




Toepassing

Toepassing

Voor de inbouw van wandroosters in wanden en borstweringen
Met behulp van een inbouwraam kunnen de wandroosters snel, eenvoudig en nauwkeurig ingebouwd worden
Voor inbouw van wandroosters en roosterbanden met verdekte schroefbevestiging of klemveerbevestiging benodigd
Toepassing van inbouwramen maakt het mogelijk de inbouwopeningen in de ruwbouwfase te creëren om de luchtroosters - beschermd tegen beschadiging en
vervuiling - als laatste te plaatsen.
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Beschrijving

Onderdelen en eigenschappen

Inbouwraam bestaande uit hoekprofielen

Materialen en afwerking

Montageframe van geprofileerd, verzinkt staalplaat met aangelaste muurankers

Onderhoud

Onderhoudsvrij, door de constructie en gekozen materialen ongevoelig voor slijtage
Testen en reiniging volgens VDI 6022
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MONTAGEFRAME VOOR
LUCHTROOSTERS

ER: INBOUWRAAM VOOR LUCHTROOSTERS

INBOUWRAAM VAN VERZINKT STAALPLAAT VOOR HET
SNEL EN EENVOUDIG MONTEREN VAN
WANDROOSTERS

Inbouwraam voor snelle en passende inbouw van wandroosters, voor
inmetselen met muurankers in de sparing

Hoekprofielen van verzinkt staal
Gestantste muurankers
Raamwerk bestaande uit enkele delen met insteeksysteem
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Testen en reiniging volgens VDI 6022

TECHNISCHE INFORMATIE





Bestelsleutel

Uitvoeringen

De toebehoren worden in de bestelsleutel van de wandroosters vastgelegd.
Afzonderlijke bestelling is mogelijk.

 

                                                                       Serie

                                                                      
                                                                             ER       Inbouwramen
voor luchtroosters
                                                               

 

                                                                       Uitvoering

                                                                      
                                                                             A1       Frontraambreedte 12,5 mm, voor ASL, AT,
VAT, AH, AWT, TR, TRS, TRS-K, AGS.
                                                                      
                                                                             B1       Frontraambreedte 5 mm, voor X-GRILLE
Cover, X-GRILLE Basic, AT, VAT, AH.
                                                                      
                                                                             M1       Frontraambreedte 12,5 mm (Frontraam lengte
zijde) und 5 mm (Frontraam hoogte zijde), voor SL
                                                               

                                                                       Nominale grootte [mm]

                                                                             L × H
                                                               



Montageframe voor luchtroosters

Wandrooster serie
Inbouwraam kleurband

ER 12,5 ER 5 ER 12,5/5

Wandrooster serie Transparant Bruin Rood

Wand-, borstwering- , kanaalinbouw

X-GRILLE Cover – B1 –

X-GRILLE Basic – B1 –

ASL A1 – –

AT A1 B1 –

VAT A1 B1 –

AH A1 B1 –

AWT A1 – –

SL – – M1

TR A1 – –

TRS A1 – –

TRSK A1 – –

Inbouw in deur

AGS A1 – –

Inbouwraam ER 12,5 voor wandrooster en buitenluchtrooster WGK

① Inbouwraamdelen
② Kleurband
③ Muuranker
④ Steekverbinding
⑤ Inbouwraamprofiel

Kenmerk: transparant kleurband

Inbouwraam ER 5 voor wandroosters



Inbouwdetails

① Inbouwraamdelen
② Kleurband
③ Muuranker
④ Steekverbinding
⑤ Inbouwraamprofiel

Kenmerk: bruin kleurband

Inbouwraam ER 12,5/5 voor wandroosters

① Inbouwraamdelen
② Kleurband
③ Muuranker
④ Steekverbinding
⑤ Dwarsprofiel
⑥ Langsprofiel

Kenmerk: rood kleurband

De gewichtstabel toont de leverbare afmetingen.

De gewichtstabel toont de leverbare afmetingen.

Inbouw en inbedrijfname

Voor het inmetselen

Gestanste muurankers ombuigen

na het inmetselen

Wandrooster in montageframe plaatsen en bevestigen

Inbouwwijze

Inbouw en aansluiten van benodigde aansluitingen op lokatie



Rooster

Inbouwraam bestaat uit vier delen
Delen in elkaar steken
Voor inbouw in muur ankers openbuigen en inmetselen
Bevestigingsgaten voor bevestiging op verschillende materialen met schroeven of popnagels

Roosterbanden

Inbouwraamdelen samenbouwen
Eindstukken en middenstukken van de roosterbanden met monteren

Schematische weergave ter verduidelijking van het inbouwdetail.
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Inbouwmaten inbouwraam voor wandroosters (ER)

① Montageframe
② Muuranker



Wandrooster met verdekte schroefbevestiging

① Montageframe
② Verdekte schroefbevestiging
③ Wandrooster

Wandrooster met klemveerbevestiging

① Montageframe
② Klemveer
③ Wandrooster
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