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Beschrijving
De SCHAKO-vloerwerveldoorlaat PILBR in ronde bouwvorm is
geschikt voor de inbouw in dubbele bodems in zwaarbelaste
ruimtes zoals rekencentra. De lucht stroomt in horizontale
richting uit de vloerwerveldoorlaat. Deze stroming bewerkstel-
ligt een snelle temperatuurs- en snelheidsdaling in de nabij-
heid van de doorlaat.
De ronde vloerwerveldoorlaat PILBR bestaat uit een frontpaneel
en een opvangbak voor vuil (tegen meerprijs). De bodem van de
opvangbak kan in de hoogte worden versteld. Zo is het mogelijk
bij verschillende doorlaatweerstanden het luchttoevoervolume
naargelang de doorlaat individueel in te stellen.
Aan de vloerwerveldoorlaat kan er op de plaats van de vuilop-
vangbak ook een aansluitkast worden aangebouwd voor een op-
timale beweging. Bovendien kan de aansluitkast van een
regelklep worden voorzien. Deze dient voor het regelen van de
luchthoeveelheid en is heel eenvoudig instelbaar. Voor een een-
voudige montage kan tegen meerprijs een inbouwring worden
geleverd.

Om het lokale thermische omgevingsklimaat te behouden, ra-
den wij aan de temperatuur van de toegevoerde lucht > 19 °C te
kiezen.

Let op de normen EN ISO 7730, 6.2007 en DIN EN 15251,
8.2007

Belastbaarheid van het frontpaneel
De vloerwerveldoorlaat PILBR kan volgens DIN-EN 13264 als
volgt worden belast:

Constructie

Uitvoering

Toebehoren

 PILBR
kN 1,5

Frontpaneel
- Roestvrij staal (V2A) zonder lak (-V2-0000). 

Aanstroomtrechter
- PILBR-200:

- uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart).
- PILBR-250:

- uit kunststof gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart).

PILBR-... - ronde bouwvorm, frontpaneel met radiale
perforatie en achteraan gebouwde aan-
stroomtrechter

Opvangbak voor vuil (-SFK0/-SFK1)
- zonder opvangbak voor vuil (-SFK0).
- met opvangbak voor vuil (-SFK1), uit verzinkt plaatstaal

(niet mogelijk in combinatie met aansluitkast).

Inbouwring (-ER0/-ER1), met rand
- zonder inbouwring (-ER0).
- met inbouwring (-ER1), uit roestvrij staal 1.4301 (V2A) ge-

lakt in zandzilver.

Aansluitkast (-SK-...-53), voor PILBR
- vierkante uitvoering (-Q), voor luchttoevoer (-Z) (niet moge-

lijk in combinatie met opvangbak voor vuil).
- Nominale grootte:

- NW 200 (-200)
- NW 250 (-250)

- Montage:
- zonder bevestiging (-00) (standaard)
- Verdekte montage (-VM)

- Materiaal:
- uit verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard)

- Regelklep
- zonder regelklep (-DK0) (standaard)
- met smoorklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, klepbe-

vestiging uit kunststof, verstelbaar, in de aansluitkast-
behuizing, voor de eenvoudige regeling van de
luchthoeveelheid.

- Rubberen lippendichting
- zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard)
- met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber

aan de aansluitaftakking.
- Luchtvolumemeetsysteem

- zonder luchtvolumemeetsysteem (-VME0) (standaard)
- ROB-uitvoering

- zonder ROB-uitvoering (-ROB0) (standaard)
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Montage

Opgelet!
Wij wijzen erop dat voor de reiniging van de roestvrij stalen uit-
voeringen alleen gepaste onderhoudsmiddelen mogen worden 
gebruikt!

- Isolatie:
- zonder isolatie (-I0) (standaard)
- met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan de bin-

nenkant van de aansluitkast.
- met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de bui-

tenkant van de aansluitkast.
- Kasthoogte:

- Kasthoogte standaard (-KHS)
- Kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale hoog-

te [KHS] = aftakkingsdiameter øD + 57 mm, echter min.
180 mm, altijd 3 cijfers)

- Aftakkingsdiameter:
- Diameter aftakkingen standaard (-SDS)
- Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3

cijfers).
- Aftakkingspositie:

- 1 aftakking zijdelings aan de kast (-S1) (standaard)

- Bevestigingsklauw (-BK, standaard)
- Verdekte montage (VM, tegen meerprijs)

- via centrale schroef M6x120 (volgens DIN EN ISO 4762)
aan de aansluitkast bevestigd (alleen leverbaar met aan-
sluitkast (-SK)).

- zonder bevestiging (-00)
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Uitvoeringen en afmetingen
Afmeting

PILBR-200-...-

Detail W
NW = BÖ
BÖ = vloeropening

Bij de montage van het frontpaneel op de aanstroomtrechter mag het 
draaimoment niet groter zijn dan 3 Nm.

PILBR-250-...

1.) Schroef met verzonken kop voor 
de bevestiging van het frontpa-
neel aan de aanstroomtrechter.

Detail Y en Z zie montage pagina 13. 

buitenkant (van frontpaneel)

1.)
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.

Aanstroomtrechter

Frontpaneel buitenkant (van frontpaneel)
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.
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Aanstroomtrechter

Frontpaneel
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Toebehoren-afmetingen
Inbouwring (-ER0/-ER1)

PILBR-200-...-ER1

PILBR-250-...-ER1 

Detail X

Opvangbak voor vuil (-SFK0/-SFK1)

PILBR-200-...-SFK1

PILBR-250-...-SFK1

ER0 = zonder inbouwring (standaard)
ER1 = met inbouwring

binnenkant (van inbouwring)

Inbouwring

binnenkant (van inbouwring)

Inbouwring

Inbouw-
ring

SFK0 = zonder opvangbak voor vuil (standaard)
SFK1 = met opvangbak voor vuil (alleen mogelijk 

zonder aansluitkast)

SFK

SFK1
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Aansluitkast (-SK-Q-53-...)

1.)   Afdichting door de installateur te voorzien
Minimale hoogte [KHS] = aftakkingsdiameter øD +57 mm, echter min-
stens 180 mm.

Aftakkingspositie -S1: 1 aftakking zijdelings aan de kast
NW = BÖ

BÖ = vloeropening

Smoorklep (-DK0 / -DK1), voor SK-Q-53-...

Rubberen lippendichting (-GD0/-GD1), voor SK-Q-53-...

Isolatie (-l0/-Ii/-Ia), voor SK-Q-53-...

binnenkant (-Ii)

buiten (-Ia)

ca.

 PILBR

ca.

DK0 = zonder regelklep (standaard)
DK1 =  met regelklep

GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard)
GD1 = met rubberen lippendichting

Detail X

l0 = zonder isolatie (standaard)
li = met isolatie aan de binnenkant
la = met isolatie aan de buitenkant
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Montage

zonder bevestiging (-00)

Bevestigingsklauwen (-BK) (standaard)

PILBR-200

PILBR-250

Verdekte montage (-VM) (tegen meerprijs)

Vloerwerveldoorlaat via centrale schroef M6x120 (volgens DIN 
EN ISO 4762) aan de aansluitkast bevestigd (alleen leverbaar 
met aansluitkast -SK).

zonder inbouwring (-ER0) met inbouwring (-ER1)

M6 x 
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Technische gegevens
Drukverlies en geluidssterkte

in de drukvloer met aansluitkast (-SK-Q-53) en smoorklep (-DK1)

Klepstand (DS):
0 %       =   DICHT
100 %   =   OPEN
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maximale snelheid op het einde van de luchtstraal

PILBR-200

PILBR-250

Temperatuur- en inductiecoëfficiënt

temperatuurcoëfficiënt

Inductiecoëfficiënt

Legende
Vzu (m³/h) = Luchttoevoervolume
Vzu [l/s] = Luchttoevoervolume
Δpt (Pa) = Drukverlies
LWA [dB(A)] = A-geschat geluidsvermogenniveau
ρ (kg/m³) = dichtheid
fm (Hz) = octaaf-middenfrequentie
x (m) = horizontale worp
vmax (m/s) = max. snelheid op het einde van de straalweg
TV (-) = Temperatuurcoëfficiënt (TV = ΔTX / ΔTO)
ΔTO (K) = Temperatuurverschil tussen luchttoevoer- 

en ruimtetemperatuur (ΔTO = tZU - tR)
ΔTX (K) = temperatuurverschil op plaats x
tZU (°C) = Temperatuur van de toevoerlucht
VX (m³/h) [l/s] = totaal stroomvolume op plaats x
tR (°C) = Ruimtetemperatuur
i (-) = inductiecoëfficiënt (i = VX / VZU)
NW (mm) = Nominale grootte
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Bestelsleutel PILBR

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld.

Voorbeeld
PILBR-200-BK-SFK0-ER0

Vloerwerveldoorlaat PILBR, ronde bouwvorm | NW 200 | met bevestigingsklauwen | zonder opvangbak voor vuil | zonder inbouw-
ring 

Bestelinformatie
01 - Type

02 - Nominale grootte

03 - Montage

04 - Opvangbak voor vuil

05 - Inbouwring

01 02 03 04 05

Type Nominale grootte Montage Opvangbak voor vuil Inbouwring
Voorbeeld

 PILBR -200 -BK  -SFK0 -ER0

PILBR = Vloerwerveldoorlaat PILBR, ronde bouwvorm

200 = NW 200
250 = NW 250

00 = zonder bevestiging
BK = met bevestigingsklauwen (standaard)
VM = met verdekte montage (alleen leverbaar met aan-

sluitkast) (tegen meerprijs)

SFK0 = zonder opvangbak voor vuil (standaard)
SFK1 = met opvangbak voor vuil (alleen mogelijk zonder 

aansluitkast)

ER0 = zonder inbouwring (standaard)
ER1 = met inbouwring
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Bestelsleutel SK

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld.

Voorbeeld
SK-Q-53-Z-200-00-SV-DK1-GD1-VME0-ROB0-I0-KHS-SDS-S1

Aansluitkast | vierkante uitvoering | voor vloerwerveldoorlaat type PILBR-... | luchttoevoer | NW 200 | zonder bevestiging | uit ver-
zinkt plaatstaal | met smoorklep | met rubberen lippendichting | zonder luchtvolumemeetsysteem | zonder ROB-uitvoering | zonder
isolatie | kasthoogte standaard | aftakkingsdiameter standaard | aftakking zijdelings aan de kast

Bestelinformatie
01 - Type

02 - Uitvoering

03 - Luchtdoorlaat (moet afzonderlijk worden besteld)

04 - Luchtsoort

05 - Nominale grootte

06 - Montage

07 - Materiaal

08 - Regelklep

09 - Rubberen lippendichting

10 - Luchtvolumemeetsysteem 

11 - ROB-uitvoering

12 - Isolatie

13 - Kasthoogte

14 - Aftakkingsdiameter

15 - Aftakkingspositie

01 02 03 04 05 06 07 08

Type Uitvoering Luchtdoorlaat Luchtsoort Nominale grootte Montage Materiaal Regelklep
Voorbeeld

SK -Q -53 -Z -200 -00 -SV -DK1

09 10 11 12 13 14 15

Rubberen lippendichting Luchtvolumemeetsysteem ROB-uitvoering Isolatie Kasthoogte Aftakkingsdiameter Aftakkingspositie

-GD1 -VME0  -ROB0  -l0  -KHS -SDS -S1

SK = Aansluitkast

Q = Vierkante uitvoering

53 = voor vloerwerveldoorlaat PILBR-... 

Z = luchttoevoer

200 = NW 200
250 = NW 250

00 = zonder bevestiging (standaard)
VM = Verdekte montage (tegen meerprijs)

SV = verzinkt plaatstaal (standaard)

DK0 = zonder regelklep (standaard)
DK1 = met regelklep

GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard)
GD1 = met rubberen lippendichting

VME0 = zonder luchtvolumemeetsysteem (standaard)

ROB0 = zonder ROB-uitvoering (standaard)

l0 = zonder isolatie (standaard)
li = met isolatie aan de binnenkant
la = met isolatie aan de buitenkant

KHS = kasthoogte standaard
xxx = Kasthoogte in mm, vrij te kiezen (minimale hoogte 

[KHS] = aftakkingsdiameter øD + 57 mm, echter 
min. 180 mm, altijd 3 cijfers)

SDS = aftakkingsdiameter standaard
xxx = Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (altijd 3 cij-

fers)

S1 = 1 aftakking zijdelings aan de kast (standaard)
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Aanbestedingsteksten

Vloerwerveldoorlaat, in ronde bouwvorm, voor de inbouw in
dubbele bodems, bestaande uit een rond frontpaneel uit roest-
vrij staal (V2A) zonder lak (-V2-0000), met radiale perforatie en
achteraan gebouwde aanstroomtrechter. Aanstroomtrechter
bestaand uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart) voor PILBR-200
en uit kunststof gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) voor PILBR-
250. 
Product: SCHAKO type PILBR

Toebehoren:

- Nominale grootte:
- NW 200 (-200)
- NW 250 (-250)

- Montage:
- zonder bevestiging (-00)
- met bevestigingsklauw (-BK) (standaard), uit verzinkt

plaatstaal.
- Verdekte montage (-VM) (tegen meerprijs), (via cen-

trale schroef M6x120 (volgens DIN EN ISO 4762) aan 
de aansluitkast bevestigd (alleen leverbaar met aan-
sluitkast -SK))

Opvangbak voor vuil (-SFK0/-SFK1)
- zonder opvangbak voor vuil (-SFK0) (standaard).
- met opvangbak voor vuil (-SFK1), uit verzinkt plaatstaal

(niet mogelijk in combinatie met aansluitkast).

Inbouwring (-ER0/-ER1) met rand
- zonder inbouwring (-ER0) (standaard).
- met inbouwring (-ER1), uit roestvrij staal 1.4301 (V2A) ge-

lakt in zandzilver.

Aansluitkast (-SK-...-53)
- vierkante uitvoering (-Q), voor luchttoevoer (-Z) (niet moge-

lijk in combinatie met opvangbak voor vuil).
- Nominale grootte:

- NW 200 (-200)
- NW 250 (-250)

- Montage:
- zonder bevestiging (-00) (standaard)
- Verdekte montage (-VM) (tegen meerprijs)

- Materiaal:
- uit verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard)

- Regelklep
- zonder regelklep (-DK0) (standaard)
- met smoorklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, klepbe-

vestiging uit kunststof, verstelbaar, in de aansluitkast-
behuizing, voor de eenvoudige regeling van de
luchthoeveelheid.

- Rubberen lippendichting
- zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard)
- met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber

aan de aansluitaftakking.
- Luchtvolumemeetsysteem:

- zonder luchtvolumemeetsysteem (-VME0) (standaard)
- ROB-uitvoering:

- zonder ROB-uitvoering (-ROB0) (standaard)
- Isolatie:

- zonder isolatie (-I0) (standaard)
- met kastisolatie aan de binnenkant (-Ii), thermische iso-

latie in de aansluitkast aan de binnenkant.
- met kastisolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de

buitenkant van de aansluitkast.
- Kasthoogte:

- Kasthoogte standaard (-KHS)
- Kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale hoog-

te [KHS] = aftakkingsdiameter øD + 57 mm, echter min.
180 mm, altijd 3 cijfers)

- Aftakkingsdiameter:
- Diameter aftakkingen standaard (-SDS)
- Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3

cijfers).
- Aftakkingspositie:

- 1 aftakking zijdelings aan de kast (-S1) (standaard)


