
serie

Uitzettend rooster voor
luchtdoorgang

V

www.koolair.com



Serie V

INHOUDSOPGAVE

Beschrijving 2
Afmetingen 4

Uitzettend rooster voor
luchtdoorgang

1



Serie V
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Beschrijving
Koolair uitzettende roosters modellen V voor rechthoekige en VC voor 
ronde roosters worden gebruikt voor de opsplitsing van ruimten in 
geval van brand of bij gassen met hoge temperaturen.

Eigenschappen
De V- en VC-roosters bevatten een uitzetmateriaal dat uitzet 
(gewoonlijk binnen 5 minuten) en de ventilatieopening afsluit door het 
warmte-effect, waardoor de doorgang van vlammen, rook en gassen 
wordt verhinderd in overeenstemming met de Europese testnorm 
EN1364-5.

De roosters zijn vervaardigd uit thermoplastische omhulsels 
gevuld met PALUSOL opzwellende strips. Bij 100ºC en hoger 
treedt dit materiaal in werking. Dit product wordt aanbevolen voor 
gebruik binnenshuis (vermijd contact met water en aanhoudende 
temperaturen boven 40ºC). Ze zijn ontworpen om een efficiënte 
luchtstroom te creëren zonder al te veel lawaai, in twee richtingen 
en kunnen, afhankelijk van de toepassing, verticaal en horizontaal 
worden gemonteerd. De geschatte vrije oppervlakte is 60%. De 
uitzettende roosters zijn goedgekeurd bij een gebruik middenin een 
proefmuur om een brandwerendheid aan beide zijden te verkrijgen.
Bewaren op een droge en geventileerde plaats. Onderhoudsvrij.

Er is een breed scala aan afmetingen en diktes: V40 met klasse EI60, 
V50 met klasse EI90, V60 met klasse EI120 en VC60 met klasse 
EI90. De standaardkleur van de lamellen en het frame is grijs. Andere 
kleuren op aanvraag leverbaar. V- en VC-roosters worden vervaardigd 
met doorgangen van 50 mm. Ze kunnen optioneel worden geleverd 
met een decoratief rooster zodat het uitzettende rooster niet zichtbaar 
is.
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Installatie
De V- en VC-roosters zijn eenvoudig te installeren. Zij worden aan de wand geschroefd en worden afgedicht met 
specifieke opzwellende kit. De montageruimtes, tot 4 à 5 mm, moeten worden opgevuld met opzwellend kit om een 
volledige luchtondoorlatendheid te garanderen bij koude of bij brand.

Voor de verbinding van meerdere opzwellende roosters moet een onderlinge afstand van 200 mm aangehouden worden, 
overeenkomstig de geldende normen. Opzwellende V-roosters zijn 3 mm kleiner dan hun nominale afmetingen (LxH) 
en worden in het midden m.b.t. de dikte van een betonnen muur geplaatst. Zij worden bevestigd met 4 schroeven op 
de muur die aan weerszijden van het rooster worden aangebracht. VC opzwellende roosters zijn 3 mm kleiner dan hun 
nominale afmeting (Ø) en worden in het midden m.b.t. de dikte van een muur geplaatst.

Modellen
V40. EI60 rechthoekig rooster vervaardigd met opzwellend materiaal en thermoplastische omhulsels gevuld met 
PALUSOL opzwellende strips.
V50. EI90 rechthoekig rooster vervaardigd met opzwellend materiaal en thermoplastische omhulsels gevuld met 
PALUSOL opzwellende strips.
V60. EI120 rechthoekig rooster vervaardigd met opzwellend materiaal en thermoplastische omhulsels gevuld met 
PALUSOL opzwellende strips.
VC60. EI90 rond rooster vervaardigd met opzwellend materiaal en thermoplastische omhulsels gevuld met PALUSOL 
opzwellende strips.

Samenvatting van de aangegeven prestaties

Model Afmetingen 
(mm) Bouw Classificatie

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

Lengte: 100 tot 600 mm *
Hoogte: 100 tot 600 mm *
Dikte: 50 mm

Opzwellend materiaal en 
thermoplastische omhulsels 

gevuld met PALUSOL® 
opzwellende strips

Opzwellend materiaal en 
thermoplastische omhulsels 

gevuld met PALUSOL® 
opzwellende strips

Opzwellend materiaal en 
thermoplastische omhulsels 

gevuld met PALUSOL® 
opzwellende strips

Opzwellend materiaal en 
thermoplastische omhulsels 

gevuld met PALUSOL® 
opzwellende strips

EI60

EI90

EI120

EI90

Lengte: 100 tot 600 mm *
Hoogte: 100 tot 600 mm *
Dikte: 60 mm

Ø: 100 tot 400 mm * 
Dikte: 60mm 
Beschikbaar: Ø125mm

*in stappen van 50 mm

V40

V50

V60

VC60

3



Serie V
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Afmetingen
V40: 
Lengte:  100 mm tot 600 mm (in stappen van 50 mm)
Hoogte:  100 mm tot 600 mm (in stappen van 50 mm)
Dikte:  40 mm

V50:
Lengte:  100 mm tot 600 mm (in stappen van 50 mm)
Hoogte:  100 mm tot 600 mm (in stappen van 50 mm)
Dikte:  50 mm

V60:
Lengte:  100 mm tot 600 mm (in stappen van 50 mm)
Hoogte:  100 mm tot 600 mm (in stappen van 50 mm)
Dikte:  60 mm

VC60:
Diameter: Ø100 mm tot Ø400 mm (in stappen van 50 mm, beschikbaar: Ø125mm)
Dikte:  60 mm
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Installatie
1. Opening
2. Uitzettend rooster
3. Afdichting rooster tegen muur 
4. Buitenrooster (optioneel)
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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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