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MULTITOP EPC

ZelfRegelend
EPC-winst 0,08

- Toprooster ontworpen voor onzichtbare plaatsing op houten,
kunststof of aluminium kozijnen achter het buitenspouwblad.
- Standaard met zelfregelende klep.
- Drie ventilatiecapaciteiten.

EPC
ZelfRegelend

-0,08

MULTITOP EPC
Productomschrijving
De MultiTop EPC is een toprooster voor onzichtbare plaatsing op houten, kunststof
of aluminium kozijnen achter het buitenspouwblad. Het is beschikbaar in drie
ventilatiecapaciteiten.
De MultiTop EPC is standaard voorzien van een zelfregelende klep, die automatisch
reageert op variërende druk, laat toe om constant te ventileren aan een vast debiet.
Het rooster levert een EPC-winst op tot 0,08.
Het rooster is eenvoudig schoonmaakbaar dankzij een met de hand afneembaar
binnenprofiel, dat tevens dienst doet als insectenwering.
Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kunt U steeds downloaden van
onze website www.aralco.nl.
Waarden

MultiTop EPC

Capacitieit bij 1 Pa in dm /s.m (cfr. NEN 1087)
3

14

18

Wind- en waterdichtheid (cfr. NEN 3660 & EN 1027)

21

Tot 650 Pa (tot 150 m)

Warmtedoorgangscoëfficiënt

U = 2,3 W/m²K, temperatuurfactor (f) = 0,82

Stijfheid en sterkte (cfr. NEN 3660)

Voldoet aan de hoogste klasse (1600 Pa)

Afmetingen

Compacte kalfplaatsing

Inbouwdiepte

76 mm

Inbouwhoogte

55 mm

Uitvoeringen
Bediening

Hendel, koord of stang

Eindstukken

Wit, zwart, crème en grijs

Afwerking

F1 blank geanodiseerd
Alle Ral-kleuren

DAGMAAT = SPARINGSMAAT
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Compacte kalfplaatsing

KASTBREEDTE = DAGMAAT - 5mm

Op www.aralco.nl vindt u steeds de laatste versie van de productfiche.

Breedte kopschot = 45mm
Breedte zijflens = 12,5mm

BESTELMAAT L = DAGMAAT + 25mm
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