




Toepassing

Toepassing

Buitenluchtrooster WGK met smalle lamelverdeling voor toepassing in buitenlucht - en toevoerlucht openingen van luchttechnische installaties
Bescherming tegen regeninslag, bladeren en vogels
Aanbevolen aanstroomsnelheid voor buitenlucht openingen max. 2 – 2,5 m/s

Speciale kenmerken

Verminderd drukverschil en lage stromingsgeluid door aerodynamischee lamellen
Eenvoudige en snelle montage dankzij montageframe
Vrije doorlaat ca. 60 %, met insectengaas ca. 45 %, t.o.v. B × (H – 0,085)
Siliconenvrij vervaardigd

Beschrijving

Uitvoeringen

Aluminium
1: Met insectengaas van verzinkt staalplaat
3: Met insectengaas, roestvaststaal
U: Montageframe (niet geboord)

Combinatie 1, 3 met U mogelijk

Onderdelen en eigenschappen

Montageframe
Lamellen en onderste afdruiplamel
Draadgaasrooster
Insectengaas, optioneel
Zichtbare versteviging vanaf B = 597 mm, twee verstevigingen vanaf B = 1198 mm, drie verstevigingen vanaf B = 1797 mm

WGK

MET KLEINE LAMELVERDELING

Buitenluchtrooster voor bescherming tegen binnendringende regen, bladeren en
vogels door aanzuig- en uitblaasopeningen.

Maximale breedte 1997 mm, maximale hoogte 1997 mm
Laag drukverschil door aerodynamisch gevormde lamellen
Laag stromingsgeluid
Alle luchttechnische gegevens zijn in stromingstechnische en akoestische
laboratoria gemeten
Naast de standaard afmetingen ook tussenliggende afmetingen
verkrijgbaar
Eenvoudige en snelle montage dankzij montageframe

Optionele uitrusting en toebehoren

Montageframe
Insectengaas
Poedergecoat of geanodiseerd
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Toebehoren

Montageframe: montageframe voor snelle en eenvoudige montage van buitenluchtroosters

Constructiegegevens

Flens, materiaaldikte 1,3 mm
Lamellen, materiaaldikte 1,35 mm
Vrije doorlaat ca. 60 %, met insectengaas ca. 45 %, t.o.v. B × (H – 0,085)
Draadgaasrooster aan achterzijde, maaswijdte 6 × 6 × 0,63 mm
Insectenrooster (optioneel) aan achterzijde, maaswijdte 1,25 × 1,25 × 0,4 mm
Montageframe geboord

Materialen en afwerking

Frame, lamellen en verstevigingen van aluminium extrusieprofielen, materiaal EN AW-6060 T66, geanodiseerd, kleur conform EURAS-Standaard E6-C-0 (ecru)
Draadgaasrooster van verzinkt staal
P1: met poedercoating, kleur RAL Classic
PS: met poedercoating, kleur NCS of DB

TECHNISCHE INFORMATIE

Functieomschrijving

Buitenluchtroosters zijn doorlaten voor buitenlucht en toevoerlucht van luchttechnische installaties. Ze kunnen in buitenwanden en gevels worden
ingebouwd. Ze bieden een goede bescherming tegen regen en het binnendringen van bladeren en vogels.

Het is niet te verhinderen, dat onder invloed van diverse factoren een geringe hoeveelheid water naar binnen gezogen kan worden.

De stromingssnelheid in de aanzuigopening mag niet hoger zijn dan 2 – 2,5 m/s
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Buitenluchtrooster in rechthoekige uitvoering voor bescherming tegen binnendringende regen, bladeren en vogels door aanzuig- en uitblaasopeningen.
Bescherming tegen regen en geluid bij geringe inbouwdiepte.

Montagegereed component, bestaande uit flens, symmetrisch en stromingsgunstig gevormde lamellen met verborgen koppeling voor het gezamenlijk instellen van
de lamellen.

Tussenschakeldemping gemeten volgens EN ISO 7235.

Speciale kenmerken

Verminderd drukverschil en lage stromingsgeluid door aerodynamischee lamellen
Eenvoudige en snelle montage dankzij montageframe
Vrije doorlaat ca. 60 %, met insectengaas ca. 45 %, t.o.v. B × (H – 0,085)
Siliconenvrij vervaardigd

Materialen en afwerking

Frame, lamellen en verstevigingen van aluminium extrusieprofielen, materiaal EN AW-6060 T66, geanodiseerd, kleur conform EURAS-Standaard E6-C-0
(ecru)
Draadgaasrooster van verzinkt staal
P1: met poedercoating, kleur RAL Classic
PS: met poedercoating, kleur NCS of DB

Uitvoeringen

Aluminium
1: Met insectengaas van verzinkt staalplaat
3: Met insectengaas, roestvaststaal
U: Montageframe (niet geboord)

Combinatie 1, 3 met U mogelijk

Technische gegevens

Nominale grootten: 97 × 97 – 1997 × 997mm/1197 × 1997 mm
Luchthoeveelheidsbereik: bij 2,5 m/s 15 – 5890 l/s of 54 – 21204 m³/h
Vrije doorlaat: ca. 60 %, met insectengaas ca. 45 %, gebaseerd op B × (H – 0,085)
Totaal drukverschil: toevoerlucht: bij 2,5 m/s 30 Pa
Totaal drukverschil: buitenlucht: bij 2,5 m/s 35 Pa
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