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Aluminium unit, traploos en geruisloos regelbaar. 

Universeel toepasbaar door zijn opbouwmethode. Grote luchtdoorlaat.

De SM1400 Rotary is traploos regelbaar door een horizontaal draaiende rotorkap. Het binnenrooster kan 
volledig tochtdicht worden afgesloten. Aan de binnenzijde is het rooster voorzien van een kunststof klikfilter, 
dat eenvoudig te verwijderen en schoon te maken is.

Toepassing
De Rotary is geschikt voor nieuwbouw en renovatie. Door de universele opbouwmethode kan zowel voor 
gefreesde sleuven, onderbroken sleuven of geboorde gaten gekozen worden, de SM 1400 past altijd.
Montage is mogelijk op houten, kunststof of aluminium kozijnen en ramen.

Maten en kleur
Standaardmaten: 300, 400, 500, 600, 700, 800 en 1000mm
Standaardkleur rooster, klikfilter en eindkapjes: wit 
Het rooster is op aanvraag leverbaar in andere RAL-kleuren en maten (met een maximum van 1000 mm). 
De eindkapjes en het klikfilter zijn wit of zwart.

Materiaal
De SM1400 is gemaakt van aluminium en afgewerkt met een witte polyester coating. 
De filters en eindkapjes zijn van ABS kunststof.
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Sleufgegevens
De te frezen sleuf is 16 –17 mm hoog en moet aan 
beide zijden 2 cm korter zijn dan de totale lengte 
van de unit. (zie montagehandleiding voor meer 
sleufdetails).

alternatieve toepassing 

zonder buitenrooster

Alternatieve toepassing
Het is ook mogelijk om alleen het binnenrooster toe te passen, het binnenrooster is voorzien van een filter.
Zoals in de voorbeeldschets te zien is, kun je door de sleuf onder een hoek te frezen ventileren zonder 
zichtbare roosters aan de buitenzijde. 

montage kan op houten, kunststof of aluminium ramen



SM1400 Rotary  s leufvent i la t ie rooster

type     maat    kleur    luchtdoorlaat     dm³/s 1Pa artikelnr. 

SM 1400 Rotary compleet  300 mm wit    38 cm²       3.2 080.1010.31

SM 1400 Rotary compleet  400 mm wit    52 cm²  4.3 080.1015.31

SM 1400 Rotary compleet  500 mm wit     65 cm²  5.3 080.1020.31 

SM 1400 Rotary compleet  600 mm wit    77 cm²  6.0 080.1030.31 

SM 1400 Rotary compleet  700 mm wit    92 cm²  6.9 080.1034.31 

SM 1400 Rotary compleet  800 mm wit   106 cm²  7.8 080.1040.31 

SM 1400 Rotary compleet  1000 mm  wit   140 cm²  9.6 080.1050.31 

SM 1400 los binnenrooster  300 mm wit 38 cm²  3.1 080.1012.31 

SM 1400 los binnenrooster  400 mm wit 52 cm²  4.2 080.1016.31 

SM 1400 los binnenrooster  500 mm wit 65 cm²  5.2 080.1022.31 

SM 1400 los binnenrooster  600 mm wit 77 cm²  5.9 080.1032.31 

SM 1400 los binnenrooster  700 mm wit 92 cm²  6.8 080.1035.31 

SM 1400 los binnenrooster  800 mm wit 106 cm²  7.6 080.1042.31 

SM 1400 los binnenrooster  1000 mm wit 140 cm²  9.4 080.1052.31 

•	 Luchtdoorlaat van 140 cm² per meter lengte. 
•	 Nominale capaciteit bij 1 Pa is 9,6 dm³/s per meter lengte                                                                                    
•	 Geluidwaarde: DnA 26dB(A) Rq,A - 4 dB(A). 

Luchtdoorlaat

Andere lengtematen tot maximaal 1000mm en RAL-kleuren zijn op aanvraag voor projecten leverbaar.


