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Beschrijving

De koelbalk SPB wordt ingezet voor ruimtekoeling. De warmte-
overdracht gebeurt door straling en vrije convectie. Warme
ruimtelucht stijgt naar boven, koelt aan de koelbalk af en zakt op
grond van de specifieke dichtheid terug in de verblijfsruimte.
De onderkant van de koelbalk bestaat uit geperforeerd gelakt
plaatstaal met een vrije doorsnede van 50%. 
De koelbalken zijn verkrijgbaar in lengten van 1200...4200 mm
in intervallen van 100 mm. De koelbalken worden ofwel in het
verlaagd plafond geïntegreerd of vrijhangend zonder verlaagd
plafond gemonteerd.
Bij een tussenplafondmontage zijn nastroomopeningen met de-
zelfde oppervlakken, zoals die van de koelbalken, voorzien.
Voor onderhoud, reparatie en nazicht, etc. moeten voldoende
revisie-openingen in aantal en grootte door de installateur wor-
den voorzien.

Opgelet!
De voorlooptemperatuur van het koude water moet zo worden
gekozen, dat een onderschrijding van het dauwpunt wordt
vermeden.

Voordelen

Snelkeuze

Het diagram geeft het ongevaarlijke koelvermogen P in Watt bij
de waterhoeveelheid qv = 0,05 l/s en een temperatuurverschil
tussen ruimtelucht en gemiddelde watertemperatuur van 8 K
weer.

Beknopte gegevens

Onderkant uit geperforeerde plaatstaal gelakt RAL 9010 (wit)
mey een vrije doorsnede van 50%.

Materiaal en oppervlak
De behuizing bestaat uit gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit). De be-
huizing kan tegen meerpruis ook in andere RAL-kleuren worden
gelakt.
Het koelregister bestaat uit koperen buizen ø15 x 1,0 mm met
opgeperste aluminiumlamellen.- Goede energie-efficiëntie

- Hoge prestatie (gelijkmaken van hoge thermische lasten)
- Weinig montage en onderhoud nodig
- eenvoudige reiniging van het koelregister en behuizing

SPB-LB

SPB-PA

Pk (W) = koelvermogen
NL (mm) = Nominale lengte

NL (mm) L (mm) h (mm) b (mm)

1200-4200
(per 100 mm) =NL-8 140 430

570
Koelvermogen: ca. 260 (Δt = 10 K)

Max. werkdruk = 1600 kPa
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Afmetingen en gewichten
Afmetingen
SPB 430

SPB 570

Lengtes
- 1200-4200 mm in intervallen van 100 mm

Gewicht

Wateraansluiting

SPB 430 = 8,0 kg/m
SPB 570 = 9,0 kg/m

(-WAH) horizontaal

(-WAV) verticaal
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Toebehoren

Toebehoren

(-GS) schroefdraad M8 door de installateur te voorzien

Ontluchtingsnippel aan het koelregister (-EN)
- Voor het ontluchten van het koelregister wanneer het ni-

veau van het hydraulische net lager is dan het niveau van
het koelregister.

Montagebeugel ongelakt (-MB)
- Specifieke bevestigingshouder voor ophanging van de

koelbalken aan het solide plafond. In lengte verschuif-
baar.
1 reeks (2 stuks) per koelbalk.

Montagebeugel gelakt RAL 9010 (-MBL)
- Specifieke bevestigingshouder voor ophanging van de

koelbalken aan het solide plafond. In lengte verschuif-
baar.
1 reeks (2 stuks) per koelbalk.

Montagehoek voor tussenplafondmontage (-MW)
- De hoeken worden bevestigd aan het ruwe plafond en

met schroefdraden met de montagebeugels verbonden.

Passtuk voor behuizing (-PS)
- Om de balklengte aan te passen of bij de serieschakeling

kan een passtuk met dezelfde bouwvorm als de koelbalk
worden ingebouwd.
In de standaarduitvoering heeft het passtuk open voor-
kanten, zodat het kanaal en de waterbuizen door het pas-
stuk kunnen lopen. Als er bijv. een bekleding aan de
voorkant gewenst is, moet dit bij de bestelling worden
opgegeven.
De bodemplaat van het passtuk kan eenvoudig worden
gedemonteerd, bijvoorbeeld om de koperen buizen aan te
sluiten. Lengte 400, 600, 900, 1200 mm

Buisreeks (-FS)
- Diffusiedichtheid flexibele buizen volgens DIN 4726, no-

minale breedte 13 mm met roestvrij stalen omvlechting,
temperatuurbestendig van -40°C tot 80°C, proefdruk 30
bar, werkingsdruk 10 bar, lengte 500, 800, 1200 mm.
- met tweezijdige steekfitting 90°-boog
- met eenzijdige steekfitting 90°-boog aan koelpaneel en

steekfitting recht voor de aansluiting op het buizennet
dat door de installateur moet worden voorzien.

- met eenzijdige steekfitting 90°-boog aan koelpaneel en
wartel vlakdichtend ¾“ voor de aansluiting op het bui-
zennet dat door de installateur moet worden voorzien.

- met eenzijdige steekfitting 90°-boog aan koelpaneel en
wartel vlakdichtend ¾“ voor de aansluiting op het bui-
zennet dat door de installateur moet worden voorzien

(-MW)

(-GS)

(-MB/MBL)

(-MB/MBL)
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Technische gegevens - Koeling

Koelvermogen (W/m), effectieve lengte
Pk0,05 voor koelbalk SPB
Waterhoeveelheid = 0,05 l/s

Correctie van het koelvermogen voor waterhoeveelheden ongelijk 0,05 l/s

Correctiefactor
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Waterhoeveelheid (l/s)

Drukvermindering, water (kPa)
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Ontwerpvoorbeeld
Voorwaarden:

 
Oplossing, koeling:
Temperatuurverschil tussen lucht en water Δt = 24 - (14 + 16) /
2 = 9 K. Volgens diagram "koelvermogen in W/m, effectieve
lengte, PK0,05 voor koelbalk SPB" is voor een 430 mm brede
koelbalk met geperforeerde onderzijde en 
een waterhoeveelheid van 0,05l/s: PK0,05 = 218 W/m.

In het diagram "Waterhoeveelheid, l/s" bedraagt de waterhoe-
veelheid qw = 0,083 l/s voor Δtw = 2 Ken bij een koelvermogen
van 700 W.
Correctie van de waterhoeveelheid aan de hand van het diagram

De correctie van de waterhoeveelheid volgens diagram "Correc-
tie van het koelvermogen voor andere waterhoeveelheden dan
0,05 l/s bedraagt K = Pk 0,083 /Pk 0,05 = 1,05.
Het werkelijk vermogen is naar aanleiding van de grotere water-
hoeveelheid dus 5 % hoger dan de waarde die in het diagram
wordt weergegeven.
Pk = 1,05 x 218 = 229 W/m
Vereiste effectieve lengte (batterijlengte) Leff = 700/229 =
3100 mm.

Lengte behuizing L = 3100 + 100 = 3200 mm.
Het is dus niet noodzakelijk om de max. lengte van de behuizing
van 4200 mm ten volle te benutten.
Uit het diagram "Drukvermindering, water" blijkt de drukvermin-
dering van het water via de batterij Δpw = 12 kPa.

Een SPB-430-1 kiezen
Als de temperatuur van de lucht die in de balk binnenkomt 1 K
boven de ruimtetemperatuur ligt (gedefinieerd bij 1100 mm bo-
ven de vloerhoogte), bedraagt Δt = 25 – (14 + 16)/2 = 10 K in
vergelijking met 9 K in bovenstaand voorbeeld.
Onder deze voorwaarde is een effectieve lengte van 2800 mm in
plaats van 3100 mm vereist.

max. balklengte 4200  mm
koelvermogen 700 W
temperatuur van de ruimtelucht 24 °C
Koelladingtemperatuur 14...16°C

Correctie
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Legende Bestelsleutel
NL (mm) = Nominale lengte
L (mm) = Lengte behuizing (NL - 8)
Leff (mm) = effectieve lengte = batterijlengte =

NL - 100
b (mm) = balkbreedte
X (mm) = Verlenging
Pk (W of W/m Leff) = koelvermogen
Pk0,05 (W of W/m Leff) = koelvermogen bij waterhoeveel-

heid 0,05 l/s
qw [l/s] = Waterhoeveelheid
tr (K) = temperatuur van de ruimtelucht
Δtw (K) = temperatuurverschil tussen wate-

rin- en wateruitlaat
tmw (K) = gemiddelde watertemperatuur
Δt (K) temperatuurverschil tussen 

(tr – tmw) bij koeling
ΔpW (kPa) = drukvermindering, water

Koelbalk
SPB

Breedte 430 mm
-430

Breedte 570 mm
-570

met rooster met geperforeerde plaat
-LB

Wateraansluiting

horizontaal
-WAH

Nominale lengte
-NL

(1200-4200 mm in 100 mm stappen)

verticaal
-WAV

Bestelvoorbeeld:
SPB-430-LB-WAH-1200
Bij gebrekkige bestellingsinformatie wordt de dikomran-
de uitvoering geleverd!

Buisreeks
-FS

(-500/-800/-1200)

Passtuk
-PS

(-400/-600/-900/-1200)

Ontluchtingsnippel
-EN

Montagehoek
-MW

Montagebeugel gelakt
RAL 9010 (wit)

-MBL

Montagebeugel ongelakt

-MB

Sturingen

Toebehoren
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Aanbestedingstekst
De passieve koelbalk SPB wordt ingezet voor ruimtekoeling en
voor de afvoer van hoge inwendige warmtelasten. De koelbalken
worden ofwel plafondgebonden of vrijhangend gemonteerd. De
door de installateur voorziene ophanging gebeurt ofwel met
schroefdraden of direct in het draagprofiel van het tussenpla-
fond met behulp van inklikbare en in de lengte verschuifbare
montagebeugels.
De behuizing en het rooster met geperforeerde plaat bestaan uit
verzinkte plaatstaal, standaardmatig gelakt RAL 9010 (wit), in-
dien gewenst in andere RAL-kleuren gelakt.
Het koelregister bestaat uit koperen buis met aansluiting
ø15mm en aluminiumlamellen, de max. werkingsdruk bedraagt
1600 kPa. De koelbalken zijn verkrijgbaar in lengten van
1200...4200 mm in intervallen van 100 mm.
Product: SCHAKO type SPB

Breedte koelbalken:

uitvoering:

nominal lengte:

wateraansluiting

Toebehoren:

- 430 mm
- 570 mm

- met geperforeerde plaat (-LB)

- 1200...4200 mm in intervallen van 100 mm (-NL)

- horizontaal (-WAH)
- Verticaal (-WAV)

- Ontluchtingsnippel op de batterij (-EN)
- Montage (-MW)
- Montagebeugel

- ongelakt (-MB)
- gelakt (-MBL)

- Passtuk (-PS)
- 400 mm (-PS-400)
- 600 mm (-PS-600)
- 900 mm (-PS-900)
- 1200 mm (-PS-1200)

- Buisreeks (-FS)
- 500 mm (-FS-500)
- 800 mm (-FS-800)
- 1200 mm (-FS-1200)

- passende stuur- en regeluitrusting verkrijgbaar als toebeho-
ren


