MR34Z-FL
Flanged wall louver - 34 Z bladeInbouwmuurroosters met flens
Muurrooster met 34 Z-lamel
Type
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MR34Z-FL

- Geëxtrudeerde alu-profielen EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22)
- Profieldikte: min. 1,1 mm
Type MR34Z-FL - Lamelhoogte: 39 mm
- Lamelstap: 34 mm
TECHNICAL DETAILS
- Inbouwdiepte: 30,6 mm
Profile
Extruded
- Aanslagkader:
20,8 mm alu profiles EN-AW-6060
(AlMgSi0,5
F22)
- Visuele vrijeT66
doorlaat:
68 %
- Fysische vrije doorlaat 35 %
Profile thickness
Min. 1.1 mm
- Berekeningen in functie van producttype, aanzuig / doorblaas
Height of the blade en oppervlakte
39opmm
aanvraag.
- Muggengaas RVS (AISI 304) met mazendraad 2,3 x 2,3 mm.
Blade pitch
34 mm
- Extra versteviging voorzien indien het rooster breder is dan 600 mm.

Technische
gegevens

Depth to fit
Afwerking

Flange depth
Visual free area
Physical free area

30,6 mm
Standaard afwerking:
Anodisatie in natuurkleur
20,8 mm (F1) (Qualanod) - minimaal 20 micron
Alternatief voor anodisatie natuurkleur (F1) is RAL 9006 zelfreinigende poederlak.
Poederlakken 68%
in alle RAL-kleuren (Qualicoat) - gemiddeld 60 micron
35%
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Afwerking op aanvraag:
Stainless steel mesh PoederlakkenAISI
with apertures
in alle304
RAL-kleuren
(Qualimarine / Seaside van Qualicoat) of anodisatie in natuurkleur (F1
x 2.325mm
- Qualanod) -2.3
minimaal
micron bij extreme omstandigheden. (bijvoorbeeld zeeklimaat, industriële
omgeving, zwembaden, ...)
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Reinforcement
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Bevestiging

Louvers wider than 700 mm are
provided with a reinforcement
profile carrying additional blade
supports to strengthen the wide
louverop aanvraag
- Doken beschikbaar

Vormen
FIXATION

- Rechthoekig, rond, vierkant
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en afvoer van lucht
Brackets : supplied as- Toevoer
standard

Toepassing

Hoe te bestellen?

SHAPES

Rectangular, square
Opties

- Afmetingen in breedte (B) x hoogte (H)
- Hoeveelheid
- Afwerking ( F1, RAL-kleur)
- Watergoot in Alu EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22)

- Vogelgaas galvanisé met mazendraad 6,3 x 6,3 mm

FL
- Afsluitbaar met schuifroosters
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