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Uitvoering:

Behuizing
materiaal: staal
behandeling: electrolytisch 

verzinkt
Retourrooster
materiaal: staal/aluminium
afwerking: epoxylak
kleur: wit RAL 9010

Wandrooster
materiaal: aluminium of staal
afwerking: blank geanodiseerd

of epoxylak
wit RAL 9010

Warmtewisselaar
pijpen: koper
vinnen: aluminium
nabehandeling: geen
test / werk-druk: 15 / 10 bar

Certificering:

Toepassing:

De koelconvector type OKNB heeft een hoge capaciteit
en is geschikt voor het ventileren en koelen alsmede ver-
warmen van ruimten met een hoogte tot ca. 3 meter.

De unit is ontworpen voor montage in een wand of koof.

De OKNB is bij uitstek geschikt voor toepassing in
hotelkamers of ziekenhuis patiënten kamers.

Door de keuze uit meerdere nozzle typen kan in iedere
situatie een optimale combinatie van ventilatielucht en
koelvermogen gemaakt worden.

Het retour rooster kan geopend worden ten behoeve van
het schoonmaken van de warmtewisselaar.
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Leverbare typen:

O K N B - -

O koelconvector
K gesloten uitvoering
N voor ventileren en koelen
B geschikt voor koof inbouw

- type
400

- model
1000

- nozzle 
L1 t/m L8

Voor volledige bestel code zie 
blz. 363.

Opmerkingen:

De gegeven afmetingen zijn in mm.
Het gewicht is 21 Kg.Maatvoering:

Koelconvector OKNB
� Ventileren, koelen en verwarmen
� Wand of koof toepassing
� Lage inbouwhoogte
� Gesloten uitvoering
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Toevoerroosters:

Positie van de wateraansluitingen OKNB (bovenaanzicht):

Positie van de luchtaansluiting (bovenaanzicht):

Gladde schoep (WUAA)
Verticale schoepen

(optie U)

Gladde schoep (WUCA)
Horizontale en verticale schoepen

(optie D)

Hoog inductie (WTHA)
(optie W)
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Werkingsprincipe:

De primaire lucht wordt via de 
venturiplaten op hoge snelheid
gebracht. Hierdoor ontstaat een
krachtige pompwerking en wordt
lucht via de warmtewisselaar aan-
gezogen. Het totaal van ruimte-
lucht en primaire lucht wordt via,
de in de unit geïntegreerde uit-
blaas openingen, in de ruimte
gebracht. Bij het passeren van de
warmtewisselaar wordt de lucht
gekoeld of verwarmd (optioneel),
al naar gelang de behoefte in de
ruimte.

Demonteren van  het

geperforeerd front:

Het geperforeerd retour rooster is
gemonteerd met een klik systeem.
Om het geperforeerd paneel te ver-
wijderen kan een kleine inbus sleu-
tel gebruikt worden die door het
geperforeerd past. Het geperforeerd
kan dan uit de klik verbinding wor-
den getrokken. Het geperforeerd
paneel blijft met twee veiligheidska-
beltjes aan de unit verbonden.

primaire lucht en 
gekoelde of 
verwarmde 
ruimte lucht

nozzle
primaire lucht

ruimte lucht

plafond

warmtewisselaar

Met het oog op optimale werking wordt een rechte aanstroomlengte van 3 x D overeenkomstig met de aansluitdiameter vereist.

  

Algemeen:
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Bestel en optie codes:

Nozzleplaat
L1 t/m L8

Warmtewisselaar
K koelen
V koelen en verwarmen

Uitblaasconfiguratie
1 1-zijdig uitblazend

Luchtaansluiting
A achter
L links
R rechts

Wateraansluiting
L links
R rechts

Luchtaansluitdiameter
3 125 mm (standaard)

Plenum uitvoering
O standaard

Rooster
A enkele deflectie (horizontaal WUBA)
U enkele deflectie (verticaal WUAA)
D dubbele deflectie (WUCA)
W hoge inductie (WTHA)
O geen rooster

Zijrand configuratie
O niet van toepassing

FPC
O niet van toepassing

Werkelijke breedte
O zie maatschets op blz.: 360.

Werkelijke lengte
O zie maatschets op blz.: 360.

Kleur
RAL 9010 (standaard), afwijkend op aanvraag

Glansgraad
55% (standaard)

OKNB 400 / 1000 L6 V 1 A L 3 O D O O O x O 9010 55

Positie van lucht- en wateraansluiting:

uitblaaszijde

rechts

links

luchtaansluiting 
achterzijde

voor achter

Bepaling van de links of

rechts positie gebeurt vanuit

de richting van de pijl met de 

uitblaaszijde aan de 

overliggende zijde.

OKNB 400 / 1000 L6V1 AL3O




