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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.

Behoefte aan gezonde lucht 
We hebben allemaal behoefte aan verse én gezonde 

lucht om goed te kunnen functioneren. In onze moderne 

maatschappij brengen wij zo’n 90% van onze tijd binnen 

door: thuis, op kantoor, op school. De luchtkwaliteit 

binnenshuis is echter maar al te vaak beneden peil.  

Door steeds beter te isoleren en luchtdicht te bouwen 

kan de vervuilde lucht, die ook binnenshuis ontstaat, de 

woning niet verlaten. Het geeft bacteriën, ziektekiemen, 

microben en schimmels de kans om te groeien. Isoleren is 

zeker belangrijk om de energieverliezen te beperken, maar 

ventileren is noodzakelijk om een gezond binnenklimaat  

te garanderen.

Uit onderzoek van het RIVM*, 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 gesteld dat 

ventilatiesystemen in de nabije toekomst daadwerkelijk  

de gespecificeerde prestaties moeten waarmaken.

Dit vraagt om een verfrissende kijk op ventilatiekanalen: 

betere prestaties, betaalbaar en makkelijk te installeren. 

DYKA helpt u deze uitdaging aan te gaan met een in alle 

opzichten revolutionaire oplossing: DYKA AIR.  

Met de betrouwbaarheid van robuuste kunststof kanalen  

en een innovatief inwendig ontwerp.

* uitgevoerd door BBA: www.binnenmilieu.nl/v2/bba/?id=141

Luchtdichtheid 
Lucht transporteren door een kanalensysteem kost energie. 

Een goede luchtdichtheid van ventilatiekanalen is daarom 

van groot belang. Door luchtlekken in kanalen ontstaan 

energieverliezen, omdat de ventilator sneller moet draaien, 

met als gevolg meer geluid en energiekosten.

Luchtkanalen zijn nooit volledig luchtdicht. De mate van 

lekverliezen tijdens luchttransport wordt aangegeven door 

de luchtdichtheidsklasse. Dit wordt uitgedrukt in de klasse 

A, B, C en D. Klasse D is het meest luchtdicht met als gevolg 

dat deze tot 3 keer minder lekverliezen biedt dan klasse C.

 

Wensen in de woningmarkt

Het DYKA AIR systeem is onafhankelijk getest volgens 

de Europese norm NEN-EN 1751 en valt met gemak 

binnen luchtdichtheidsklasse D.

DYKA AIR is daarmee de duurzame keuze voor 

woningventilatie.
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Innovatief, toonaangevend en een expert op het gebied van kunststof leidingen en ventilatiekanalen. Dat is 

DYKA. Wij zijn continu op zoek naar het verder verbeteren van systemen en processen.  

DYKA AIR nu ook in 235 mm
Met de toevoeging van het 235mm assortiment 

kanaal en hulpstukken, heeft DYKA AIR een nog groter 

toepassingsbereik. Ideaal bij zowel de afvoer van lucht 

(mechanische ventilatie) als de gecombineerde toe- en 

afvoer van lucht (balansventilatie). De kunststof kanalen 

en hulpstukken hebben grotere debieten bij lagere 

luchtsnelheden en kunnen ook toegepast worden bij een 

wtw-ventilatie-unit. Dankzij het innovatieve ontwerp heeft 

DYKA AIR een zeer geringe luchtweerstand. 

Eén systeem
De vraag naar slimme en makkelijk toepasbare oplossingen 

voor ventilatie stijgt. DYKA AIR is een praktisch kunststof 

ventilatiekanalen-systeem voor elke woning. De ovale 

kanalen zijn perfect instortbaar door de geringe hoogte en 

goed toepasbaar bij kleine en grote woningen, flats en  

appartementen. Iedere ontwerper en installateur kan aan  

de slag met DYKA AIR. We hebben uitgebreide prefab 

mogelijkheden, het is makkelijk en snel te installeren, en 

draagt daarmee bij aan een lage Total Cost of Installation.

Continu vernieuwen

NIEUW
235 mm

Dé oplossing voor  
elk ventilatievraagstuk!
Vergroot toepassingsbereik

 Grotere debieten

 Lagere luchtsnelheden met minder weerstand

Geschikt voor oplossingen in:

 Mechanische ventilatie

 Balansventilatie / WTW

Perfect in te storten dankzij geringe hoogte.
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De ontwikkeling van DYKA AIR is gebaseerd op bestaande 

technologieën 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 materiaalkeuze en 

de aerodynamische vorm over vele positieve eigenschappen 

beschikt. En daarmee vele voordelen voor de installateur,  

de gebouwbeheerder en de eindgebruiker.

Ervaring en de nieuwste 
ontwerptechnologie

DYKA AIR. RevolutionAIR 

Het uitgangspunt was een compleet ventilatiekanalen systeem 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.

DYKA AIR is ontworpen met CFD technieken. Door met  

deze software zeer nauwkeurig luchtstromen te 

simuleren, is DYKA er in geslaagd een optimaal design 

met minimale luchtweerstand te ontwikkelen. Door de 

lage weerstand van kunststof en de slim ontworpen 

hulpstukken is de weerstand significant lager dan bij 

bestaande systemen. Hierdoor is minder energie nodig 

om dezelfde hoeveelheid lucht door het systeem te 

transporteren.
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Een lagere weerstand biedt  
grote mogelijkheden

Door gebruik van componenten met een lagere weerstand 

en een doordacht kanaalontwerp met vloeiende 

richtingsveranderingen kan de weerstand aanzienlijk 

worden verlaagd. Uiteraard dienen de snelheden hierbij niet 

te hoog op te lopen. Daarom is het vaak beter om separate 

strengen per verdieping te ontwerpen en niet meerdere 

verdiepingen op één standleiding aan te sluiten.

Een goede weerstandsberekening en aansluitend in de 

praktijk goed inregelen is van groot belang om aan de 

nieuwste bouwvoorschriften te kunnen voldoen.

Rekentool
Op www.dyka.nl vindt u de DYKA AIR Rekentool (op 

aanvraag) waarmee u van alle componenten eenvoudig het 

drukverlies in beeld krijgt, afgezet tegen diverse debieten.

Volumestromen DYKA AIR

Kleinere drukverschillen in het ventilatiesysteem leiden tot een een lager energieverbruik voor het transporteren 

van lucht. Immers hoe kleiner de drukval in het kanalensysteem hoe lager het toerental van de ventilator kan zijn. 

Met als resultaat een lager (bron)geluidsniveau. 

Omdat rond nu eenmaal minder 
luchtweerstand biedt dan hoekig

DYKA AIR debieten m3/h

Buis/ Kanaal
Hoofdkanaal 

(4 m/s)
Afvoer 

(3,5 m/s)
Toevoer 
(3 m/s)

Ø80 65 55 50

Ø125 160 140 120

Ø160 270 235 200

Ovaal 195 x 80 175 155 130

Ovaal 235 x 80 220 190 160

Op de afbeelding ziet u duidelijk de verschillen tussen een 

haakse overgang en een vloeiende vorm. Bij een scherpe 

haakse overgang laat de lucht los in de binnenbocht. 

Dit resulteert in stilstaande lucht in de binnenbocht 

(blauw gebied) en turbulentie en hoge luchtsnelheden 

in de buitenbocht (rood gebied). Deze hoge snelheden 

en turbulentie veroorzaken extra geluid en werken 

weerstandverhogend. 

DYKA AIR componenten met vloeiende richtings-

veranderingen geleiden de lucht beter. Er ontstaat minder 

turbulentie en versnelling van lucht. Het effect: minder 

drukverlies, minder geluid, minder energieverlies. 

3,4 m/s

3,7 m/s

7 m/s

3,7 m/s

Snelheid
[m/s]

rond haaks
7,0

0,0
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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!

KG

Onderhoudsarm 
DYKA AIR is een verlijmbaar systeem. Dat is een groot voordeel tijdens instorten: 

het is (beton)waterdicht. En bij aanleg treedt geen inwendige vervuiling op;  

DYKA AIR wordt dus schoon opgeleverd. Het uitgekiende ontwerp met de ronde 

vormen, vloeiende overgangen en het gladde materiaaloppervlak voorkomt 

luchtstilstand en daarmee vuilophoping. Dient er toch gereinigd te worden dan 

kunt u hier met een borstel gemakkelijk bij. Dankzij de vloeiende bochten gaat de 

borstel probleemloos door het volledige systeem. 

KG

Comfort
Het Bouwbesluit 2012 eist dat installatiegeluid per verblijfsruimte maximaal  

30 dB(A)  bedraagt. Dankzij de aerodynamica van DYKA AIR is installatie-

geluidreductie mogelijk. De vloeiende vormen van de ventilatiekanalen  

van DYKA AIR voorkomen wervelingen die stroomgeluid veroorzaken.  

De rondingen en naadloze overgangen leiden tot minder lucht weerstand in  

het kanaal. Hierdoor is bij gelijkblijvend debiet minder ventilator vermogen nodig. 

De ventilator draait met minder toeren en genereert dus minder brongeluid.

KG

Tijdwinst
Voor DYKA AIR is geen speciaal gereedschap nodig. Een zaag, ontbramer, reiniger 

en PVC-lijm volstaan. Met DYKA AIR behoort tijdrovend schroeven tot het  

verleden. Door de pasklare onderdelen in elkaar te schuiven en te verlijmen, 

ontstaat direct een vormvaste en trekvaste verbinding. DYKA AIR is op elke plek 

te monteren of toe te passen dankzij het modulaire assortiment. Het is licht van 

gewicht en laat zich snel en eenvoudig monteren.

KG

Modulair
Het DYKA AIR systeem wordt eenvoudig gemonteerd met een mof-spie 

lijmverbinding. Het modulaire assortiment omvat alle ovale en ronde elementen 

om de meest uiteenlopende ventilatiekanalen te realiseren.  

De componenten zijn duidelijk herkenbaar en garanderen een probleemloze en 

snelle montage.

KG

Aerodynamisch 
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. De vloeiende overgang 

van standleiding naar instortkanaal leidt met een uitgekiende bocht tot  

minder luchtwervelingen. Dit voorkomt stilstaande lucht en vuilophoping in  

het systeem.
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Ontwerpgemak 
DYKA AIR kent universele aansluitmaten (Ø125mm en Ø160mm) en is daarmee 

geschikt voor elke gangbare ventilatorbox en ventiel. De data voor het complete 

modulaire leidingassortiment zijn bovendien opgenomen in toonaangevende 

reken- en tekensoftware voor ventilatiesystemen, zoals Arkey, Adomi, 

Mepcontent, The Modus, StabiCAD, BINK en Revit. Dit biedt maximale vrijheid 

tijdens het ontwerpproces. Met de nieuwe rekentool van DYKA, die u op onze 

website terugvindt, kunt u bovendien direct de weerstanden van uw DYKA AIR 

ontwerp bepalen.

KG

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord
DYKA AIR heeft als enige ventilatiekanalensysteem het DUBOkeur®. Voor dit 

duurzaamheidskeur 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 broeikaseffect tot hergebruik of verwerking van 

het restmateriaal volgens de methode van de Levenscyclusanalyse (LCA)

DYKA is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd en werkt met actuele 

programma’s nadrukkelijk aan CO2-reductie. Daarnaast heeft DYKA in augustus 

2012 het MVO-4 certificaat behaald. In Nederland zijn slechts 38 bedrijven* die 

dit niveau bereikt hebben. Dit geeft aan hoe uitzonderlijk deze prestatie is. 

* d.d. 19-04-2017, www.mvoprestatieladder.nl

KG

Robuust
DYKA AIR is gemaakt van slagvast PVC-U. Dit robuust en vormvast 

materiaal voorkomt deuk- en lekschade in de bouwfase en garandeert dat 

het ventilatiesysteem z’n capaciteit daadwerkelijk behoudt. Doordat de 

ventilatiekanalen 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.

KG

Flexibel
DYKA beschikt over een ervaren en fijnmazig logistiek netwerk van filialen en 

biedt veel keuzevrijheid in de vorm van aanlevering. Zo kunnen wij op basis van 

uw installatie tekening het complete kanaalontwerp doorrekenen en omzetten 

naar een gedetailleerde werktekening, waarbij wij de complete prefab sets 

afleveren op de bouwplaats. Maar ook 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 eenvoudige verwerking van DYKA AIR kunt u 

het systeem natuurlijk ook zelf ter plekke installeren.

KG

Prettig werken 
Het kunststof materiaal is licht van gewicht en vertoont geen scherpe randen. 

Dat maakt het werk van de installateur plezierig, maar vooral ook veilig.  

Ook levert het monteren van DYKA AIR tijdwinst op. Daarnaast nemen de  

ovale ventilatiekanalen in vloeren maar weinig ruimte in, wat het afwerken  

veel gemakkelijker maakt.

KG
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DYKA AIR het systeem
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Overgangshulpstukken

Verlopen Ovaal - Rond

Hiermee zijn overgangen mogelijk naar 

Ø80, Ø125 en Ø160mm. Zowel in horizon-

tale als verticale richting.

Overgangs T-stukken Ovaal - Rond

Het T-stuk ovaal Ø80 mm kan worden 

gebruikt om een zijaansluiting te maken, 

tot maximaal 50m3/h. De speciale welving 

zorgt voor het rustig kunnen intreden van 

de zijstroom. Hierdoor is de weerstand over 

het hulpstuk minimaal. 

Hulpstukken, ovaal

Bochten 45° alzijdig mof en mof/spie.

Bochten 90° alzijdig mof.

T-stukken 90° alzijdig mof. 

Verlopen Rond - Ovaal

Wanneer meerdere verdiepingen op een 

(ronde) standleiding worden aangesloten, 

kan middels een overgangs T-stuk 125mm, 

een aansluiting worden gemaakt op het 

ovale instortkanaal.

Een assortiment dat op elke vraag  
het juiste antwoord biedt
Het DYKA AIR kanalensysteem bestaat uit ronde en ovale buizen en alle benodigde hulpstukken. Het systeem  

is dankzij de unieke vorm uitstekend geschikt om in te storten in beton en kan in alle gangbare bouwtypen 

worden toegepast. Doordat de verbindingen gelijmd worden, is het systeem in één keer lucht- en waterdicht. 

Tijdens het betonstorten kan er geen betonwater in de kanalen stromen en blijft de ovale vorm van buis en 

hulpstukken behouden. 

Ovaal kanaal
  b x h:  195 x 80,  

capaciteit:  175 m3/h bij 4 m/s.

  b x h:  235 x 80,  

capaciteit:  220 m3/h bij 4 m/s.

Kijk voor het volledige assortiment op www.dyka.nl

Assortiment rond

Buis Ø80mm, Ø125mm, Ø160mm.

Bochten en T-stukken in 45° en 90°,  

alzijdig mof en mof/spie.

Assortiment ventielaansluitingen 

Eindstukken ovaal-rond

Kunnen zowel als lepe bocht als eindstuk 

ovaal-rond worden toegepast. 

Eindstukken rond  

Verlopend van 125 x 80 mm.

Onderuitloop ovaal-rond  

Verkrijgbaar met spie of mof als onderuit-

loop

Gecombineerd T-stuk met ventielaan-

sluiting voor kanaalplaatsleuf 440mm  

Om geluidsoverlast te beperken adviseren 

wij om een ventielaansluiting buiten het 

hoofdkanaal te realiseren.  

 

Instorthuls 2 x mof  

Verkrijgbaar in de hoogtes 50, 70 en  

100 mm.
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Ontzorgen door optimale 
technische ondersteuning

Het is belangrijk dat het systeem noch tijdens de bouw, 

noch tijdens de gebruiksfase aan capaciteit verliest.  

In combi natie met het geringe onderhoud vormt dat een 

overtuigend argument voor elke gebouwbeheerder.

Samen met u ontleden wij bestektekeningen en zetten  

ze om naar werktekeningen inclusief materialenstaat en 

overzichtelijke offertes. De specialisten van de afdeling 

Engineering & Consultancy zijn sterk in het vertalen van 

uw werktekening naar een compleet en gedetailleerd 

leidingenontwerp.

BIM ontwerp maken
Wilt u zelf een 3D ontwerp maken? Dat is ook 

mogelijk. DYKA was de eerste fabrikant van kunststof 

leiding systemen die zijn assortiment in BIM heeft 

geïmplementeerd en op termijn ook volgens de ETIM-RT 

classificatie zijn productdata beschikbaar stelt.

DYKA zorgt voor professionele ondersteuning door een ervaren engineering-afdeling. Voorschrijvers, adviseurs, 

aannemers en installateurs kunnen vertrouwen op gedetailleerd technisch advies. U geeft uw projectgegevens 

door en DYKA vertaalt dit naar een werktekening en stuklijst. En desgewenst ontvangt u een geprefabriceerd 

kanalenstelsel, op de door u gewenste locatie.

Voor meer informatie, productbibliotheken en 
rekensoftware kijkt u op www.dyka.nl

Of stuur een e-mail aan: dyka-air@dyka.nl
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