en in koelzeiluitvoering wordt een koelver-

mogen tot 125 W/m² bereikt. Het plafondkoelsysteem kan 

zo worden aangpast aan het vereiste koelvermogen. Een 

vermindering van het energieverbruik wordt zo consequent 

uitgevoerd en deze besparing komt de eigenaar van de 

installatie ten goede.

Grote tevredenheid door absoluut tochtvrije koeling, een •	

gelijkmatige temperatuurverdeling in de ruimte alsook de 

koele oppervlaktetemperaturen verhogen het welzijn van de 

personen die in de ruimte verblijven. Het hierdoor ontstane 

grotere presatievermogen is ook positief voor de resulaten 

van het werk.

Plafondkoelsysteem ALPETY-SKS

ALPETY

Plafondplaat Alpety-SKS

Koelvermogen in navolging van DIN 4715: tot 90 W/m²

Alpety-SKS

Alpety-SKS met DBB
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Schweizer Electronic AG, Schramberg



Het lamellen-koelplafond Alpety creërt veel

ontwerptechnische mogelijkheden door vrij te kiezen

paneeluitvoeringen

Alpety-FKL

Koelvermogen in navolging van DIN 14 240:

bij gesloten plafond 80 W/m²•	

bij plafondzeil circa 110 W/m²•	

breedte lamellen 134 / afstand as 150 mm

breedte lamellen 180 mm / afstand as 200 mm

Alpety-HKL

Koelvermogen in navolging van DIN 14 240:

bij gesloten plafond circa 90 W/m²•	

bij plafondzeil 120 W/m²•	

breedte lamellen 134 / afstand as 150 mm 

breedte lamellen 180 mm / afstand as 200 mm

Alpety-FKL

Alpety-HKL
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ALPETY
Plafondkoelsysteem Alpety FKL/HKL

seemaxx, Radolfzell



SCHAKO KG      Steigstr. 25–27      78600 Kolbingen      Telefoon: +49 (0)7463-980-0      Fax: +49 (0)7463-980-200      info@schako.de      www.schako.de

ALPETY

Schako biedt de volgende diensten bij het plafondkoelsy-

steem Alpety:

Planning

Schako ondersteunt u met betrekking tot het object in de plan-•	

ningsfase.

Systeemadvies van de Alpety-uitvoeringen SKS, FKL, HKL.•	

Berekening van het koel- verwarmingsvermogen van het •	

plafondkoelsysteem.

Berekening van de drukverliezen van de plafondkoelele-•	

menten.

Uitwerking van het plafond met en zonder geactiveerde  •	

plafondelementen

Plaatsing van de uitsnijdingen in de plafondplaten voor licht, •	

rookmelders, sproeiers, luchtroosters etc.

Bepaling van de afneembare plafondelementen voor  •	

revisiewerkzaamheden.

Berekening van de onderconstructie.•	

Advies en planning van de besturingstechniek en kleppen.•	

Montage

Montage van de met lasertechniek uitgelijnde onder- •	

constructie.

Montage van de geactiveerde en niet geactiveerde plafond- •	

elementen.

Montage van de toebehoren zoals geïntegreerde lucht-•	

roosters, rookmelders en akoestische installaties in de 

plafondplaten.

Voorbereiding van de uitsparingen voor lampen, sproeiers, •	

etc.

Hydraulische verbinding van de geactiveerde plafondkoelele-•	

menten aan het door de installateur geplaatste hydraulische 

net alsook verbinding van de afzonderlijke koelelementen met 

waterkringen.

Ondersteuning van de planning tot  
de oplevering

Oplevering

Documentatie van de geleverde koelplafondelementen, •	

onderconstructie en toebehoren.

Ondersteuning bij het opstellen van revisiedocumentaties.•	

Thermo-opnamen voor het protocoleren van de functie •	

van het koelplafond.


