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Brandbeständiga schaktkonstruktioner
Effektiv rökkontroll

Specialanpassad kvalitet

Sandwichpanel som används i glaspartier (s.k. curtain
walls) används numera även inne i byggnader för nya
användningsområden. Orivent-schakt används nu på
nya innovativa och kostnadseffektiva sätt för
rökkontroll i både nya och renoverade byggnader.

Orivent-schakten tillverkas på Orimattilas fabrik i
Finland. Automatiserad tillverkning gör det möjligt för
specialanpassad dimensionering. Vårt moderna
robotsystem garanterar hög kvalitet och precision.

Enkel installation

Förseglad och säker

De installationsfärdiga Orivent-schakten kombinerar
egenskaperna hos sandwichpanelen: bra termisk
isolering, färdigbehandlade ytor och
brandbeständighet.
Det fabrikstillverkade schaktet är klart för snabb
installation efter leverans till byggnadsplatsen.

Tillverkningstekniken garanterar en lufttät konstruktion.
Lösningen med en enkel fog eliminerar risken för läckage
och kondensation. Orivent-schaktet är tåligt och
innehåller inga nedbrytbara material. Installation av det
nya schaktet enligt instruktion garanterar ett varaktigt
resultat.
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Orivent-BIM-objects
BIM -modeller finns tillgängliga i ProdLibs produktbibliotek.
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DIMENSIONER

Mineralull som
isolerande material

Specialanpassad
bredd och längd,
största storlek
1200 x 2400 mm

Färgbelagd plåt
Tjocklek på vägg
100 mm mineralull

Färdig att installeras genom
taket och skivöppningar

Höjd

HÖG BRANDSÄKERHET

Mineralullsisolering
Termisk isolering
U-värde 0.44 W/m2K

Total höjd av
konstruktionen. Skarv mot
skarv-montering 1100
mm med den ena ovanpå
den andra.
Standardmått av schaktets
innermått (mm)
900
900
900
900

x
x
x
x

900
1200
1800
2100

1000 x 1000
1000 x 2000
1200
1200
1200
1200

x
x
x
x

1200
1800
2100
2400

Elegant utseende och lätt att underhålla
Uppfyller höga brandsäkerhetskrav
Enhetlig, tät och energieffektiv konstruktion

1500 x 1500
CE-märkta Keravent rökventilatorer finns
tillgängliga i standardstorlekar.
Vi tillverkar även schakt i specialanpassade
dimensioner.
Schaktets längsta yttre omkrets är 8000 mm.

FÄRGER
Inre- och yttre ytor RR20 vit

Två års produktgaranti

Funktionell
rökkontroll

ORIVENT

Tillbehör att använda med brandschaktet

Rökventilatorer

Automatiserad rökventilator, manuell servicelucka eller åtkomstlucka kan integreras med
schaktet. Luckmekanismer kan integreras med schaktet efter behov. Luckorna finns tillgängliga i
standard RR färger: RR 21, 22, 23 och 33. Takljuskupoler kombinerade med rökventilatorer ger
det bästa resultatet av respektive egenskaper.

Takljuskupoler
Sargens storlek kan anpassas till storleken på takljuset.

Åtkomstlucka
Luckor eller takfönster kan användas för åtkomst.

KERA GROUP har varit ett familjeföretag sedan 1971 och har sitt
huvudkontor i Orimattila. Med sina varumärken Keraplast, Keravent och
Kera Interior erbjuder de ett stort utbud av rökkontrollsystem och
takljuskupoler, genomskinliga taksatser, uteplatser och inglasning, såväl
som specialbeställda plastprodukter. De har dotterbolag i Sverige, Estland,
Lettland, Litauen och Ryssland.

KERAVENT tillverkar och marknadsför rökkontrollsystem som ökar

FÖRSÄLJNING

Inflexor AB
Järnvägsgatan 5, 172 75 Sundbyberg
08-98 15 44
info@inflexor.se I www.inflexor.se

Sektori 8109.

brandsäkerheten. Som pionjär på området har KERAVENT varit
marknadsledande på rökkontroll sedan 1980-talet.

