Koudebrugvrije muurdoorvoer in witte
kunststof, type 200LG002
Technische gegevens
Artikel nr.

200LG002

Beschrijving

Koudebrugvrije muurdoorvoer geschikt voor aanvoer
van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht.
(Buitenluchtrooster met aansluitkast en insectengaas)
Laag drukverlies door grote vrije doorlaat.
Koudebrugvrij d.m.v. EPP- buishuls, DN 200 inwendig
en DN300 uitwendig.
Geschikt voor wanddiktes van 300 tot 600mm

Afmetingen
Aansluiting – buis ø:
Aansluitplaat:

Materiaal
Buishuls:
Rooster:

verpakkingseenheid

DN150,DN160 of DN200
345 x 345 mm
EPP
Kunststof (WIT)
1st

Montage

Naad horizontaal

Naad inwendig afdichten
met ALU- tape

1. De buishuls wordt in de opening geplaatst, met een
passend materiaal de resterende ruimte tussen de wand
en de buishuls afdichten.
Op voorwaarde dat de wanddikte gekend is, kan de
buishuls voor het inbouwen worden ingekort, anders kan
men na het inbouwen de buishuls inkorten met een zaag.
De naden van de buishuls (ontstaan bij het tegen elkaar
monteren van de twee halve buishulzen) moet bij het
inbouwen steeds horizontaal geplaatst worden.
2. De ronde zwarte montagering wordt tot tegen
luchtdichting geschoven en met aangepaste tape
luchtdicht afgewerkt.
3. Het aansluitstuk wordt met de bijhorende pluggen en
schroeven bevestigd aan de binnenmuur. Het aansluitstuk
is voorzien van een aansluitnippel DN150, door de
meegeleverde schuimring te monteren op de
aansluitnippel bekomt men een aansluiting DN160, door
de nippel in te korten bekomt men een aansluiting DN200.
4. De montageplaat vervaardigd uit edelstaal wordt buiten
tegen de gevel bevestigd met de bijhorende pluggen en
schroeven.
5. De buitenluchtrooster met insectengaas wordt aan de
montageplaat bevestigd door middel van 3 schroeven.
De rooster kan naar eigen behoefte gelakt worden, bv
benaderende kleur van de gevel
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