Brakel

®

Inova

Stilfuldt ventilationsvindue for indbygning i facade med
skjult styring
Inova er et naturlig ventilations vindue som er egnet for naturlig daglig ventilation og for
brandventilation. Inova - med dets smalle proﬁl - er et æstestisk , kvalitets ventilationsvindue for anvendelse i facader. Styringen af rammen er helt indlejret i strukturen.
Anvendelsessteder: Atrier, indkøbscentre , jernbanestationer og lufthavne.

Optioner
Inova kan leveres ubehandlet, anodiseret eller pulverlakeret (i enhver RAL farve man
måtte ønske). Følgende designs kan leveres til ventilationsvinduet: enkelt-lags aluminium,
dobbelt-lags isoleret aluminium , lamineret glas , isoleret glas og dobbelt-lags polycarbonat.

EN 12101-2

Designs

Ydre udseende

Inova har et ekstremt smal proﬁl som gør systemet

Enhver rektangulær form er mulig som standard med :

velegnet for anvendelse i facader.

• ramme højde på 780 - 2280 mm

Monteringsvinklen er 90º, åbningsvinklen, i relation

• ramme bredde på 780 - 2580 mm

til ramme strukturen er 30º som standard . Inova

• maximum panel areal 3,5m²

anvendes for både daglig ventilation og• brandventilation.

• glas tykkelse 6-40 mm

Strukturen består af komplet termisk isoleret aluminium

• åbningsvinkel på 30º som standard
(variationer efter aftale )

proﬁl sektion.

Vægten afhænger af dimensioner og panel.
Maximum vægt på panel er 45 kg/m 2.

Designet sikrer at det ydre udseende også er perfekt
færdiggjort i detaljer. Rammen er forseglet med

Styring

EPDM gummi .

Hele styringen for Inova er helt skjult indeni strukturen i

Regler

lukket tilstand. Gastryksfjedre eller motorer er derfor

Systemet er testet og certiﬁceret i overensstemmelse

ikke synlige, hvilket betyder at Inova kan anvendes i

med DS/EN 12101-2.

enhver situation. Det er også muligt at let rengøre
vinduet.

Flanger

M

kædemotor 24V

Flange tykkelsen for Inova kan varieres fra 5 mm til

MB

kædemotor 24V med elektrisk betjeningspanel

5 mm to 55 mm.

Extra:

lysmål dimension

failsafe

ﬂange dimension

FS

For yderligere information se venligst vor hjemmeside : www.lumex.dk
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