
Eindelijk een schoon, stil
en zuinig ventilatiesysteem

DYKA AIR. RevolutionAIR



Deze tijd vraagt om een
frisse kijk op ventilatiekanalen

Een goed binnenklimaat is van groot belang

in de moderne woningbouw met z’n hoge isolatie waarden. 

Mechanische luchtafvoer en balansventilatie bieden in veel 

gevallen de juiste oplossing. Hieraan worden steeds strengere 

eisen gesteld, met name op het gebied van geluid en 

energieverbruik. Bestaande systemen blijken veelal niet aan 

deze eisen te voldoen.
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Maar er speelt meer: uit onderzoek blijkt 

dat een groot deel van de opgeleverde 

ventilatiesystemen niet voldoet aan 

de prestatie eisen die in het bestek 

gesteld zijn. Bijvoorbeeld omdat de 

ventilatiekanalen tijdens de bouwperiode 

ernstig beschadigd zijn geraakt en 

hierdoor gebrekkig functioneren. Daarom 

is  recentelijk gesteld dat ventilatie-

systemen in de nabije toekomst 

daadwerkelijk de gespecifi ceerde prestaties 

moeten  waarmaken.

Kortom, er is sprake van nieuwe 

regelgeving en niet optimaal 

functionerende systemen. Dat vraagt om 

een verfrissende kijk op ventilatiekanalen: 

zij moeten beter presteren, betaalbaar 

blijven en  makkelijk te installeren zijn. 

DYKA gaat deze  uitdaging graag aan 

en introduceert een in alle opzichten 

revolutionaire oplossing: DYKA AIR.
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Innovatie op basis van
ervaring en de nieuwste 
ontwerptechnologie

DYKA heeft meer dan 55 jaar ervaring met 
water- en gasdichte kunststof leidingsystemen.

Met deze knowhow van leidingmateriaal, de 
vragen uit de installatiebranche en de wensen 
van de eindgebruiker en gebouwbeheerder 
zijn we op zoek gegaan naar het ideale 
ventilatiekanalensysteem.
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Het uitgangspunt was een compleet 

ventilatiekanalensysteem voor woningen 

en appartementen te ontwikkelen. 

Een systeem dat in de ruwbouwfase 

probleemloos kan worden toegepast in 

de gangbare bouwmethodieken, zoals 

kanaalplaat, breedplaat en tunnelbouw 

en bestand is tegen de onvermijdelijke 

belasting in deze fase. Een systeem 

dat  universeel aansluit op standaard 

ventilatiecomponenten en geen 

stroomtechnische beperkingen kent.

Bij de ontwikkeling van DYKA AIR hebben 

we voortgeborduurd op bestaande 

 technologie en onze kennis van kunststof. 

Aangevuld met de kracht van 

 Computational Fluid Dynamics (CFD) 

software, dezelfde ontwerpmethode 

die ook in de Formule1 wordt gebruikt 

om luchtweerstand te minimaliseren. 

Het resultaat is uniek. Want DYKA AIR 

is een kunststof ventilatiekanaalsysteem 

dat dankzij de materiaal keuze en de 

aerodynamische vorm over tal van positieve 

eigenschappen beschikt. Voordelen voor 

de installateur, de gebouwbeheerder en de 

eindgebruiker.

DYKA AIR is ontworpen met CFD 

technieken. Door met deze software zeer 

nauwkeurig luchtstromen te simuleren, 

vonden wij een optimaal design met 

minimale luchtweerstand. Door de lage 

weerstand van kunststof en de slim 

ontworpen hulpstukken is de weerstand 

signifi cant lager dan bij bestaande 

systemen. Hierdoor is minder energie nodig 

om dezelfde hoeveelheid lucht door het 

systeem te transporteren.
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eindgebruiker.



  Aerodynamisch
        Omdat rond nu eenmaal

minder luchtweerstand

           biedt dan hoekig

Verbetering op alle fronten

Of het nu gaat om het extra comfort voor de eindgebruiker, 
om lagere beheerkosten voor de gebouweigenaar of
tijd- en kostenbesparing voor de installateur en aannemer.

DYKA AIR biedt tal van voordelen.

           biedt dan hoekig           biedt dan hoekig
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Bewezen minder 

 luchtweerstand

Dankzij het CFD-design 

heeft elk element in 

het DYKA AIR systeem 

uitsluitend vloeiende 

rondingen en naadloze overgangen. Dit 

leidt tot een aanzienlijke reductie van de 

inwendige luchtweerstand ten opzichte 

van bestaande ventilatiekanalen.

De vloeiende overgang van standleiding 

naar instortkanaal bijvoorbeeld leidt 

met een uitgekiende bocht tot minder 

luchtwervelingen. Dit voorkomt stilstaande 

lucht en daarmee vuilophoping in 

het systeem.

Aerodynamisch Onderhoudsarm Comfort Effi ciënt Prettige montage

Slagvast Implementatie Modulair Flexibel Duurzaam
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Onderhoudsarm  

Het uitgekiende ontwerp 

met de ronde vormen, 

vloeiende overgangen 

en het gladde materiaaloppervlak 

voorkomt luchtstilstand en daarmee 

vuilophoping. De CFD simulaties wijzen 

dit uit. Het systeem is dan ook eenvoudig 

te onderhouden en blijft jaar in jaar 

uit optimaal presteren. Mocht er toch 

gereinigd moeten worden, dan vindt de 

borstel geen obstakels op zijn pad. Dankzij 

de vloeiende bochten gaat de borstel 

probleemloos door het volledige systeem.

Groot voordeel tijdens het instorten: een 

gelijmd systeem is (beton)waterdicht. 

Hierdoor treedt er bij aanleg geen 

inwendige vervuiling op. DYKA AIR wordt 

dus schoon opgeleverd.

Minder geluid  Het 

Nieuwe Bouwbesluit 

eist dat installatie geluid 

per verblijfsruimte 

maximaal 30 dB(A) bedraagt. Dankzij 

de aerodynamische eigenschappen 

van DYKA AIR is een installatiegeluids-

reductie mogelijk. 

De vloeiende vormen voorkomen 

wervelingen die stroomgeluid veroorzaken.

De rondingen en naadloze overgangen 

leiden tot minder luchtweerstand in 

het kanaal. Hierdoor is bij gelijkblijvend 

debiet minder ventilatorvermogen nodig. 

De ventilator draait met minder toeren, 

resulterend in een lager brongeluid.

Daarnaast heeft kunststof gunstige 

akoestische eigenschappen.

DYKA AIR. RevolutionAIR8



9



Tijdwinst  Voor 

DYKA AIR is geen 

speciaal gereedschap 

nodig. Een zaag, 

ontbramer, reiniger en PVC-lijm volstaan. 

Tijdrovend schroeven is overbodig. Met 

het in elkaar schuiven en verlijmen van de 

pasklare onderdelen ontstaat direct een 

vormvaste en trekvaste verbinding. DYKA 

AIR is op elke plek te monteren of toe 

te passen, mede dankzij het modulaire 

assortiment. Het is licht van gewicht en laat 

zich snel en eenvoudig monteren.

Eenvoud  DYKA 

AIR is eenvoudig op 

locatie te monteren met 

een mof-spie  (lijm)-

verbinding. Het modulaire  assortiment 

omvat alle elementen (ovaal en rond) 

om de meest uiteenlopende ventilatie-

kanalen te realiseren. De componenten zijn 

duidelijk herkenbaar en garanderen een 

 ‘foolproof’ montage.

Prettig werken  Het 

kunststof materiaal is licht 

van gewicht en vertoont 

geen scherpe randen. 

Dat maakt het werk van de installateur 

wel zo plezierig en levert al snel tijdwinst 

op. Het ovale materiaal biedt bovendien 

constructieve voordelen: de kanalen nemen 

in vloeren en wanden weinig ruimte in en 

maken het afwerken veel gemakkelijker.

Kwaliteit  DYKA AIR 

is gemaakt van slagvast 

PVC-U, een robuust 

en vormvast materiaal. 

Dit voorkomt deuk- en lekschade in 

de bouwfase en garandeert dat het 

systeem z’n capaciteit daadwerkelijk 

behoudt. Doordat de ventilatiekanalen 

100% waterdicht zijn kan er tijdens de 

bouw geen betonwater in doordringen. 

Daarnaast garandeert de lijmverbinding 

zijn trekvastheid. Dit levert een 

luchtdicht systeem op met een constante 

verbindingskwaliteit.

Ontwerpgemak  

DYKA AIR kent 

universele aansluitmaten 

(Ø125mm) en is 

daarmee geschikt voor elke gangbare 

ventilatorbox en ventiel. De data voor het 

complete modulaire leidingassortiment 

zijn bovendien opgenomen in de 

toonaangevende reken- en tekensoftware 

voor ventilatiesystemen, zoals StabiCAD 8, 

Nordined en BIM. Dit biedt maximale 

vrijheid tijdens het ontwerpproces. Met de 

nieuwe rekenmodule in StabiCAD 8 kunt u 

bovendien direct de weerstanden van uw 

DYKA AIR ontwerp bepalen.
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  Efficiënt
      Snelle, tijdbesparende

en gebruiksvriendelijke

           montage

Duurzaam  

DYKA AIR heeft als enige 

ventilatiekanalen systeem 

het DUBOkeur®. Voor dit 

duurzaam heidskeur komt uitsluitend het 

meest milieuvriendelijke product binnen 

een bepaalde toepassing in aanmerking.  

DYKA AIR werd hiervoor beoordeeld op 

17 verschillende (milieu)aspecten, variërend 

van de bijdrage aan het broeikas effect tot 

hergebruik of verwerking van het rest-

materiaal volgens de methode van de 

Levenscyclusanalyse (LCA). DYKA AIR is 

gemaakt van slagvast PVC-U.

Maatschappelijk verantwoord

DYKA is ISO 14001 gecertifi ceerd en werkt 

met actuele programma’s nadrukkelijk aan 

CO2-reductie. 

Flexibel  

DYKA beschikt over een 

ervaren en fi jnmazig 

logistiek netwerk en 

biedt veel keuzevrijheid in de vorm van 

aanlevering.

Bij grote projecten met uniforme modules, 

kunnen wij op basis van uw werktekening 

kunnen wij de gewenste zaaglengtes 

berekenen en aanleveren op de locatie van 

uw keuze. 

Wilt u zelf aan de slag? Door de 

een voudige verwerking van DYKA AIR kunt 

u het systeem natuurlijk ook zelf ter plekke 

installeren.

DYKA heeft 8 vestigingen door het hele 

land. Wij zijn dus altijd dichtbij.
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Een assortiment dat op elke 
vraag het juiste antwoord biedt

DYKA AIR bestaat uit ronde en ovale buis en alle 
benodigde koppel- en hulpstukken.

Het systeem is dankzij de unieke vorm bij uitstek geschikt 
om in te storten in beton en kan in de gangbare bouwtypen 
worden toegepast.

Ovaal kanaal en hulpstukken 

Afmetingen: b x h =  195 x 80 

Hulpstukken

• Bochten 45° alzijdig mof en mof/spie.

• Bochten 90° alzijdig mof.

• T-stuk 90° alzijdig mof. 

Overgangshulpstukken

ovaal – rond

Hiermee zijn overgangen mogelijk naar 

Ø80 en Ø125 mm, zowel in horizontale als 

verticale richting.

Het T-stuk ovaal Ø80 mm kan worden 

gebruikt om een zijaansluiting te maken, 

tot maximaal 75m3/h. De speciale welving 

zorgt voor het rustig kunnen intreden van 

de zijstroom. Hierdoor is de weerstand over 

het hulpstuk minimaal. 

Wanneer er meerdere verdiepingen 

op een standleiding worden 

aangesloten, kan middels 

een T-stuk 125mm 

en een verloop 

125mm-ovaal, een 

aansluiting worden 

gemaakt op het ovale 

instortkanaal.

Assortiment rond: 

Buis Ø80mm en Ø125mm.

Bochten en T-stukken in 45° en 90°, 

alzijdig mof en mof/spie.

om in te storten in beton en kan in de gangbare bouwtypen 

Wanneer er meerdere verdiepingen 

op een standleiding worden 

aangesloten, kan middels 

een T-stuk 125mm 

125mm-ovaal, een 

aansluiting worden 

gemaakt op het ovale 

Assortiment rond: 

het hulpstuk minimaal. 
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De stille revolutie met
overtuigende argumenten

DYKA AIR betekent de stille revolutie 

als het om ventilatiekanalen gaat. Het 

systeem staat borg voor unieke prestaties 

op het gebied van luchtweerstand. Het 

biedt daarmee voordelen op het gebied 

van geluidscomfort, energieverbruik en 

onderhoud. De modulaire opzet met 

z’n unieke vormgeving en de makkelijk 

hanteerbare componenten staan garant 

voor arbeids besparende montage en 

afbouw. Het levert tijdwinst op voor 

installateur en aannemer. Tot slot is het 

van belang dat het systeem noch tijdens 

de bouw, noch tijdens de standtijd 

aan capaciteit verliest. In combinatie 

met het geringe onderhoud vormt 

dat een overtuigend argument voor 

elke gebouwbeheerder.

Wilt u meer weten over 

DYKA AIR?

Neem dan contact op met de  afdeling 

verkoop van ons hoofdkantoor te  Overpelt: 

011/800 420.

Of kijk op www.dyka.com.
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Aerodynamisch Onderhoudsarm Comfort Effi ciënt Prettige montage

Slagvast Implementatie Modulair Flexibel Duurzaam
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