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Smitsair

Smitsair

DK2/3 gecombineerde 
dakkappen

Verzinkt stalen of alumini-
um buitenluchtroosters

Gecombineerde aluminium dakkap 
voor zowel aanzuigen als afvoeren van 
ventilatielucht.

Standaard voorzien van 1-laags poeder-
coating in RAL-7035.

Als optie verkrijgbaar met een 1- of 
2- laags poedercoating in elke andere 
gewenste RAL-kleur.

Optioneel te leveren met dakopstand, 
dakdoorvoerkokers en hijsogen. 

Verzinkt stalen of aluminium buitenlucht-
rooster voor het regeninslagvrij aanzuigen 
of afvoeren van ventilatielucht.

Als optie verkrijgbaar met een 1- of 2-laags 
poedercoating in elke gewenste RAL-kleur.
Ook verkrijgbaar in INOX.

Standaard inbraakwerendheidsklasse II

Tevens verkrijgbaar in geluidsdempende 
uitvoering.

Ook uitvoerbaar als enkele of dubbele 
deur.

Smitsair

Smitsair Smitsair

DK2/PD verzonken dakkap-
pen voor schuine daken

JK-serie 
kleppenregisters

DV-serie 
druppelvangers

Verzonken dakkap voor het verticaal 
aanzuigen of afvoeren van ventilatielucht 
op een schuin (pannen-) dak.

Standaard in voorzien van 1-laags poeder-
coating in RAL-7035.

Als optie verkrijgbaar met een 1- of 
2-laags poedercoating in elke andere 
gewenste RAL-kleur.

Optioneel te leveren met hijsogen.

Jalousiekleppenregister voor het inregelen 
van luchtdebieten in kanalensystemen of 
voor het afsluiten van luchtinlaat- en lucht-
uitblaasopeningen. Bediening middels een 
hendel of servomotor.

Verkrijgbaar in gelijkroterende of contraro-
terende uitvoering.

Materialen: INOX, aluminium en  
sendzimir verzinkt plaatstaal.

Luchtdichtheidsklasse min. C.
Lekdichtheidsklasse min. 3 (JKK-4).

Druppelvanger voor het afvangen van 
waterdruppels in een luchtstroom. Ver-
krijgbaar in 2 types (DV-225 en DV-325) 
afhankelijk van de luchtsnelheid. Te com-
bineren met de buitenluchtroosters van het 
type BV en BA waardoor een waterafvoer-
systeem achterwege kan blijven.

Verkrijgbaar in INOX en aluminium

Technische geveldoorgangen en dakkappen
...........................................................................................................................................

Smitsair
DK2 en DK3 dakkappen 
aanzuig/afvoer ventilatielucht

Aluminium dakkap voor het verticaal of 
horizontaal aanzuigen of afvoeren van 
ventilatielucht.

Standaard in voorzien van 1-laags poe-
dercoating in RAL-7035.

Als optie verkrijgbaar met een 1- of 
2- laags poedercoating in elke andere 
gewenste RAL-kleur.

Optioneel te leveren met dakopstand, 
dakdoorvoerkoker en hijsogen. 
 



JETsystemen
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Smitsair-JETsystemen
SW/SRD
Nozzleplenum

De luchtverdeelplena type SW en SRD 
zijn geschikt voor het koelen, verwarmen 
en/of ventileren van middelgrote tot grote 
ruimten.

Deze rondom uitblazende plena, welke 
zijn voorzien van meerdere hoek- 
instelbare kunststof Jet nozzles van 
Smitsair-JETsystemen, kunnen door hun 
relatief grote worp een ruimte vanuit een 
centraal punt voorzien van lucht. 

Uitvoeringen en prijzen op aanvraag.

Smitsair-JETsystemen
SJP-, SPR- en SPV-serie
Nozzlerooster

Uitblaasornamenten SJP, SPR en SPV 
zijn geschikt voor de luchtverdeling mid-
dels kanaalwerk. Deze ornamenten zijn 
voorzien van meerdere hoek instelbare 
kunststof Jets van Smitsair-JETsystemen 
en op de zijkant van zowel rechthoekig 
als rond kanaalwerk te plaatsen, waar-
door er een gelijkmatige luchtverdeling in 
de ruimte mogelijk wordt gemaakt. 

Optioneel voorzien handmatig instelbare 
of motor gestuurde regelkleppen. 

Uitvoeringen en prijzen op aanvraag

Smitsair-JETsystemen

SAC-serie 
Plenum voor aircotoestellen

SAC-plena worden toegepast op satelliet 
aircotoestellen en fancoil units. Zowel 
geschikt voor horizontale als verticale 
opstelling van de toestellen. Toepasbaar 
bij koeling en/of verwarming (inverter). 

Geringe montage- en onderhoudskosten 
luchtverdeelsysteem. Plena standaard 
voorzien van thermische isolatie. 

Optioneel voorzien van poedercoating in 
RAL-kleur naar keuze.

Uitvoeringen en prijzen op aanvraag. 

Toepassingsvoorbeeld: 
Smitsair-JETsystemen

“Bij een reeks bouwmarkten van Karwei, 
Praxis en Brico plaatste men één of meerdere 
Reznor PREEVA-toestellen in combinatie met 
een Smitsair-JETsysteem voor de verwarming 
en ventilatie. Omdat het een direct gestookt 
verwarmingstoestel is, zijn er geen warmte-
verliezen op leidingen. Bijkomende voordelen 
van het Smitsair-JETsysteem is dat er weinig 
luchtkanalen te voorzien zijn en dat de ruimte 
zeer snel verwarmd wordt. Steunventilatoren 
zijn hierbij niet meer nodig.”



Combinatie Reznor / Smitsair 
..........................................................................................

Het combineren van Reznor-toestellen met 
een Smitsair plenum vormt een efficiënte en 
kostensparende hvac-oplossing. Door het 
gebruik van Smitsair plenums worden zowel 
verwarmde, gekoelde, als ventilatielucht op 
een comfortabele manier de ruimte ingeblazen.

De voordelen tegenover luchtkanalen:
 > voorzien vanuit een centraal punt een 

grote ruimte van lucht door hun lange 
worp 

 > nemen geen ruimte aan het plafond in
 > hinderen geen licht
 > eenvoudige en snelle plaatsing meteen 

op het Reznor-toestel 
 > geen verlies van warmte en luchtdruk in 

kanalen. 

Met Reznor RTU

Met Reznor PREEVA
De Reznor PREEVA luchtbehandelingskast 
bestaat in modellen voor binnenopstelling en 
modellen voor buitenopstelling. 

Voor beide zijn er Smitsair oplossingen om de 
verwarmde of gekoelde lucht in de ruimte te 
verspreiden. 

Nortek Global HVAC Belgium nv
J&M Sabbestraat 130/A000
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Fax. +32 (0)56 52 95 33
info.reznor@nortek.com
www.reznor.eu

Company Standards and Services:
All Nortek Global HVAC Belgium nv, Nortek 
Global HVAC (FRANCE) S.A.S. and Nortek 
Global HVAC (UK) Ltd products are tested 
and approved to CE standards. We are 
assessed to EN ISO 9001 Quality Assurance. 
We offer a service to our customers; 
including budget schemes, on site technical 
support and a comprehensive after-sales 
package. We reserve the right to change 
specifications without prior notice. Errors 
and omissions excepted.
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division of Nortek Global HVAC Belgium nv
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B-1930 Zaventem
Belgium

Tel.  +32 (0)2 715 01 30
Fax. +32 (0)2 715 01 31
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Toepassingsvoorbeeld: 

“In de werkplaats van KS-Metaalwerken 
worden precisie draai- en freeswerken uit-
gevoerd. Vandaar dat het erg belangrijk was 
om onafhankelijk van de buitentemperatuur 
altijd dezelfde binnentemperatuur te kunnen 
garanderen.

Voor de koeling en verwarming werd een 
Reznor RTU unit op het dak van het atelier 
geplaatst en rechtstreeks aangesloten op een 
Smitsair plenum met een ingebouwde klep- 
sturing. Door deze sturing wordt de lucht-
stroom en het debiet in zowel de verwarmings-
modus als in koelmodus perfect beheerst, 
waardoor de volledige ruimte gelijkmatig op 
temperatuur blijft.”


