




Toepassing

Toepassing

Wand-/deurrooster serie AGS als rooster voor overstroom
Voor inbouw in wanden en deuren
Voor zichtdicht afdekken van openingen

Speciale kenmerken

Vaste lamellen
Frontraam met verzonken boringen
Tegenraam voor inbouw in deuren optioneel

Nominale grootten

Nominale lengte: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
Nominale hoogten: 125, 225, 325, 425, 525 mm
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Beschrijving

AGS/825×225

AGS

ZICHTDICHT OVERSTROOMROOSTER VAN ALUMINIUM
MET VASTE HORIZONTALE LAMELLEN

Wandrooster met lamellen in de vorm van hoekprofielen

Nominale grootten 225 × 125 – 1225 × 525 mm
Luchthoeveelheidsbereik 4 - 535 l/s of 14 - 1926 m³/h
Aluminium frontrooster
Frontraambreedte 30 mm
Verzonken boring

Optionele uitrusting en toebehoren

Frontrooster in kleur volgens RAL Classic
Montageframe
Tegenraam voor inbouw in deuren
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Uitvoeringen

Rooster
T: Rooster met tegenraam voor inbouw in deuren

Onderdelen en eigenschappen

Frontraam van rechthoekig profiel
Horizontale lamellen in de vorm van hoekprofielen
Omlopende afdichting, fabrieksmatig opgebracht
Tegenraam voor inbouw in deuren, optioneel

Toebehoren

Inbouwraam: voor het snel en eenvoudig monteren van wandroosters

Materialen en afwerking

Frontraam en lamellen van aluminium
Frontraam en lamellen geanodiseerd, E6-C-0, naturel
P1: Frontraam en lamellen met poedergecoat, kleur RAL Classic

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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