
 

 

 Newtonstraat 10 T. +31(0)544 - 37 29 94 info@kleventa.nl V1.1 

 7131 PP  Lichtenvoorde F. +31(0)544 - 37 58 14 www.kleventa.nl Wijzigingen/druk- en zetfouten voorbehouden 

Ronde plafondventielen kunststof 
 
De ronde plafondroosters DAB en DVKR zijn universeel toepasbare luchtventielen. De DAB is voorzien 

van een zesvoudig instelbare verstelschaal en klemveren. De DVKR wordt geleverd met een 
geïntegreerde aansluitbus en plafondring. Door de gebruikte materialen is de DVKR zeer geschikt voor 

het gebruikt in (zeer) vochtige ruimtes als keukens, badkamers en dergelijke. 

Het toevoerventiel TR wordt als plafondventiel toegepast met een worp van maximaal 1,5 meter 
onder een hoek van 180 of 360 graden. Dit ventiel is ook voorzien van klemveren. 
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Kenmerken (DAB): 

- geschikt voor zowel de toevoer als de afvoer van lucht 
- eenvoudig te verwijderen voor reiniging 

- zesvoudig instelbare volumeregeling 
- geschikt om direct te monteren in ronde, starre kanalen 

- eenvoudige en snelle instelling van de doorstroomhoeveelheid door een zesvoudig instelbare 

verstelschaal 
- optimale afdichting door de combinatie van afdichtingsband en klemveren 

 
Kenmerken (DVKR):  

- geschikt voor de afvoer van lucht  

- eenvoudig te verwijderen voor reiniging 
- traploze lucht volumeregeling 

- hoge plafondring met veerbevestiging voor goede luchtstroming en minder lawaai 
- goede luchtdichte verbinding tussen aansluitbus en ventiel 

 
Kenmerken (TR): 

- geschikt voor de toevoer van lucht 

- eenvoudig te verwijderen voor reiniging 
- traploze lucht volumeregeling 

- montage met behulp van klemveren 
- goede luchtdichte verbinding tussen ventiel en plafond 

- ook leverbaar met schone sector (180°, 125H) 
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Afmetingen in mm: 

 
 DAB DVKR 

 

 A B C 

DAB 100 80 150 20 

DAB 125 101 171 20 

 A B C D E 

DVKR 125 167 124,5 52,5 70,5 84,5 

DVKR 150 202 149,5 52,5 70,5 84,5 

DVKR 160 202 159,5 52,5 70,5 84,5 

DVKR 200 240,3 199,5 52,0 70,5 84,5 

 A B C D 

TR 125(H) 125 175 71 35 

 
  

 
 
 
 
 

Omschrijving: Artikelcode:  

  

Plafondventiel DAB met klemveertjes:  

Plafondventiel DAB met klemveertjes, 100 81550100 

Plafondventiel DAB met klemveertjes, 125 81550125 

  

Plafondventiel DVKR met montagering:  

Plafondventiel DVKR met montagering, 100 81575100 

Plafondventiel DVKR met montagering, 125 81575125 

Plafondventiel DVKR met montagering, 150/160 81575150 

Plafondventiel DVKR met montagering, 200   81575200 

  

TR toevoerventiel:  

TR toevoerventiel, 125 (360°)      81576125 

TR toevoerventiel, 125H (180°) - schone sector 81576126 
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