Ventilationslösningar för krav på luftcirkulation och design.

FLEX FLOW -TOP/SIDE
FLEX INTEGRERADE LUFTDON ger en effektiv luftväxling i kontors- och konferensrum.
Donen är ljuddämpande och finns i två olika utföranden. Båda är fint integrerade i våra systemväggar.

Som standard är luftdonet placerat som en del ovan dörr eller glasparti. Alternativt kan donet placeras
som en vertikal del vid sidan om en dörr eller ett glasparti.

FLEX FLOW TOP/SIDE
PRODUKT
BESKRIVNING

FLEX INTEGRERADE LUFTDON ger en effektiv luftväxling i kontors- och konferensrum.
Donen är ljuddämpande och finns i två olika utföranden. Båda är fint integrerade i våra systemväggar.
Som standard är luftdonet placerat som en del ovan dörr eller glasparti. Alternativt kan donet placeras
som en vertikal del vid sidan om en dörr eller ett glasparti.

MÅTT
MÅTT

Don över dörrar och glaspartier har samma breddmått som dörrkarmen och glaspartiet.
Höjdmått minimum 300 mm. Vertikala don har breddmått på minst 300 mm och höjdmått lika som
vägghöjd.

MATERIAL
YTBEHANDLING

Ytan är lika som övriga dörrportalen.
Standard: NCS 0500-N.

LUFTDON

Överluftsdon tillverkas som standard för en luftgenomströmning med 25-40 l/sek vid ett övertryck
på 20 Pa.
Sidoluftdon tillverkas som standard för en luftgenomströmning med 25-40 l/sek vid ett övertryck
på 20 Pa.

TILLVAL

Luftdon kan tillverkas med flera lufthål. Detta ger mer luftflöde men kan också ge mer ljud beroende
på bygghöjd m.m.
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ANDRA LÖSNINGAR MED

FLEX FLOW -TOP/SIDE
En optimal
byggprocess.
Tillsammans
formar vi de bästa
rumslösningarna.
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