
ANVENDELSE

Designet til komfort ventilation af alle typer boliger, hvor balanceret ventilation er installeret, for eksempel ved nybyggeri eller renovering af boligblokke. 
Cirkulære og rektangulære armaturer er tilpasset standard vægtykkelse. Cirkulære indblæsningsarmaturer til loftmontage er også tilgængelige.   
Alle AuraFlex-armaturer kan bruges som både indblæsning- og udsugningsarmaturer. 
Luftfordelingsboksens spjæld er nem at rengøre.

Udførelse
Består af frontramme og bagplade med forbindelser til indblæsningskanal. Armaturfronten fastgøres uden brug af værktøj og er let at demontere igen i tilfælde af
rengøring mv. 
Rammen har separate spor til reguleringsledninger og måleslange. 
Loftarmaturet er produceret som et spalte-armatur 
Ibalanceret ventilation er installeret, for eksempel ved nybyggeri eller renovering af boligblokke. 
Cirkulære og rektangulære armaturer er tilpasset standard vægtykkelse. Cirkulære indblæsningsarmaturer til loftmontage er også tilgængelige.   
Alle AuraFlex-armaturer kan bruges som både indblæsning- og udsugningsarmaturer. 
Luftfordelingsboksens spjæld er nem at rengøre.

AuraFlex-fordelingsboks
Er udviklet med tanke på lavt tryktab og god lyddæmpning. Da lyddæmperen er monteret på fordelingsboksen, er det nemt og enkelt at komme til indvendigt i
forbindelse med inspektion og rengøring.     

AURAFLEX-PLENUM BOX
3 INLETS, ROOF DESIGN

AFV-R-T10
RECTANGULAR DIFFUSER

AURAFLEX

Stålarmaturer i høj kvalitet
Kundetilpasset armaturmønster
Kan leveres i alle farver
Luftfordelingsbokse med spjæld og måleudtag til indregulering
Luftfordelingsbokserne er designet til lavt tryktab og god lyddæmpning
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BESKRIVELSE

Materialer og overfladebehandling
Armaturfront og ramme består af stål, og bagpladen består af galvaniseret stål. Bagpladen har påmonteret EPDM gummipakning. Leveres
lakeret i standard hvid; RAL 9003 – glans 30. Andre farver leveres på forespørgsel. Loftarmaturet er produceret i stål, bagpladen er produceret i
galvaniseret stål, og med påmonteret EPDM gummipakning. Armaturfronter har påmonterede holdemagneter.

AuraFlex-boks
Materialer og overfladebehandling
AuraFlex-boks er produceret i galvaniseret stål, med lyddæmper i polyester. På AuraFlex-boksen er udløb produceret i galvaniseret stål, og
indløb er produceret i plast. AuraFlex-boks for spiromontage har udløb og indløb produceret i galvaniseret stål.

AuraFlex-kanaler
Materialer og overfladebehandling
AuraFlex-kanalerne er produceret i PE, udløbsstudse og tættedæksel er produceret i plast.
Pakninger er af EPDM gummi, kanallåsen er udført i galvaniseret stål. Dokumenterede egenskaber for AuraFlex-kanalen: • Certificeret i henhold
til EN 10204 •Testet i henhold til DIN EN ISO 846 Hygiejne og mikrobakterielle egenskaber

Testet i henhold til DIN 4102 Brand, klasse B2
Dokumenterede antistatiske egenskaber, overflademodstand <1012Ω

MONTERING

AuraFlex-armaturer
Armaturet monteres på væggen ved først at placere bagpladen med wirefastgørelse ned mod gulv, og derefter skrue den fast på væggen.
Derefter placeres armaturfronten på bagpladen med
magneter, med holderne for måleslange og reguleringswirer op mod loftet.

AuraFlex-kanaler
AuraFlex-kanalen monteres ved at man først tager kanallåsen ud og fjerner tættedæksel.
Derefter monteres en pakning på kanalen. Kanalen trykkes derefter ind i udløbsstudsen og låses med kanallåsen.

TEKNISKE INFORMATIONER
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