
Gefabriceerd volgens de exacte specificaties van de klant en afgeleverd als compleet product

VARIO lichtdoorlatende klep

•  bijzonder geschikt voor renovatieprojecten vanwege  
de op de cm nauwkeurige fabricatie; de afmetingen staan  
vermeld op de achterzijde

•  geprefabriceerd voor een snelle montage
•  kwalitatief hoogwaardige en duurzame constructie met een 

aluminium frame en polycarbonaat dubbele beglazing 
•  geschikt om als RWA te gebruiken, verkrijgbaar in lengtes tot 

250 cm en gecertificeerd conform DIN EN 12101-2

Profielen
•  geëxtrudeerd aluminium profielen, blank afgewerkt; optionele  

poedercoating in de door u gewenste RAL-kleur

Beglazing
•  10 mm polycarbonaat dubbelwandige panelen of 

10 mm polycarbonaat vierwandige panelen, opaalkleurig of 
helder

Reactie bij brand 
•  B1 of licht ontbrandbaar conform DIN 4102
•  B-s1, d0 of licht ontbrandbaar conform EN 13501-1

Afmetingen
• van 112–412 cm bovenste buitenrand van de opstand

Ventilatiemogelijkheden

Handbediend
•  spindel met een hefhoogte van 300 mm en bedieningsstang van 

1,5 of 2,5 m lang of in een uittrekbare variant van 2,5-4,0 m.

Elektrisch geactiveerd (230 V AC of 24 V DC)
•  opbouw of inbouw, dubbele ventilatieschakelaar  

met indicatielampje
•  opener met spindelaandrijving ongeveer  

300-500 mm hefhoogte (andere hefhoogtes mogelijk)
•  regensensor of wind-/regensensor
•  centrale uitknop met timer

Pneumatisch geactiveerd
•  pneumatische hefcilinder met een hefhoogte van 300, 500, 750, 

1.000 of 1.250 mm  

•  pneumatische handbediende regelklep

VARIO lichtdoor-
latende klep met 
RWA-apparatuur 
en elektrische motor 
na RWA-opening in 
uiteindelijke positie

VARIO lichtdoor-
latende klep met 
RWA-apparatuur en 
elektrische motor  
in ventilatiepositie

 

VARIO lichtdoorlatende klep
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maximale 
 bestelmaten

maximale binnenwerkse 
maten (bovenste rand van 

de opstand) = dagmaat

cm x cm cm x cm

alleen levering VARIO lichtdoorlatende klep   292 x 4121 280 x 400

bij levering klaar om gemonteerd te 
worden,  

volledig uitgerust met:

Polyester opstand,
15, 30 of 50 cm hoog

(maten volgens leveringslijst lichtkoepels)

  250 x 2502

  200 x 3002

230 x 230
180 x 280

PVC opstand,
15 of 30 cm hoog

(afmetingen op de cm exact mogelijk)
  270 x 3502 250 x 330

PVC opzetopstand
15 of 30 cm hoog

(afmetingen op de cm exact mogelijk)
  300 x 3802 280 x 360

Metalen opstand,
ISO-THERM AK, type TE,

30, 40 of 50 cm hoog
(maten volgens leveringslijst lichtkoepels)

  270 x 3002 250 x 280

Montage op locatie op:

VELUX Commercial stalen opstand,
horizontale oplegging,

breedte 60 mm
  292 x 4121 280 x 400

Bestaande opstand,
horizontale oplegging,

minimale breedte 60 mm
  292 x 4123 afhankelijk  

van constructie

Opmerking:
Afhankelijk van de specificaties van de klant kunnen producten tot op de centimeter exact worden geproduceerd binnen het bereik van de 
verkrijgbare maten. 
1) Buitenwerkse maat opstand
2) Bestelmaten lichtkoepel = binnenwerkse maat onderrand van opstand
3) Informatie over opstand nodig

Mogelijke afmetingen  

van de VARIO lichtdoorlatende klep

veluxcommercial.com


