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Verdringingsroosters serie QLW-AZ als toevoer-afvoer-combinatie voor comfortinstallaties
Esthetisch element voor opdrachtgevers en architecten met bijzondere eisen voor architectuur en design
Voor afzonderlijke en plaatsing in rijen in wanden en koven
Laminaire luchtstroming met lage uitstroomsnelheid voor turbulentarme verdringing
Zeer goed comfortniveau in de leefzone
Voor constante en variabele luchthoeveelheden
Voor toevoertemperatuurverschillen van –6 tot -1 K

Speciale kenmerken

Eénzijdige uitblaas
Geschroefd eenvoudig afneembaar frontrooster
Luchtaansluiting horizontaal

Nominale grootten

L: 600, 750, 900, 1050, 1200 mm
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TOEVOER-AFVOER-COMBINATIE VOOR INBOUW IN
WANDEN EN KOVEN, EENZIJDIG UITSTROMEND, VOOR
COMFORTTOEPASSING

Verdringingsrooster voor toe- en afvoer compact in een behuizing

Nominale lengten: 600 – 1200 mm
Luchtoeveelheidsbereik 12 – 45 l/s of 43 – 162 m³/h
Uitvoering met overspraakdemper met hoge demping
Homogene perforatie
Ronde aansluiting
Luchtaansluiting horizontaal

Optionele uitrusting en toebehoren

Zichtzijde in kleuren volgens RAL Classic
Inregelklep voor luchthoeveelheidsinstelling
Overspraakdemper
Montageprofiel
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Nominale grootten

L: 600, 750, 900, 1050, 1200 mm

Beschrijving

Uitvoeringen

QLW-AZ-ZT: verdringingsrooster met overspraakdemper

Onderdelen en eigenschappen

Behuizing
Afneembaar frontrooster van geperforeerde plaat
Luchtverdeelelement voor gelijkmatige luchtverdeling

Aanbouwdelen

Inregelklep voor luchthoeveelheidsinstelling

Toebehoren

Lipafdichting
Montageprofiel voor wandmontage

Aanvullende producten

Overspraakdemper voor latere plaatsing

Constructieve kenmerken

Aansluiting passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180

Materialen en afwerking

Huis van het verdringingsrooster en de overspraakdemper, frontrooster en luchtverdelelement van verzinkt staalplaat
Lipafdichting van rubber
Absorptiemateriaal van de overspraakdemper mineraalwol
Zichtzijde frontrooster poedergecoat, RAL9010, wit
P1: poedercoating, kleur volgens RAL Classic

Mineraalwol

Volgens EN 13501, bouwmateriaal klasse A1, niet brandbaar
RAL-Gütezeichen RAL-GZ 388
Hygiënisch onschadelijk door biologisch afbreekbaarheid volgens TRGS 905 en EU-richtlijn 97/69/EG
Beschermd tegen erosie tot een luchtsnelheid van 20 m/s door de toplaag van glasvezeldoek
Ongevoelig voor schimmel- of bacteriegroei

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

Uitvoeringen

QLW-AZ-ZT: verdringingsrooster met overspraakdemper
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