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KOO MULTITUBEIRAS

As multitubeiras KOO estão concebidas para a aplicação em instalações de 
aquecimento, ventilação e ar condicionado, com um diferencial de temperatura de 
até 12 ºC. A montagem pode realizar-se tanto na parede como no tecto.
As multitubeiras KOO dão resposta aos requisitos funcionais e arquitectónicos 
graças às suas tubeiras de difusão orientáveis manualmente em todas as 
direcções. Em função do tamanho da placa, as tubeiras que integram são de 80 
ou 125 mm.
Graças ao seu longo alcance e controlo direccional da saída de ar, as 
multitubeiras KOO estão indicadas para a difusão de ar em qualquer tipo de 
arquitectura. O seu elevado índice de indução minimiza a estratificação do ar.
As multitubeiras KOO conferem uma nova estética de vanguarda. Integrando as 
tubeiras de difusão dentro da placa rectangular, resulta uma superfície ondulada 
e homogénea, de grande capacidade de integração arquitectónica graças a um 
desenho muito harmonioso.
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CLASSIFICAÇÃO

KOO   Multitubeiras orientáveis 
manualmente.

MATERIAL

Tubeiras construídas em alumínio e 
placa em aço galvanizado. Juntas de 
rotação de material inalterável, 
classificada M1 e F2 relativamente à
reacção ao fogo e ao fumo, 
respectivamente.
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ACESSÓRIOS ACOPLÁVEIS

PLRX Pleno com ligação circular superior, 
construído em aço galvanizado.

... /L/ Ligação circular lateral.

…-R Regulador de caudal na gola de 
ligação.

…/AIS/ Isolamento termoacústico através 
de uma espuma com um coeficiente de 
condutividade térmica de 0,04 w/mk.
Essa espuma cumpre as normasde reacção 
ao fogo:

UNE 23-727 M2
NFP 92-501 M2
DIN     4102 M2

PLRX
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SISTEMA DE FIXAÇÃO

(S) Fixação invisível através de clipes a 
pressão. Precisa de moldura de 
montagem CM ou pleno de ligação 
PLRX.

(S) Fixação invisível através de clipes a 
pressão. Precisa de moldura de 
montagem CM ou pleno de ligação 
PLRX.

(T) Parafusos visíveis.

ACABAMENTOS

R9010 Lacado cor branca RAL 9010.

M9016 Lacado cor branca semelhante ao 
RAL 9016.

RAL… Lacado outras cores RAL.

(S)

(PL)

(T)
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KOO SERIES

POSIÇÃO 1 (0°) POSIÇÃO 2 (22°) POSIÇÃO 3 (45°)

POSIÇÃO 1 (0°) POSIÇÃO 2 (22°) POSIÇÃO 3 (45°)

POSIÇÃO 1 (0°)

POSIÇÃO 2 (22°)

POSIÇÃO 3 (45°)
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KOO SERIES

VELOCIDADES RECOMENDADAS.

SECÇÃO LIVRE DE SAÍDA DO AR (m2).

VELOCIDADE LIVRE, PERDA DE CARGA E PRESSÃO SONORA
ALCANCE
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KOO SERIES

VELOCIDADES RECOMENDADAS.

SECÇÃO LIVRE DE SAÍDA DO AR (m2).

VELOCIDADE LIVRE, PERDA DE CARGA E PRESSÃO SONORA
ALCANCE
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KOO SERIES

FACTOR DE CORRECÇÃO DA 
DIFUSÃO VERTICAL (bV) PARA 
DT (-).

FACTOR DE CORRECÇÃO DO 
ALCANCE (L0.2) DT (-)

Kv = Factor de correcção para a difusão vertical. Kv = Factor de correcção do alcance.
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KOO SERIES

FACTOR DE CORRECÇÃO DO ALCANCE VERTICAL (Alv) DT


