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Het enige thermisch geïsoleerde draaiventilatierooster 
dat in volledig geopende stand en in één en dezelfde 
behuizing vier verschillende debieten kan realiseren.
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Bestektekst

Draaiventilatierooster bestaande uit aluminium extrusie profielen, thermisch geïsoleerd d.m.v. 
glasvezelversterkte polyamide strippen, waartussen een voorgevormde afdichtingscilinder 
gemonteerd is. Deze afdichtingscilinder zorgt voor een optimale geleiding van de luchtstroom.  
Eén en hetzelfde type ventilatierooster kan uitgevoerd worden met verschillende nominale 
debieten. Vier afdichtingsborstels met dubbele finseal inlage zorgen voor een goede wind- 
en waterdichtheid in gesloten stand. De airclip, met ronde perforaties, doet tevens dienst als 
insectenwering. Verspringende sponningflens, boven- en zijkant, aangepast aan de gebruikte 
glasdikte met bijpassend glasprofiel.

Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kan u steeds downloaden van onze site:
www.aralco.be   

Waarden Vario 12
             Acoust

Vario 16 Vario 21 Vario 23

Capaciteit bij 1 Pa in dm3/s 11,8 12,3 15,6 20,6 22,6

Capaciteit bij 2 Pa in m3/h.m 63 66 83 109 114

Geluidsniveauverschil Dne,A in dB(A) 26 27 26 25 27

Luchtgeluidisolatie Rq,A in dB(A) -4 -2 -2 -2 0

Warmtedoorgangscoëfficiënt S28 U=4,124 W/m2.K, temperatuurfactor (f)=0,62

Warmtedoorgangscoëfficiënt S36 U=3,885 W/m2.K, temperatuurfactor (f)=0,66

Winddichtheid Tot 650 Pa (tot 150 m) - voldoet aan de norm

Waterdichtheid Tot 400 Pa (tot 45 m) - voldoet aan de norm

Stijfheid en sterkte Voldoet aan de hoogste klasse

Afmetingen Glasplaatsing Kalfplaatsing

Glasaftrek 92 mm /

Inbouwhoogte A.S. Vario
Inbouwhoogte A.S. Vario PC

107 mm
107 mm

107 mm
127 mm

Glasgoot 22 / 26 / 28 / 30 / 32 / 36 mm /

Sponningsflens 15 / 19 / 21 / 23 / 25 / 29 mm 21 mm rondom

Uitvoeringen

Bediening Hendel, koord of stang

Eindstukken Zwart, wit en grijs 

Afwerking F1 blank geanodiseerd
Alle Ral-kleuren (ook bicolor)


