
AIRNAMIC

▶ Luchtroosters ▶▶

Stil.
Licht.
Elegant.



De lamel van de AIRNAMIC zorgt  
voor hoog comfort door homogene 
luchttoevoer en snelle afbouw van 
temperatuurverschil en luchtsnelheid.

▶Efficiënt en bewezen ▶▶

TROX AIRNAMIC Wervelroosters

Bij de lancering in 2011 viel vooral het  
buitengewone design van de nieuwe  
AIRNAMIC-serie op. De driedimensionale 
lamelcon structie van hoogwaardig  
ABS kunststof was niet alleen optisch  
indrukwekkend, maar leverde ook  
meerdere productvoordelen op.

Aangenaam stil

De driedimensionaal gebogen lamellen  
zorgen voor minimale drukverliezen  
en uiterst lage geluidsproductie.

Bij een luchthoeveelheid van 750 m3/h  
bedraagt het geluidsvermogen van  
bijvoorbeeld een AIRNAMIC Q / 600  
slechts 30 dB(A). Dat betekent dat het  
stromingsgeluid in een normale  
kantooromgeving praktisch niet meer  
hoorbaar is.

Goede prestatie en energie-efficiënt

Naast de daling van het geluidsniveau is 
door de driedimensionaal gebogen lamellen 
ook bij grote luchthoeveelheden een  
optimale wervel gegarandeerd. 

De combinatie van een gering drukverlies 
met grote inductie betekent een grote daling 
van het energieverbruik.
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▶Nieuwe maten voor kleine ruimtes ▶▶

Klein en effectief

Nieuw in het portfolio zijn de compacte,  
ronde uitvoeringen van het AIRNAMIC  
wervelrooster met een diameter van 160  
en 250 mm. Ze vullen het programma aan  
en breiden het toepassingsgebied uit,  
maar zijn ook bijzonder geschikt voor het  
ventileren van kleine ruimtes en smalle  
gangen en tevens bijzonder eenvoudig  
te installeren in gipsplaten plafonds.

De kleine groottes baseren zich op dezelfde 
werking en hebben zoals de „grotere broers“ 
ook driedimensionale lamellen van ABS, die 
door een tandstructuur akoestisch nog meer 
verbeterd zijn.

Eenvoudige en snelle montage

In combinatie met een nieuw ontwikkelde  
aansluiting is montage, reiniging en  
onderhoud nog eenvoudiger en sneller.

Zo makkelijk en snel gaat het monteren:

1.  Inbouwopening met gatenzaag maken.

2.  Aansluittuit met de drie bevestigingspunten  
fixeren.

3.  Frontrooster met bajonetsluiting zonder  
gereedschap monteren. Klaar!

Wist u al...

dat er geen luchtrooster sneller in de meest  
uiteenlopende plafondtypes kan worden  
geïnstalleerd dan de kleine versies  
van de AIRNAMIC? En dat het slimme  
ontwerp, met een platte rand,  
esthetiek naar elk plafond  
en elke kamer brengt? 



▶Slimme technologie voor stille lucht ▶▶

Onzichtbaar, maar effectief

De nieuwe afmetingen zijn niet alleen een 
uitbreiding voor het toepassingsgebied van 
de AIRNAMIC-serie. Ze brengen ook een nieuw 
constructief element.

Door de integratie van zaagtanden aan  
de binnenste lamelcontour worden  
de akoestische eigenschappen van het  
wervelrooster nog verder geoptimaliseerd. 

De natuur als voorbeeld

Deze specifieke vorm zorgt voor 5 dB reductie 
van het geluidsvermogen. Dat betekent in de 
praktijk dat de uitstromende lucht zelfs bij 
grote luchthoeveelheden akoestisch nauwelijks 
waarneembaar is. 

Dit is vergelijkbaar met de vleugels van  
een uil, die door de spreiding van de  
vleugelpunten in staat is, zijn prooi  
geruisloos te verrassen.



AIRNAMIC Wervelroosters

De uitgebreide serie overtuigt door haar  
vele productvoordelen.

 ■ Esthetisch design voor elke ruimte, ongeacht 
luchthoeveelheid

 ■ Elegant aanzicht van het plafond door vlakke 
opbouw (max. 3 mm) 

 ■ Ruim scala aan toepassingen mogelijk door 
luchthoeveelheidsbereik van 16 – 1386 m³ /h

 ■ Snelle reductie van temperatuurverschillen en 
luchtstroomsnelheden door hoge inductie

 ■ Maximaal comfort, ook bij hoge luchtwisseling

 ■ Eenvoudige en snelle inbouw aan aansluitkast  
of verbindingsstuk

 ■ Montage van frontrooster zonder gereedschap 
mogelijk bij groottes 160, 250 

 ■ Eenvoudige handling door gering gewicht

 ■ Hoge energie-efficiëntie door minimaal drukverlies

 ■ Naar wens in individuele RAL-kleur verkrijgbaar

▶Productvoordelen ▶▶

Technische gegevens

Zie tabel voor afmetingen

Leverbaar in nominale groottes 
van 160 – 625 mm

Luchthoeveelheidsbereik:  
16 – 1386 m³ /h

Rond, vierkant

Indien gewenst gelakt  
in RAL-kleur
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TROX Nederland B.V.
Veersteeg 11
4212 LR Spijk (West Betuwe)
Telefoon +31 (0)183 767300
trox-nl@troxgroup.com
www.trox.nl




