
Toepassing

Toepassing

Vloerroosters serie FBA als toevoerluchtrooster voor comfortzones.
Estetisch element met diverse afwerkingen voor opdrachtgevers en architecten met bijzondere eisen voor architectuur en design
Wervelvormige, verticale en horizontale uitblaas voor mengventilatie en turbulentarme verdringing
Comfortable en energie-efficiënte luchtstroming door gebruik van aanwezige convectiestromen in de leefzone
Doelgericht afvoeren van thermische lasten
Voor constante en variabele luchthoeveelheden
Voor toevoerluchtemperatuurverschillen van –.. bis +.. K
Voor alle soorten systeemvloeren

Speciale kenmerken

Vloerroosters zonder en met klemflens
Grote stabiliteit
Korte montagetijd voor vloerroosters met klemflens en klemveerbevestiging
Uitvoering met klemflens tegen verdraaien gefixeerd
Zonder en met wervelelement voor verschillende uitblaas
Vuilvangkorf, optioneel, voorkomt vervuiling van het plenum en voor eenvoudig inregelen

Nominale grootten

150, 200
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Vloerroosters serie FBA als toevoerluchtrooster voor comfortzones.
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FBA-1-*-KF

FBA

VAN ALUMINIUM

Ronde vloerroosters met laag geluidvermogen door optimale stroming in het
rooster

Nominale grootten 150, 200 mm
Luchthoeveelheidsbereik .. – .. l/s of .. – .. m³/h
Ringvormige roostercontour
Aluminium frontrooster
Voor constante en variabele luchthoeveelheden
Voor alle soorten systeemvloeren
Stromingsbeeld met horizontale en verticale uitblaas
Inregelen mogelijk aan voor- of achterzijde
Inbouw met of zonder klemflens
Grote mechanische stabiliteit
Ideaal voor comfortruimten

Optionele uitrusting en toebehoren

Vuilvangkorf, ook inregelelement
Aansluitkast
Groepsaansluitkast, ook met inregelelement
Wervelelement voor optimale straalafbuiging
Klemflens met klemveren
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Speciale kenmerken

Vloerroosters zonder en met klemflens
Grote stabiliteit
Korte montagetijd voor vloerroosters met klemflens en klemveerbevestiging
Uitvoering met klemflens tegen verdraaien gefixeerd
Zonder en met wervelelement voor verschillende uitblaas
Vuilvangkorf, optioneel, voorkomt vervuiling van het plenum en voor eenvoudig inregelen

Nominale grootten

150, 200

Beschrijving

Uitvoeringen

FBA: Vloerrooster zonder klemflens
FBA-KF: Vloerrooster met klemflens

Uitvoeringen

1: Frontrooster ontbraamd
3: Frontrooster ontbraamd, zwart gelakt, zichtzijde afgedraaid
4: Frontrooster ontbraamd, zichtzijde afgedraaid

Onderdelen en eigenschappen

Frontrooster, ringafstand 6 mm
Klemflens met klemveren
In hoogte verstelbare vuilvangkorf als inregelelement
Verstelbaar wervelelement voor verticale of horizontale inblaas
Vast wervelelement voor verticale inblaas

Aanbouwdelen

Klemflens met klemveren
Wervelelement
In hoogte verstelbare vuilvangkorf

Toebehoren

A: Aansluitkast

Aanvullende producten

Groepsaansluitkast serie GA

Constructieve kenmerken

Radiaal geplaatste luchtrichtelementen, voor optimale uitblaas zowel verticaal als horizontaal
Grote stabiliteit, ook bij niet centrische belasting

Materialen en afwerking

Frontrooster en klemflens van aluminium
Klemveren van roestvaststaal
Wervelelement en vulring van polyamide, volgens UL 94, PA 6-V0, vlamwerend
Vuilvangkorf van kunststof (ABS) volgens UL 94, vlamwerend.
Verstelmechanisme en stang van verzinkt staal



Normen en richtlijnen

Geluidvermogenniveau van het stromingsgeluid gemeten volgens EN ISO 5135.

Onderhoud

Onderhoudsvrij, door de constructie en gekozen materialen ongevoelig voor slijtage
Testen en reiniging volgens VDI 6022
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TECHNISCHE INFORMATIE

Functie, Technische gegevens, Snelselectie, Bestekomschrijving, Bestelsleutel

Functiebeschrijving

Met vloerroosters wordt de toevoerlucht laag in de ruimte gebracht. Voor aanpassing aan de situatie zijn verschillene inblaaspatronen mogelijk

Wervelvormige verticale stroming

Een vaste of een op verticale inblaas ingesteld wervelelement geeft een wervelvormige verticale stroming. Dit stromingspatroon heeft een hoge inductie
van ruimtelucht en daardoor een snelle afbouw van luchtsnelheid en van het temperatuurverschil tussen toevoerlucht en ruimtelucht. Het resultaat is
mengventilatie voor comfortruimten met een goede doorspoeling van de leefzone.

Dit stromingsbeeld heeft de voorkeur bij vloerroosters waar zich geen personen bevinden, zoals gangen en andere verkeersgebieden.

Wervelvormige horizontale uitblaas

Een op horizontale inblaas ingesteld wervelelement geeft een wervelvormige horizontale stroming. Dit stromingspatroon heeft een hoge inductie van
ruimtelucht en daardoor een snelle afbouw van luchtsnelheid en van het temperatuurverschil tussen toevoerlucht en ruimtelucht. Het resultaat is
mengventilatie voor comfortruimten met een goede doorspoeling van de leefzone.

Dit stromingspatroon heeft de voorkeur als vloerroosters dicht bij het verblijfsgebied van personen zijn geplaatst, zoals kantoren.

Turbulentarme stroming

Zonder wervelelement stroomt de lucht zonder wervel en met lage snelheid verticaal de ruimte in. Omdat koude lucht zwaarder is dan warme lucht keert de
luchtrichting zich om en de toevoerlucht stroomt richting de vloer. De laminaire stroming breidt zich over het gehele vloeroppervlak uit. Bij warmtebronnen
zoals mensen en apparaten ontstaat een convectiestroming, zodat de lucht primair in deze zones wordt ververst.

Verdringing kenmerkt zich door een lage luchtsnelheid, een lage turbulentie en een luchtkwaliteit die in de leefzone zeer hoog is. Het afvoeren van de
lucht dient bij voorkeur hoog in de ruimte plaats te vinden. Deze verdringingsstroming werkt alleen bij koeling. Het maximale toevoertemperatuurverschil is
–6 K.

De afvoerlucht moet hoog, boven de leefzone, afgevoerd worden.
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Schematische weergave

A FBA-...-KF
B FBA
① Frontrooster
② Klemlflens met klemveren
③ Vulring
Optioneel
④ Vuilvangkorf

Nominale grootten 150, 200 mm

Luchthoeveelheidsbereik .. – .. l/s of .. – .. m³/h

Toevoerluchttemperatuurverschil –12 tot +20 K

Vloerroosters van aluminium met rond frontrooster voor verticale of horizontale inblaas. Als toevoerluchtrooster voor comfortzones. Voor inbouw in dubbele
vloeren.

Vloerroosters, opgebouwd uit het frontrooster met grote stabiliteit, een vulring voor getrapte sparingen of met klemflens en klemveren. Inblaas verticaal of met een
wervelelement horizontaal of verticaal. Vuilvangkorf aan voorzijde of achterzijde verstelbaar.

Geluidvermogenniveau van het stromingsgeluid gemeten volgens EN ISO 5135.

Speciale kenmerken

Vloerroosters zonder en met klemflens
Grote stabiliteit
Korte montagetijd voor vloerroosters met klemflens en klemveerbevestiging
Uitvoering met klemflens tegen verdraaien gefixeerd
Zonder en met wervelelement voor verschillende uitblaas
Vuilvangkorf, optioneel, voorkomt vervuiling van het plenum en voor eenvoudig inregelen

Materialen en afwerking

Frontrooster en klemflens van aluminium
Klemveren van roestvaststaal
Wervelelement en vulring van polyamide, volgens UL 94, PA 6-V0, vlamwerend
Vuilvangkorf van kunststof (ABS) volgens UL 94, vlamwerend.
Verstelmechanisme en stang van verzinkt staal

Uitvoeringen

1: Frontrooster ontbraamd



3: Frontrooster ontbraamd, zwart gelakt, zichtzijde afgedraaid
4: Frontrooster ontbraamd, zichtzijde afgedraaid

Technische gegevens

Nominale grootten: 150, 200 mm
Luchthoeveelheidsbereik: .. – .. l/s of .. – .. m³/h
Toevoerluchttemperatuurverschil: –12 tot +20 K

Selectiegegevens

V _______________________ [m³/h]
Δp  _______________________ [Pa]

Stromingsgeluid

L  _______________________ [dB(A)]
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Afmetingen en gewichten

FBA–3–V–KF–SM–A/150

Oppervlak vloerrooster en klemflens Gegoten, ontbraamd, zwart gelakt, zichtzijde afgedraaid

Wervelelement voor uitblaasrichting Verticaal, verstelbaar

Klemflens met klemveren Met

Vuilvangkorf Inregelen aan achterzijde

Aansluitkast Met

Nominale grootte 150

 

 Serie

FBA       Vloerrooster

 Oppervlak vloerrooster en klemflens

1       Ontbraamd
3       Ontbraamd, zwart gelakt, zichtzijde afgedraaid
4       Ontbraamd, zichtzijde afgedraaid

 Wervelelement voor uitblaasrichting

       Geen opgaaf: zonder (verticale uitblaas, zonder wervel)
V       Verstelbaar, verticaal ingesteld
H       Verstelbaar, horizontaal ingesteld
VF       Vast, verticaal (alleen nominale grootte 200)

 

 Inbouw

       Geen opgaaf: ring voor inleg in getrapte sparing
KF       Met klemflens en klemveren

 Vuilvangkorf

       Geen opgaaf: zonder
SM       Aan onderzijde verstelbare hoeveelheidsinstelling
SV       Aan bovenzijde verstelbare hoeveelheidsinstelling

 Aansluitkast

       Geen opgaaf: zonder
A       Met

 Nominale grootte [mm]

150 
200 

FB*



Inbouwvoorbeelden, Inbouwdetails, Kenmerken en definities

Inbouw en inbedrijfname

Inbouw in plenum zonder aansluitkast
Voor afzonderlijke ruimten met individuele temperatuurregeling aansluitkasten voorzien
Bij dubbele vloeren (vanaf 10 mm) met vloerbedekking vloerroosters met klemflens voorzien voor betere randbescherming
Inbouw zonder klemflens in een getrapte sparing alleen met vulring, voor goede werking en voor goede hoogte
Eventueel luchthoeveelheid inregelen met hoeveelheidsinstelling

Schematische weergave ter verduidelijking van het inbouwdetail.
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Hoofdafmetingen

ØD [mm]

Buitendiameter van de aansluiting

m [kg]

Gewicht van het product
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