Clima
Construct

luchttechniek
groothandel - fabrikant

Buitenluchtrooster divers

Technische Fiche

Clima Construct heeft een uitgebreid assortiment
roosters: buitenluchtroosters, doorgangsroosters,
kanaalroosters, plafondroosters, vloerroosters,
wandroosters en ook ventielen. Op zoek naar een
niet-standaard rooster? Ook hiermee kunnen wij u
verder helpen.

Muurrooster inbouw
Toepassing
Aluminium buitenmuurrooster geschikt voor inbouw in een wand, voor kleine luchtdebieten met vaste Z-vormige lamellen van geëxtrudeerde profielen. Standaard
afgewerkt in een naturelkleurige anodisatie.
Montage door middel van bevestigingsdoken.
Technische gegevens
• Regeninslagvrij lamellenrooster vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium
• Standaard naturelkleurig geanodiseerd
• Z-vormige lamellen onder 60°
• Horizontale lamelafstand 33 mm
• Inbouwdiepte 30 mm
• Aanslagkader rond het rooster 26 mm
• Fysische vrije doorlaat: 43%
Inbouwafmetingen LxH
200 x 200 mm
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
900 x 900 mm

max. debiet (NR30)
180 m³/h
380 m³/h
670 m³/h
1100 m³/h
..... m³/h
20170307

Artikelnummer
BRI200X200
BRI300X300
BRI400X400
BRI500X500
BRI900X900
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Buitenluchtrooster divers
Muurrooster opbouw
Toepassing
Aluminium buitenmuurrooster geschikt voor opbouw op een wand, voor kleine luchtdebieten met vaste Z-vormige lamellen van geëxtrudeerde profielen. Standaard
afgewerkt in een naturelkleurige anodisatie. Montage door middel van schroefbevestiging.
Technische gegevens
• vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium, standaard naturelkleurig geanodiseerd
• Z-vormige lamellen onder 60°
• Lamellenhoogte 38 mm
• Onderlinge afstand tussen de lamellen 33 mm
• opbouwhoogte van het rooster is 30 mm
• totale dikte 1,25/1,50 mm
• Fysische doorlaat: 43%
• goede bescherming tegen regeninslag
• bevestiging van de rooster gebeurt door middel van schroefgaten
Artikelnummer
BRO170X170
BRO230X230
BRO330X330
BRO430X430
BRO530X530

afmetingen LxH
170 x 170 mm
230 x 230 mm
330 x 330 mm
430 x 430 mm
530 x 530 mm

Overdrukrooster
Toepassing
Aluminium overdrukrooster voorzien van klepbladen met een geluiddempende
afdichtingsstrip, draaiend in een nylon lager. Standaard naturelkleurig geanodiseerd.
Rooster kan gebruikt worden als afvoerrooster voor o.a. dampkap en afzuigventilatoren
in keukens en sanitaire installaties.

Artikelnummer
ODR-170-170
ODR-215-215
ODR-350-350

afmetingen LxH
170 x 170 mm
215 x 215 mm
350 x 350 mm
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Technische gegevens
• Lamellen met geluiddempende afdichtingsstrip voor terugval
• Draaiende lamellen met nylon lagering
• Vervaardigd uit geanodiseerde aluminium profielen
• Standaard natuurkleur 15 micron geanodiseerd
• Rooster bestemd voor muur opbouw, 4 schroefgaten in de
omranding, schroeven en pluggen worden standaard meegeleverd.
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