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Serie LV

Beschrijving
Uitzettende roosters van het merk Koolair, model LV, worden
gebruikt voor de opsplitsing van ruimten in geval van brand of bij
gassen met hoge temperaturen.

De LV-roosters bevatten een uitzetmateriaal dat uitzet in geval van
brand en daardoor de ventilatieopening afsluiten in
overeenstemming met de normen BS 476: Pts 20 y 22 en norm
UNE-EN 1634-1:2000.

Voor het rooster LV bestaan er twee series modellen met
verschillende eigenschappen. De correcte selectie is afhankelijk van
de gewenste toepassing.

De serie LVV40/LVC40 zijn de standaard roosters van PVC-gecoat 
natriumsilicaat voor toepassingen in muren, deuren en ronde en 
rechthoekige
ventilatiekanalen.

De modellen LVV40/LVC40 hebben een brand- en rookwerendheid
van 60 minuten (EI30/EI60). De sluiting van de ventilatieopening,
door uitzetting van het materiaal, vindt plaats in ongeveer 5 minuten.
Ze zijn ontworpen om een luchtstroom te vergemakkelijken zonder 
overmatig lawaai en efficiënt. Ze maken een luchtstroming in twee 
richtingen door het
rooster mogelijk en kunnen afhankelijk van de toepassing verticaal
en horizontaal worden gemonteerd. De roosters hebben een vrij
oppervlak van ongeveer 60%.
Ze zijn zo ontworpen dat ze eenvoudig kunnen worden
geïnstalleerd, bevatten geen bewegende delen, vergen geen
onderhoud en kunnen niet verstopt raken.

De serie LVH44/LVHC44 zijn roosters met hoge prestaties die
ontworpen zijn voor agressieve werkomgevingen. Ze zijn gemaakt 
van grafiet gevoerd aluminium met beschermde randen van stalen 
metalen structuur voor toepassingen in muren, deuren, vloeren, 
plafonds en ronde en rechthoekige ventilatiekanalen. Ze zijn geschikt 
voor gebruik buiten en voor horizontale en verticale montage.

De modellen LVH44/LVHC44 hebben een brand- en
rookwerendheid van 120 minuten (EI90/EI120). De afdichting
van de ventilatieopening door uitzetting van het materiaal vindt
plaats in ongeveer 2 minuten. Ze zijn ontworpen om een luchtstroom 
zonder overmatig geluid te vergemakkelijken en efficiënt bij normale 
en hoge passagesnelheden. Ze hebben een geschatte vrije ruimte 
van 60%

De roosters zijn vervaardigd met een stalen frame dat het uitzettend
materiaal beschermt tegen vervorming in de structuren waar het
rooster is gemonteerd. Tevens voorkomt het metalen frame dat het
brandwerende materiaal wordt aantast door de werking van hete
lucht, corrosieve lucht of hoge snelheden.
De roosters hebben geen bewegende delen, vergen weinig
onderhoud en zijn bestand tegen trillingen.
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Modellen
Tot 60 minuten bestand tegen vuur en hete gassen.

 LVV40. EI30/EI60 rechthoekig uitzettend rooster met rechte lamellen gefabriceerd van PVC gecoat 
  natriumsilicaat.
 LVC40. EI30/EI60 cirkelvormig uitzettend rooster met rechte lamellen gefabriceerd van PVC gecoat 
  natriumsilicaat.

Tot 120 minuten bestand tegen vuur en hete gassen.

 LVH44. EI90/EI120 rechthoekig uitzettend rooster met rechte lamellen gemaakt van grafiet gevoerd aluminium 
  met beschermde randen van staal-metalen structuur.
 LVHC44. EI90/EI120 cirkelvormig uitzettend rooster met rechte lamellen gemaakt van grafiet gevoerd aluminium 
  met beschermde randen van staal-metalen structuur.

Toepassingen
LVV40 / LVC40: muren, deuren en ronde en rechthoekige ventilatiekanalen.
LVH44 / LVHC44: muren, deuren, vloeren, daken en ronde en rechthoekige ventilatiekanalen.

Samenvatting van verklaarde prestaties
Model Afmetingen

(mm) Constructie Toepassingen Classificatie

Lengte: 100 tot 600 mm *
Hoogte: 100 tot 600 mm *
Dikte: 40 mm

Natriumsilicaat en 
PVC

Natriumsilicaat en 
PVC

EI30 / EI60

EI30 / EI60

Grafiet, aluminium 
en staal

Grafiet, aluminium 
en staal

EI90 / EI120

EI90 / EI120

Muren, deuren en
rechthoekige
ventilatiekanalen.

Diameter: 100 tot 600 mm
Dikte: 40 mm

Muren, deuren en
ronde ventilatiekanalen.

Lengte: 100 a 600 mm *
Hoogte: 100 a 600 mm *
Dikte: 44 mm

Muren, deuren, vloeren,
daken en rechthoekig
ventilatiekanalen.

Ø: 100 tot 600 mm (EI90)
Ø: 100 en 150 mm (EI120)
Dikte: 44mm

Muren, deuren, vloeren,
daken en ronde
ventilatiekanalen.

*in stappen van 25 mm
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Afmetingen
LVV40: 
Lengte:  100 mm tot 600 mm (in stappen van 25 mm)
Hoogte:  100 mm tot 600 mm (in stappen van 25 mm)
Dikte:  40 mm

LVC40:
Diameter: tot 600 mm
Dikte:  40 mm

LVH44:
Lengte:  100 mm tot 600 mm (in stappen van 25 mm)
Hoogte   100 mm tot 600 mm (in stappen van 25 mm)
Dikte:  44 mm

LVHC44:
Diameter: tot 600 mm (EI90) en tot 150 mm (EI120)
Dikte:  44 mm
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Installatie
1. Opening
2. Uitzettend rooster
3. Afdichting rooster tegen muur 
4. Buitenrooster
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EDEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM.
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke toestemming 
van KOOLAIR, S.L.
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