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Toepassingsgebied
Deze ventilatiepan is geschikt voor elke type platte of licht 
geprofileerde dakpan en voor daken met een helling van 
meer dan 17,5°. Met een los verkrijgbare DN 150-adapter 
kunnen flexibele buizen worden aangesloten. De universele 
ventilatiepan DN 150 kan worden aangesloten op mechanische 
ventilatiesystemen (GMV) die geïnstalleerd zijn in keukens en 
sanitaire ruimten. De pan kan ook gebruikt worden om zolders 
te verluchten.

producTvoordelen
 � Ideaal voor renovaties (oude modellen dakpannen) en 

nieuwbouw 
 � Voor platte of licht geprofileerde dakpannen 
 � Zeer goed ventilatievermogen (20.000 mm² efficiënt 

ventilatieoppervlak) 
 � Geïntegreerd design: past perfect in uw dak, voor een 

esthetisch resultaat 
 � Universeel gebruik en snelle plaatsing 
 � Getest in de windtunnel (unieke testtunnel in Europa)  

TECHNISCHE EN LOGISTIEKE GEGEVENS
Ventilatiecapaciteit 20.000 mm² efficiënt ventilatieoppervlak

Luchtstroomweerstand DN150

15l/sec (0,015 m3/sec) = 3Pa
15l/sec (0,030 m3/sec) = 11Pa
15l/sec (0,060 m3/sec) = 43Pa

Dakhelling > 17,5° 

Bevestiging Op de panlatten, met twee schroeven van 4 mm diameter 

Bestand tegen  uv-straling, veroudering en weersbestendig 
Materiaal Dragend element en deksel: hard pvc - Kraag: soepel pvc

Afmetingen (mm) / Gewicht (per doos) 455 x 440 x 91 mm (lengte x breedte x diepte) / 19 kg

Kleuren
Leisteengrijs: KG9854-20-0429
Terracotta: KG9854-20-0152
Donkerbruin: KG9854-20-0247

Verpakking
10 stuks per doos - 8 dozen per pallet (adapter wordt los verkocht) 
Adapter KG979700: 10 stuks per doos - 100 stuks per pallet

Ref. / EAN-codes 

ref.: KG9854-20-0429 EAN-code product: 4027822757956 EAN-code doos: 4027822757963
ref.: KG9854-20-0152 EAN-code product: 4027822757987 EAN-code doos: 4027822757994
ref.: KG9854-20-0247 EAN-code product: 4027822758014 EAN-code doos: 4027822758021

 Ventilatie van de 
afvalwaterleidingen  

Ventilatie van de 
keuken (afzuigkap) 

Ventilatie van het dak 
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overzichT van de venTilaTiewaarden van de plaTTe 
universele venTilaTiepan dn 150

TOEPASSING

Toebehoren
Product Artikelnummer 

Platte universele 
 ventilatiepan DN 
150

Adapter DN 150 KG 979700 X

Plaats de ventilatiepan bovenop een dakpan en snij een opening in het onderdak met behulp van het bijgeleverde model. Wan-
neer u de opening hebt uitgesneden zet u de achterkant van de ventilatiepan zover in de opening tot de bovenrand ervan boven 
het dakbeschot uitkomt. 

Bevestig de ventilatiepan vervolgens aan het dakbeschot via de voorgeboorde gaatjes in de ventilatiepan. Plaats de kraag aan 
de onderkant op een droge en schone dakpan.
Leg vervolgens de dakpannen aan weerszijden van de ventilatiepan. Voor u de pannen boven de ventilatiepan legt, moet u de rand 
van de kraag aan de bovenkant naar beneden omvouwen. De panlatten moeten worden doorgezaagd wanneer u platte dakpannen 
gebruikt. Klik het deksel stevig vast op de basis en ga op de gewone manier verder met de plaatsing van de andere pannen.

Lucht weerstand
(Pa)

debiet
(m3/h)
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