Generelt

Ventilationsriste

V e n t i lat i o n sri st e
elefant® ventilationsriste findes i to varianter med lukket eller åben front. Begge varianter fås med ni forskellige hældninger på de skråstillede lameller.

V e n t i lat i o n sri st e – lukket fro n t
Ventilationsriste består af vertikale ribber i bæreretningen (bæreribber) samt skråtstillede horisontale styreribber (benævnt skråtstillede lameller), som går vinkelret på
bæreribberne.

Ved ventilationsriste med lukket front starter næste styreribbe i samme niveau som
den foregående styreribbe stopper (se figur). Denne opbygning sikrer, at det ikke er
muligt at se ind mellem ribberne, ligesom det også minimerer mængden af slagregn,
der kan trænge ind bag ribberne. Derfor er denne type velegnet til ventilationsskakte, afskærmning mv.

V e n t i lat i o n sri st e – å ben fro n t
Denne type er i store træk som ventilationsristen med lukket front. Dog adskiller den
sig ved, at der er større afstand mellem styreribberne (de skråtstillede lameller), hvorved der opnås et åbent stykke, hvor det er muligt at se igennem (se figur). Denne
type udmærker sig ved, at der sker en større luftgennemstrømning gennem risten.
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Generelt

Ventilationsriste

P r odu k t i o n smuli g h ed er fo r ven t i lat i o n sri st e:
Dimension:

Ventilationsristene kan produceres i størrelser op til:
Pressvejste riste: H: 3000 mm
B: 1230 mm
Håndsvejste riste: H: 3000 mm
B: 1500 mm
Afhængig af kombinationen af maske og ribber samt ristens vægt.

Maskestørrelser: Minimum: 20x30 mm
Maksimum: 100x100 mm
Begge med forbehold for ribbe- og ristestørrelser
Forespørg efter andre størrelser
Ventilationsrist – åben front

Hældninger:	Ventilationsristene kan fremstilles med skråtstillede fylderibber
med følgende hældning:
10˚, 15˚, 20˚, 25˚, 30˚, 35˚, 40˚, 45˚ og 50˚

Åben/lukket front:	Illustrationerne herunder viser eksempler på åben og lukket front,
ud over hældning på styreribber afhænger det også af materialevalg, om der er åben eller lukket front.
Lukket front

Åben front

Ventilationsrist – åben front

Ventilationsrist – lukket front

Ventilationsrist – lukket front
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Kantstål:

Fladstål eller vinkelstål (efter ønske)

Bæreribbe:

Maksimum 60x3 mm

Fastgørelse:
Ventilationsristene kan leveres med:
	Påsvejste indstøbningsankre, boltehuller i kantstål, skjulte montagebrikker, påsvejste montagebrikker, slidser i kantstål
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