Rekenliniaal
Daar kunt U op rekenen !

Rekenliniaal, rekenvoorbeelden
Rekenvoorbeeld I
Luchtkanaaldoorsnede: Stel in het middelste venster de te
verplaatsen luchthoeveelheid in, bijvoorbeeld QL 36.000 m3/h
onder de daarbij gewenste luchtsnelheid VL 5/msec.)1) en lees nu
in het bovenste kleine venster de daarbij benodigde kanaaldoorsnede A 2m2 (2) af.
Bij een vierkante doorsnede zijn daarbij de zijden 142 cm lang.
Bij een rond kanaal is de diameter 160 cm = 1.600 mm (3).
Bij een rechthoekige doorsnede vindt men nu in het onderste
venster onder een kanaalzijde van a = 100 cm. De daarbijbehorende andere afmeting b 200 cm (4) en bij de som van deze beide
kanaalafmetingen 100 cm + 200 cm 300 cm de gelijkwaardige
ronde doorsnede van dgl = 133 cm (5).
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OPGEPAST: de schalen a en a + b lopen van rechts naar links.

Rekenvoorbeeld II
Kanaalwrijvingsweerstand: Stel in het bovenste venster de gelijkwaardige doorsnede dgl = 133 cm onder de luchtsnelheid
WL 5m/sec. in (6) en lees dan onder dgl = 133 de leidingwrijvingsweerstand R = 0.14 Pa per strekkende meter af (7).
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OPGEPAST: de schalen van dgl lopen van rechts naar links.

Rekenvoorbeeld III
Plaatselijke weerstand: Stel in het bovenste venster de pijl in
onder de luchtsnelheid WL 5m/sec (8) en lees in het middelste
venster onder de som van de Zeta-faktoren (zie tabellen achterzijde bovenaan rechts) 7 (aangenomen) de som van de plaatselijke weerstanden Pz 110 Pa (9).
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OPGEPAST: de schalen van dgl lopen van rechts naar links.
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Rekenvoorbeeld IV
Capaciteit: Stel in het onderste venster, de luchthoeveelheid
VL = 36.000 m3/h in onder de pijl (10) en lees daarna links
onder het totale drukverlies 6Pt tot = L x R + Pz (hier aangenomen 300 Pa) het theoretisch vermogen Pt = 3 kW (11).
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Rekenliniaal, rekenvoorbeelden
Rekenvoorbeeld V
Warmte: bij dezelfde instelling leest men rechtsonder af bij
6tL = (aangenomen) 40 K (kelvin) de benodigde warmte
Q = 446 Mcal (12) of rechtsboven 6tL = 40K, Q = 519kW(13).
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Rekenvoorbeeld VI
Totaal benodigd arbeidsvermogen: Stel het benodigde
vermogen P 3 kW tegenover het ventilatorrendement =
aangenomen 50% (14) en lees nu bij 100% het werkelijke
benodigde vermogen P100 6 kW (15).
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Rekenvoorbeeld VII
Kanaalgewichten: Stel een rechthoekig kanaal a+b = 100 + 200
= 300 cm (16). Bij een plaatdikte van 1 mm is het gewicht
50 kg/m (17).
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Rekenvoorbeeld VIII
Kanaalgewichten: Stel een rond kanaal met diameter 150 cm
(18). Bij een plaatdikte van 1 mm is het gewicht ± 40 kg/m
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Bergschenhoek is toonaangevend producent en leverancier van producten voor totale ventilatiesystemen in de woning- en utiliteitsbouw
(kleine en grote utiliteit, gezondheidszorg, lichte industrie enz.). Ons assortiment bestaat o.a. uit:
R-vent Ventilatie & Luchtbehandelingsystemen
R-vent Ventilatiesystemen voor de woningbouw
Complete systemen voor laag- en hoogbouw woningen. O.a. bestaande uit mechanische ventilatie, balansventilatie en vraaggestuurde
ventilatie (Vent-O-system®).
R-vent® Luchtbehandelingsystemen voor de utiliteit
Complete systemen voor luchtbehandelingsystemen voor de utiliteitsbouw. Wij leveren onder andere systemen voor toepassing in
de kleine en grote utiliteit, gezondheidszorg en lichte industrie.
R-vent Productgroepen
R-vent® Buizen en hulpstukken
Spiraalgefelste buizen en hulpstukken leverbaar in sendzimir verzinkt staal, aluminium, RVS en PU-gecoat.
R-vent® Safe & Lindab® Safe
Hulpstukken voorzien van rubberen afdichtingsringen (R-vent® Safe voldoet standaard aan luchtdichtheidsklasse C (NEN-EN 12237).
R-vent® Isol & Lindab® Isol M
Compleet programma voor systemen van dubbelwandig thermisch geïsoleerde buizen en hulpstukken.
R-vent® Specials
Compleet programma van speciale hulpstukken en accessoires zoals deﬂectorkappen, buisﬁlters,
geluiddempers en regelkleppen.
R-vent® Brandwerende producten
Compleet programma van ronde en rechthoekige brandkleppen, brandwerende roosters en
brandwerende manchetten.
R-vent® Instortsystemen
Compleet programma van instortkanalen die in standaard componenten of volledig
geprefabriceerd geleverd kunnen worden.
R-vent® Flex
Flexibele slangen en geluiddempers.
Bevestigingsmaterialen
Breed programma bevestigingsmaterialen voor R-vent® buizen en hulpstukken.
Metu System
Koppelingen en inspectiedeksels voor ronde en rechthoekige kanalen.
R-vent® Ventilatoren
Ventilatoren en warmteterugwinunits voor de woningbouw en kleine utiliteit.
R-vent® Airswitch
Het R-vent Airswitch ventilatiesysteem heeft als type-aanduiding ‘ICV’ gekregen.
ICV staat voor Intelligent Clean Ventilation. Het ICV-systeem is een oplossing voor
een goede en gecontroleerde kwaliteit van de binnenlucht voor o.a. scholen,
crèches, kantoren en woningen.
R-vent® Luchtbehandelingskasten
Luchtbehandelingskasten voor de grote en kleine utiliteit en toepassingen in de gezondheidszorg en lichte industrie. Leverbaar in verschillende uitvoeringen;
standaard-, plafond- en warmteterugwinunits uit voorraad; luchtbehandelingskasten
met uitgebreidere functionaliteit op speciﬁcatie, geheel naar wens van de klant.
R-vent® Ventielen
Compleet programma kunststof en metalen toe- en afvoerventielen.
R-vent® Roosters
Compleet programma luchtverdeelarmaturen o.a. bestaande uit plafondroosters,
buisroosters, wandroosters, lijnroosters en buitenmuurroosters.
Fumex
Compleet programma voor het afzuigen van schadelijke dampen.
Lindab® Transfer
Langsnaadgelaste buizen en hulpstukken voor industriële toepassing.
Coxstant E/Cox Combi/CoxDry HR-WTW/Prefab Schoorstenen/CoxTrek/CoxBRL/CoxDens
Compleet programma van dak- en muurdoorvoeren en rookgasafvoermaterialen.
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