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AK80GL
• Compact
• Stijlvolle vormgeving
• 4 versies beschikbaar met elk een eigen debiet
en akoestische dempingswaarde

AK80GL
INLEIDING
De AK80GL is een thermisch onderbroken geluidsdempend ventilatierooster
met een aantrekkelijke vormgeving. Vier verschillende types zijn beschikbaar
met een verschillend debiet en akoestische dempingswaarde. De AK80GL is
ontworpen om geplaatst te worden op glas maar kan tevens met behulp van
traverseprofielen ook op traverse geplaatst worden en dit op zowel aluminium,
houten als PVC raamprofielen.

PRODUCT
Materiaal
• Binnen- en buitenprofiel: aluminiumprofielen AlMgSi 0.5 (volgens EN 12020-2)
• Afwerking: natuurkleurig geanodiseerd (E6/EV1) (20 micron)
of gepoederlakt in alle mogelijke RAL-kleuren (60-80 micron) (bicolor mogelijk)
• Kopschotten in ASA polymeer type Luran S (kleurecht, weer- en UV-bestendig)
• Kopschotten zijn verkrijgbaar in zwart, grijs of wit
• Akoestisch dempingsmateriaal: absorberend kunststofschuim
Afmetingen
• Glasaftrek: 108 mm
• Hoogte: 123 mm
• Glasdikte: 20, 24, 28, 32, 36 mm
Bediening
• Manueel, aanhaakstang, koord

TECHNISCHE GEGEVENS
AK80GL-1

AK80GL-2

Q bij 1 Pa

1,2 dm /s/m

1,7 dm /s/m

2,0 dm 3/s/m

6,9 dm 3/s/m

Q bij 2 Pa

5,9 m 3/h/m

9,0 m 3/h/m

10,4 m 3/h/m

34,9 m 3/h/m

Q bij 20 Pa

17,9 m 3/h/m

30,2 m 3/h/m

37,4 m 3/h/m

106,6 m 3/h/m

DEBIET

AK80GL-3

AK80GL-4

(EN 13141-1)
3

3

COMFORT
G e lui d s d e mp in g D n,e,w (C;C tr)

(EN ISO 140-10, EN ISO 717-1)

- in open positie

47 (0;-3) dB

- in gesloten positie

51 (-1;-3) dB

Zelfregelendheid

44 (-1;-4) dB

41 (-1;-3) dB

33 (-1;-2) dB

n.g.
neen (klasse P0)

TECHNISCHE GEGEVENS
U-waarde

2,2 W/m 2K

Waterwerendheid

650 Pa

Winddichtheid

650 Pa
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