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Technische Fiche
Rechthoekige geïsoleerde kanalen

Met onze voorgeïsoleerde luchtkanalen in 
schuimplaat bieden wij oplossingen voor 
al uw koelings– en verwarmingstoepas-
singen. De platen bestaan uit een isolatie-
schuim met langs weerszijden aluminium 
(standaard). 
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Rechthoekige geïsoleerde kanalen

Rechthoekige voorgeïsoleerde kanalen kunnen door onze geautomatiseerde machines gefabriceerd 
worden. Ten opzichte van de klassieke luchtkanalen die nadien geïsoleerd worden, zijn er tal van voordelen: 
licht in gewicht, tijdwinst bij montage, betere luchtdichtheid, ...

Toepassingen     
• verluchtingen   
• verwarming warme lucht
• airco systemen
• ontvochtiging van zwembaden

Eigenschappen
• snelle montage en eventueel fabricage op werf
• aanpassingen eenvoudig uit te voeren
• licht in gewicht en uitstekende isolatiewaarde 
• weinig speciale gereedschappen nodig
• CFK vrij materiaal / geen microfibres
• temperatuurbestendig -20° tot +70°
• dichtheid: 35kg/m³
• thermische isolatie: K=0,020
• brandgedrag volgens classificatie EN 13501-1:2009: klasse B-s2, dO
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Geïsoleerde luchtkanalen
C2pir luchtkanalen zijn voorgeïsoleerde luchtkanalen. Zij worden in ons atelier gemaakt. De geautomati-
seerde machines snijden of plooien de kanalen in de gewenste vorm. Een aparte snijmachine maakt de 
juiste afmetingen voor de vormstukken. Indien gewenst kunnen de kanalen ook verder op de werf aange-
maakt worden. (levering in prefab onderdelen) 
Voorgeïsoleerde kanalen lenen zich ook perfect voor het uitvoeren van herstelopdrachten. Ze vinden vooral 
hun toepassing in de sector warme lucht, verwarming, ontvochtiging en airco. Het gebruik van aluminium 
flenzen voor verbinding van de verschillende onderdelen maakt het kanaalsysteem flexibel en eenvoudig 
monteerbaar.
 
Platen
Sandwichpanelen van 20 mm dikte uit het milieuvriendelijk polyisocyanuraatschuim, CFK vrij, bedekt met 
60µ aluminium.
De hoge densiteit van de platen maakt dat men zelfdragende kanalen kan maken tot een lengte van max. 
3 meter zonder dat er bijkomende versteviging nodig is.
De kanalen zijn bestand tegen overdruk en behouden de luchtzuiverheid.
Aangezien er contact is met een metalen oppervlak (aluminium), kunnen C2pir producten gebruikt worden 
in alle typen airconditioningsystemen, van industriële toepassingen tot gebruik in ziekenhuizen,...
• plaatdikte: 20 mm
• volumegewicht: 35 kg/m³
• dikte aluminium: 60 micron 
• plaatafmetingen: 1200 x 3000
• isolatiewaarde: 0,022 - 0,024 W/mK

Opbouw

Wij bezitten in ons gamma een ruime keuze aan C2pir platen o.a.:
• Extra stevige plaat met 200 micron dikke aluminium bekleding.  

Toepassingsgebied: kanalen met een grote sectie. 
• Plaat bekleed met gladde aluminium folie.  

Toepassingsgebied: voedingsindustrie.
• Extra dikke plaat 30mm dik.  

Toepassingsgebied: industriële toepassingen. 
• Plaat bekleed met inox. 

Toepassingsgebied: operatiekwartier, ziekenhuizen, stofvrije ruimten.
Deze platen zijn niet voorradig en moeten besteld worden !
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ontwerp van computer 
naar CNC-machine

pir platen worden naar ontwerp uitgesneden

uitgesneden stukken worden 
verwijderd, het vierkante kanaal 

kan geplooid worden

bochten en reducties kunnen 
ook makkelijk gefabriceerd 

worden

pir platen kunnen makkelijk 
geplooid worden voor de 
ruggen van de bochten 

Clima Construct - Herentalsebaan 444  2160 Wommelgem - tel: 03/354.00.63 - sales@climaconstruct.be

CNC machine

Plooimachine


