W, AW, AWE buitenluchtroosters
Staal / aluminium / aluminium geanodiseerd

Buitenluchtroosters voor buitenlucht en
voor afgezogen lucht van luchttechnische
installaties. Met geproﬁleerde, waterkerende lamellen in een rondlopend raam
voor inbouw in buitenmuren en met aan
de achterkant vast gemonteerd beschermrooster van roestvrij staal met een maaswijdte van ongeveer 16 x 18 mm. Het vrije
oppervlak bedraagt ongeveer 60 % van
het aanstroomoppervlak AA.
W
met raam en lamellen van verzinkt
plaatstaal
AW met raam en lamellen van aluminium extrusieproﬁelen met onbehandelde oppervlakken
AWE met raam en lamellen van aluminium extrusieproﬁelen met geanodiseerde oppervlakken
Rooster wordt geleverd zoals afgebeeld,
inclusief schroefgaten.
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Afmetingen B x H
Breedte
B [mm]

Hoogte
H [mm]
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510

De opgegeven afmetingen zijn standaard afmetingen met een lamellenverdeling van 82,5 mm.
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Alle B- en H-afmetingen
zijn sparingsmaten.

Inbouwopening zonder muurinbouwraam: B x H

Opmerking: Buitenluchtroosters beschermen muuropeningen tegen
het binnendringen van verontreinigingen, voor zover deze de mazen
van het beschermrooster niet kunnen doordringen, en tegen direct
inwerkende regen. Bij een sterke windinval, vooral op grotere inbouwhoogtes, kan fysisch een gering doordringen van regen en sneeuw
niet helemaal worden vermeden. In het gebouw moeten daarom
voorzorgsmaatregelen voor een correcte afvoer worden getroffen.
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W, AW, AWE buitenluchtroosters
Drukverlies, geluidvermogenniveau, legenda
Drukverlies, geluidvermogenniveau

Deze geluidvermogenniveaus
zijn gerelateerd aan AA = 1 [m²]
aanstroomoppervlak. Voor andere
aanstroomoppervlakken moeten
de correcties ΔL worden opgeteld:
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ΔL [dB]
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voor afgezogen lucht uitblazen
voor buitenlucht aanzuigen

LWA = LWA-1 m² + ΔL [dB]

Luchtsnelheid

Voorbeeld
Afgezogen luchtvolumestroom

V = 5000 [m³/h]

Geluidsvermogenniveau

LWA = 45 [dB(A)]

uit het nomogram pagina 29:
Breedte

B

= 800 [mm]

Hoogte

H

= 840 [mm]

Drukverlies

Δpt =

19 [Pa]

Alternatief wordt met het aanstroomoppervlak
AA = 0,8 [m] · (0,84 [m] - 0,1 [m]) = 0,6 [m²]
een aanstroomsnelheid
vA = 5000 [m³/h] / 3600 [s/h] / 0,6 [m²] = 2,3 [m/s]
berekend.
Uit het nomogram hiernaast wordt voor deze aanstroomsnelheid vA en bij hetzelfde drukverlies Δp als
voor een geluidvermogenniveau
LWA = 47 [dB(A)] gerelateerd aan AA = 1 [m²]
afgelezen, dat moet worden gecorrigeerd met
ΔL = -2 [dB] naar
LWA

Legenda
AA

[m²]

= aanstroomoppervlak AA = B · (H - 0,1 [m])

ΔpS [Pa]

V

[m³/h]

= volumestroom

LWA [dB(A)] = A-gewogen geluidvermogenniveau
ΔL

vA

[m/s]

= luchtsnelheid gerelateerd aan AA

Δpt

[Pa]

= totaal drukverlies (voor afgezogen lucht uitblazen)
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[dB]

= statisch drukverlies (voor buitenlucht aanzuigen)
= correctie bij LWA gerelateerd aan AA = 1 [m²]
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W, AW, AWE buitenluchtroosters
Dimensionering

Buitenlucht aanzuigen

Geluidvermogenniveau

Afgezogen lucht uitblazen

Geluidvermogenniveau

Statisch drukverlies

Volumestroom V [m³/h]

Breedte B [mm]

Hoogte H [mm]

Statisch drukverlies

Volumestroom V [m³/h]

Breedte B [mm]

Hoogte H [mm]
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W, AW, AWE buitenluchtroosters
Bestelgegevens, bestekteksten

__ - __
Buitenluchtroosters*)
staal, verzinkt
aluminium, onbehandeld

W
AW

aluminium, geanodiseerd AWE
Afmeting
nominale afmetingen B x H ....... x .......
zie pagina 1

........

Buitenluchtrooster tegen het binnendringen van direct inwerkende regen en
grove verontreinigingen, voor buitenluchtaanzuiging en voor afgezogen lucht.
Van verzinkt staal, met rondlopend proﬁelfrontraam, horizontale, waterkeren de proﬁellamellen en met aan de achterkant vast gemonteerd beschermrooster
van roestvrij staal met een maaswijdte van ongeveer 16 x 18 mm. Bevestiging
met schroeven in raamboorgaten en met muurinbouwraam van verzinkt plaatstaal.
stuks

Volumestroom:

.......... m³/h

Type:

W

Fabrikant:

Afmeting B x H

WILDEBOER®

.....x..... mm

compleet met bevestigingen

........

levering:

monteren:

...........

...........

Buitenluchtrooster tegen het binnendringen van direct inwerkende regen en grove
verontreinigingen, voor buitenluchtaanzuiging en voor afgezogen lucht. Van onbehandeld / geanodiseerd aluminium, met rondlopend proﬁelfrontraam, horizontale, water kerende proﬁellamellen en met aan de achterkant vast gemonteerd beschermrooster
van roestvrij staal met een maaswijdte van ongeveer 16 x 18 mm. Bevestiging met
schroeven in raamboorgaten en met muurinbouwraam van verzinkt plaatstaal.
stuks

Volumestroom:

.......... m³/h

Type:

AW / AWE

Fabrikant:

Afmeting B x H

WILDEBOER®

.....x..... mm

compleet met bevestigingen

levering:

monteren:

...........

...........

Streep niet-vetgedrukte tekst naar behoefte door!
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