






Användning

JBV

Donet är konstruerat för komfortventilation i alla typer av bostäder där balanserad ventilation är installerad, t.ex. vid nybyggnation eller vid renovering av
bostadsbyggnader. Det är anpassat för väggar med stålregel och enkelgips på båda sidor, i standardtjocklekar.

Utörande

Det rektangulära donet JBV består av två delar, montageramen med anslutning för tilluftskanal, och lös front. Fronten fästes utan att behöva verktyg och
är enkelt demonterbar vid rengöring etc. Donfronten har separata spår för injusteringsvajer och mätslang. 

JBV med BVK fördelningslåda

BVK fördelningslåda rekommenderas att användas för att ge bättre ljuddämpning, samt injusterings- och mätmöjlighet. BVK är en rektangulär fördelningslåda med
demonterbar ljudabsorbent och spjäll, som ger tillgång till anslutningskanal. Spjället låses i önskad position..  

Utförande

BVK finns i två varianter, rakt utförande eller vinklat. Ljudabsorbenten dämpar effektivt ljud och fäller inte materialfiber till omgivningen. Absorbenten är
uttagbar för rengöring. Fördelningslådan har spjäll som regleras med vajer, samt mättutag för injustering. 

 

Beskrivning

JBV

Material och ytbehandling

Donet är producerat i galvaniserad stålplåt. Ytan är lackerad i standard vit RAL 9003 - glans 30. 

JBV med BVK kammer

Material och ytbehandling

BVK levereras i galvaniserat utförande med ljudabsorbent i polyester. Anslutningar har EPDM gummipackning. 

Montering

JBV har gummipackning och monteras enkelt in i anslutningen och fästes med skruv i donets montageram. BVK fördelningslåda har
upphängningskonsoler med slitsar som kan anpassas och fästas på det mest lämpliga sättet. 

TEKNISK INFORMATION

JBV

• Anpassad för bostadsventilation
• Enkel att montera
• Demonterbar front
• Full dokumentation med BVK fördelningslåda
• Ljudabsorbent i polyester i fördelningslåda
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