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Inhoud
Brandwerende kleppen en roosters 
Ontrokingskleppen 
Debietregelaars  
Luchtverdeling/roosters 
Andere HVAC componenten 
Luchtbehandelingskasten 
Speciale toepassingen
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• Rechthoekige klep vanaf 160 × 160
mm tot 0,5 m2 (max  afmetingen
1 000 × 500 mm)

• Ronde klep ø 160 tot 630 mm

• CE gecertificeerd  volgens EN15650
• Getest in overeenstemming met

EN 1366-2
• Classificatie  EN 13501-3+A1
• Brandweerstand tot EIS 120

• Uitwendige dichtheidklasse C, 
Inwendige lek, klasse 2 volgens
EN 1751

• Corrosiebestendig volgens EN 15650
• Cycling test, klasse C 10000 volgens

EN 15650
• Mechanische of motorbediening

van de klep
• Maximum luchtsnelheid bij

geopende klep van 12 m/s en een
maximaal drukverschil van 1 200 Pa

FDMB (TPM 075/09)
Brandklep
EI120, EI90 (ve, ho i  o)S

• Rechthoekige klep 180 × 180
mm tot  1 600 × 1 000 mm

• Ronde klep van ø 180 tot 1 000 mm 
CE gecertif. volgens EN15650

• Getest i.o. met EN 1366-2
• Classificatie  EN 13501-3+A1
• Brandweerstand tot EIS 120
• Uitwendige dichtheidskl. C,

 Inw. lek, klasse 2 volgens
EN 1751

• Corrosiebestendig volgens EN 15650
• Cycling test, klasse C 10000 volgens

EN 15650
• Mechanische of motorbediening

van de klep.
• Maximum luchtsnelheid bij

geopende klep van12 m/s en een
maximaal drukverschil van 1 200 Pa

• Explosieveilige uitvoeringen

FDMA (TPM 018/01)
Brandklep
EI120, EI90 (ve, ho i  o)S

Brandwerende kleppen

• Ronde klep vanaf ø 100 tot
400 mm

• CE gecertificeerd volgens
EN15650

• Getest in overeenstemming
met   EN 1366-2

• Classificatie EN 13501-3+A1
• Brandweerstand tot EIS 60

• Uitwendige dichtheidklasse C,
Inwendige lek, klasse 2 volgens
EN 1751

• Corrosiebestendig volgens EN 15650
• Cycling test, klasse C 10000 volgens

EN 15650
• Motorbediening van de klep
• Maximum luchtsnelheid bij

geopende klep van 12 m/s en een
maximaal drukverschil van 1 500 Pa

FDMC (TPM 083/12)
Brandklep
EI60 (ve, ho i  o)S
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• Brandweerstand tot EIS 60

• Uitwendige dichtheidklasse C,
Inwendige lek, klasse 2 volgens EN
1751

• Corrosiebestendig volgens EN
15650

• Cycling test, klasse C 10000 volgens
EN 15650

• Motorbediening van de klep
• Maximum luchtsnelheid bij

geopende klep van 12 m/s en een
maximaal drukverschil van 1 500 Pa

• Ronde klep  in diameters van
100 mm tot 630 mm

• CE gecertificeerd volgens
EN15650
• Getest in overeenstemming met
EN 1366-2
• Classificatie EN 13501-3+A1

• Brandweerstand tot EIS 60

• Uitwendige dichtheidklasse C,
Inwendige lek, klasse 2 volgens
EN 1751

• Corrosiebestendig volgens EN 15650
• Cycling test, klasse C 10000 volgens

EN 15650
• Motorbediening van de klep
• Maximum luchtsnelheid bij

geopende klep van 12 m/s en een
maximaal drukverschil van 1 200 Pa

• Ronde klep in diameter 100, 125,
160, 200 mm

• CE gecertificeerd vlgs EN15650

• Getest in overeenstemming met
EN 1366-2

• Classificatie EN 13501-3+A1

• Brandweerstand tot EIS 120

• Inwendige lek, klasse 2 volgens
EN 1751

• Corrosiebestendig volgens EN 15650
• Maximum luchtsnelheid bij

geopende klep van 12 m/s en een
maximaal drukverschil van 1 200 Pa

FDMD (TPM 092/13)
Brandklep
EI120, EI90 (ve, ho i  o)S

FDMS (TPM 092/13)
Brandklep
EI60 (ve, ho i  o)S

CFDM (TPM 118/16)
Brandklep, vlinderklep
EI120, EI90, EI60 (ve i  o)S, EI120 (ve, ho i  o)S

Ronde klep van ø 100 tot 
200 mm
CE gecertificeerd volgens 
EN15650 Getest in overeen-
stemming met EN 1366-2

Classificatie EN 13501-3+A1
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• Brandwerende lamellenklep met
opgebouwd rooster

• Brandweerstand EI 90 DP1
• Gebruik bij verticale en horizontale

compartimentering

• Afmetingen 200 × 215 mm tot
600 × 815 mm

• Behuizing uit gegalvaniseerd staal.
De lamellen zijn uit calcium-
silicaat.

• Eindrooster RAL 9010

• Afmetingen vanaf 100 × 150 mm
tot 1 000 × 1 050 mm

• Gecertificeerd volgens EN15650 
• Test in overeenstemming met

EN 1366-2
• Classificatie EN 13501-3+A1
• Brandweerstand EIS 90

• Uitwendige lek van de behuizing
klasse B,  interne lek, klasse 2
volgens EN 1751

• Cycling test  C 10000 volgens EN
15650

• Motorbediende klep
• Maximum luchtsnelheid door

open klep is 15 m/s met een
toelaatbare  drukval tot 1 200 Pa

• Brandventiel RAL 9010 • Brandweerstand E 90 / EW 90
• Diameter  mm: 100, 125, 160, 200
• Luchtdebiet : 20 tot 300 m3/h
• Ventiel uit gegalvaniseerd staal

PSUM (TPM 006/99)
Lamellenklep

BSK-J
Brandklep
EI90 (ve, ho i  o)S

PVM (TPM 052/05)
Brandventiel
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• Ronde klep ø100 tot 630 mm
• Volledig uit gegalvaniseerd staal
• Met motorbediening

• CE gecertificeerd volgens EN 15650

• Getest conform EN 1366-2
• Klasse EN 13501-3+A1
• Brandweerstand ES 30
• Maximale luchtsnelheid door 

geopende klep : 12 m/s 
Maximaal drukverschil 1 200 Pa

DM-S (TPM 095/13)
Brandklep zonder klepisolatie
E30 (ve, ho i  o)S

• Aansluitdiameter : 80 to 500 mm
• Met dichtingslippen
• Brandweerstand getest

EN1366-1
• Lekdichtheid getest EN 12237

• Acoustische test volgens
EN ISO 11691

• Brandweerstand getest EN13501-3
+A1  EI30

• Maximale luchtsnelheid12 m/s met
een maximale druk 1 500 Pa

• Isolatiedikte 50 mm

SMRF (TPM 091/13)
Ronde 
geluidsdemper
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180 × 180 mm to 1 600 × 1 000 mm
•  gecertificeerd volgens EN12101-8
• Getest in overeenstemming met 

EN 1366-10
• Klasse volgens EN 13501-4+A1 als

ES90/600
• Uitwendige lek C, Inwendige lek,

klasse 2 volgens  EN 1751

• Cycling test klasse C 10000
volgens EN 15650

• Klepbediening met motor
• Maximale luchtsnelheid15 m/s,

toelaatbare druk 500 Pa,
onderdruk - 1 000 Pa

SEDS (TPM 086/12)
Ontrokingsklep
E60090(ve-i   o)S1000C300AAsingle

• Ronde klep ø 100 to 630 mm

•  gecertificeerd volgens EN12101-8
• Getest in overeenstemming met

EN 1366-10
• klasse volgens EN 13501-4+A1 :

ES 90/600
• Uitwendige lek klasse B, Interne lek 

klasse 3 volgens EN 1751

• Cycling test, klasse C 10 000 
overeenkomstig EN 12101-8

• Klepbediening door motor
• Maximale luchtsnelheid 15 m/s, 

toelaatbare druk 500 Pa, onderdruk 
–1500 Pa

• Rechthoekige klep
200 × 200 mm tot 1200 x 1200

• gecertificeerd volgens EN12101-8
• Getest in overeenstemming met 

EN 1366-10
• Klasse volgens EN 13501-4+A1 : 

ES90/600
• Uitwendige lek C, inwendige lek, 

klasse 2 volgens EN 1751

• Cycling test, klasse C 10 000
overeenkomstig EN 12101-8

• Klepbediening door motor
• Maximale luchtsnelheid 12 m/s,

toelaatbare druk 500 Pa, onderdruk
– 1500 Pa

SEDS-R
Ontrokingsklep
E600 120(ve-i   o)S1500C10000MAsingle

SEDS-L
Ontrokingsklep
E600 120(ve-i   o)S1500C10000MAsingle
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• Rechthoekige klep100 × 150 tot
1000 × 1050 mm

• Ronde klep ø 180 to 630 mm
• Gecertificeerd volgens EN12101-8
• Getest in overeenstemming met EN

1366-10
• Klasse volgens EN 13501-4+A1: EIS

120
• Uitwendige lek, klasse B, Interne lek

klasse 2 volgens EN 1751

• Cycling test klasse C 10000 in
overeenstemming met EN 12101-8

• Klepbediening met motor
• Maximale luchtsnelheid 15 m/s,

toelaatbare druk 500 Pa, onderduk
-1500 Pa

•

BRK-J  (TPM 115/15)
Ontrokingsklep
EI90 (vedw, hodw i 
o)S1000C10000HOT400/300AA multi

• Rechthoekige klep
180 × 180 mm tot 1 600 × 1 000 mm

• CE gecertificeerd volgens EN12101-8
• Getest in overeenstemming met EN 

1366-10
• Klasse volgens EN 13501-4+A1: EIS

120, HOT400/30
• Uitwendige lek, klasse B, Interne lek,

klasse 2 volgens EN 1751

• Cycling test, klasse C 10000
overeenkomstig EN 15650

• Klepbediening door motor
• Maximale luchtsnelheid 15 m/s,

toelaatbare druk 500 Pa, onderduk
-1500 Pa

• Rechthoekige klep 160 × 180 mm
tot 1 500 × 800 mm

• Ronde klep ø 180 to 630 mm
• Gecertificeerd volgens EN12101-8
• Getest in overeenstemming met EN 

1366-10
• Klasse volgens EN 13501-4+A1: EIS

120
• Uitwendige lek klasse C, Interne lek 

klasse 2 volgens EN 1751

• Cycling test met motor klasse  C
10000  overeenkomstig EN 15650

• Cycling test  met motor en
veerteruggang klasse C 10000
zonder bijkomende  belasting

• Maximale luchtsnelheid 15 m/s,
toelaatbare druk 500 Pa, onderduk
-1500 Pa

SEDM (TPM 087/12)
Ontrokingsklep
EI120(vew, ved, how, hod-i   o)S1500C10000AA or MA multi

MSD (TPM 109/15)
Ontrokingsklep  
EI120(vew, how-i   o)S1500C10000AA multi
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• Voor regeling van variabel of
constant volume in HVAC installaties

• Diameter : 80 tot 630 mm
• Luchtdebiet : 35 tot 5 800 m3/h
• Uit gegalvanizeerd staal
• Uitwendige lek, klasse C volgens EN

1751

• Interne lek : klasse 3 volgens EN 751
• De VAV zijn uitgerust met een

meetkruis en servomotor.
(Belimo LMV-D3 MP, of NMV-D3-MP,
voeding 24 V, stuursignaal 0 –10 V,
or 2 – 10 V)

RPM-V (TPM 085/12)
Ronde VAV klep

• Voor instelling en regeling van een
constant volume in HVAC installaties

• Diameters 80 tot 400 mm
• Luchtdebiet: 100 tot 4 000 m3/h
• Uitwendige lek : klasse B volgens EN

1751

• Koker en kast uit gegalvaniseerd
staal, klepblad uit aluminium, as ,
lagers en veer uit RVS

RPM-K (TPM 094/13)
CAV constant volumeregelaar

• Voor regeling van variabele of
constant volume in HVAC installaties

• Afmetingen : 200 x 100 tot 1000 x
1000 mm

• Luchtdebiet : 90 tot 43000 m3/h
• Uit gegalvanizeerd staal
• Uitwendige lek, klasse C volgens EN

1751

• Interne lek : klasse 3 volgens EN 751
• De VAV zijn uitgerust met een

meetkruis en servomotor.
(Belimo LMV-D3 MP, of NMV-D3-
MP, voeding 24 V, stuursignaal 0 –
10 V, or 2 – 10 V)

RPMC-V (TPM 106/14)
Rechthoekige VAV klep
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• Instellen en regelen van een
constant luchtdebiet in HVAC
installaties

• Afmetingen : 200 × 100 tot 600 ×
600 mm

• Uitwendige lek : klasse C volgens EN
1751

• Luchtdebieten van 250 tot
12 000 m3/h

• Koker en kast uit gegalvaniseerd
staal, klepblad uit aluminium, as ,
lagers en veer uit RVS

RPMC-K (TPM 105/14)
Rechthoekige CAV 

• Debietregeling van de luchtstroom
in kanalen

• Hand- of motorbediening
• Optie ATEX gekeurd
• Afmetingen :

200 × 200 mm tot 2 000 × 2 000 mm

• Uitgevoerd in gegalvaniseerd
staal.

• Klepbladen 100 mm
• Flens voor kanaal inbouw

RKM (TPM 009/00)
Rechthoekige regelklep

• Debietregeling van de luchtstroom
in kanalen

• Hand- of motorbediening
• Optie ATEX gekeurd
• Afmetingen :

200 × 200 mm tot 2000 × 1600 mm

• Uitwendige Luchtdichtheid :
klasse C Over de kleppen :
Klasse 3 volgens EN 1751

• Uitgevoerd in gegalvaniseerd
staal.

• Klepbladen 100 mm

• Flens voor kanaal inbouw

RKTM (TPM 012/00)
Luchtdichte klep
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• Debietregeling van de luchtstroom
• Hand- of motorbediening
• Optie ATEX gekeurd

• Diameter vanaf 80 tot 630 mm
• Materiaal : gegalvanizeerd staal
• Ook beschikbaar met rubber lippen
• Uitwendige lek : klasse C Over de

klep tot diam. 225 klasse 3, tot 630
mm klasse 4 volgens  EN1751

• Debietregeling van de luchtstroom
• Hand- of motorbediening
• Afmetingen : 200 × 200 mm tot

2 000 × 2 000 mm
• Materiaal : aluminium
• Klepblad : hoogte 100 mm

• Inwendige lek klasse 2, 3 volgens 
EN 1751

• Hand of motorbediening
• Met flens voor kanaalmontage

RKKTM (TPM 031/03)
Ronde luchtdichte regelklep

RKALM
Rechthoekige regelklep

• Debietregeling van de luchtstroom
in kanalen

• Hand- of motorbediening

• Optie ATEX gekeurd

• Diameter vanaf 80 tot 630 mm
• Materiaal : gegalvanizeerd staal
• Ook beschikbaar met rubber lippen

RKKM (TPM 030/03)
Ronde regelklep
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Luchtverdeling/roosters

• Wervelrooster voor plafond in- of
opbouw

• Luchtdebiet vanaf 120 tot 600 m3/h
• Afmetingen A × B in mm: 300, 400,

500, 600, 625

• Installatiehoogte 2,6 to 4,0 m
• Voor koelen of verwarmen met

Δt ≤ -14 K
• Gegalvaniseerd stalen plenum
• Frontpaneel poedergelakt RAL 9010

VVPM (TPM 007/99)
Wervelrooster met vaste lamellen

• Wervelrooster voor plafond in- of
opbouw

• Luchtdebiet vanaf 150 tot
1 500 m3/h

• Afmetingen A × B in mm: 300, 400,
500, 600, 625, 825

VVDM (TPM 089/12)
Wervelrooster

• Wervelrooster voor plafond in- of
opbouw

• Luchtdebiet vanaf 55 tot
1 200 m3/h

• Afmetingen A × B in mm: 300, 400,
500, 600, 625, 825

• Installatiehoogte 2,6 to 4,0 m
• Voor koelen of verwarmen met

Δt ≤ -14 K
• Instelbare kunststof lamellen
• Gegalvaniseerd plenum
• Frontpaneel poedergelakt RAL

9010

VVM (TPM 001/96)
Wervelrooster

• Installatiehoogte 2,6 to 4,0 m
• Voor koelen of verwarmen met  Δt ≤ -12K
• Instelbare kunststof lamellen
• Gegalvaniseerd stalen plenum
• Frontpaneel poedergelakt RAL 9010



13

Lu
ch

tv
er
de

lin
g

• Installatie in het plafond of onder
het plafond opgehangen

• Luchtdebiet vanaf 110 tot
1 800 m3/h

• Afmetingen A × B in mm: 250, 300,
400, 500, 600, 625

• Installatiehoogte van 2,6 to 4,0 m
• Voor verwarming en koeling met Δt

≤ -8 K
• Gegalvaniseerd stalen plenum
• Frontpaneel poedergelakt RAL 9010

ALKM (TPM 005/99)
Rond plafondrooster

• 4-weg rooster voor plafond in- of
opbouw

• Luchtdebiet vanaf 110 tot
1 800 m3/h

• Afmetingen A × B in mm: 250, 300,
400, 500, 600, 625

• Installatiehoogte van 2,6 tot 4,0 m
• Voor verwarming en koeling met Δt

≤ -8 K
• Verdeling van de toegevoerde lucht

over de vier zijden
• Gegalvaniseerd stalen plenum
• Frontpaneel poedergelakt RAL 9010

ALCM (TPM 003/97)
4-weg rooster

• Installatie in het plafond of onder
het plafond opgehangen

• Luchtdebiet vanaf 350 tot
2 400 m3/h

• Diameter in mm: 315, 400, 630
• Installatiehoogte > 3,8 m
• Verwarming Δt ≤ 15 K en koeling

Δt ≤ -10 K

• Optionele instelling van het
uitblaaspatroon (verticaal,
diagonaal, horizontaal)

• Gemotoriseerde instelling van het
uitblaaspatroon

• Grote inductie
• Gegalvaniseerd stalen plenum
• Frontpaneel poedergelakt  RAL 9010

VASM (TPM 017/01)
Wervelrooster met instelbare schoepen
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• Optie met diffusor
• Installatie in het plafond of onder

het plafond opgehangen

• Diameter, of A × B afmeting in mm:
125, 160, 200, 250, 315, and 400

• Luchtdebiet vanaf 30 tot 900 m3/h

• Installatiehoogte 2,6 tot 4,0 m
• Voor koelen of verwarmen

Δt ≤ -10 K
• Grote inductie
• Gegalvaniseerd stalen plenum
• Frontpaneel poedergelakt RAL 9010

VAPM (TPM 010/00)
Wervelrooster met vaste schoepen

• Installatie op opstand van de trede
• Afmetingen afhankelijk van het 

aantal wervels 1–6
• Luchtdebiet vanaf 6 tot 100 m3/h
• Installatiehoogte 15 tot 30 mm 

boven de vloer

• Voor koelen of verwarmen Δt ≤ 5 K
• Mogelijkheid tot toevoegen

bijkomende werveling
• Gegalvaniseerd stalen plenum
• Frontpaneel poedergelakt RAL 9010

VAPM-L (TPM 082/11)
Wervel op paneel

• Optioneel met debietinstelling bij
gemonteerd paneel

• Afmeting A × B in mm: 250, 300,
400, 500, 600

• Geschikt voor alle vierkante
panelenvan het  type VVM, 
VVPM,VVDM, ALCM en ALKM

• Gegalvaniseerd staal

EKOBOX (TPM 037/04)
Plenum voor plafondpanelen
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• Voor toe- en afvoer van
verwarmde of gekoelde lucht

• Stabiel uitblaaspatroon
• Aantal slots : 1 tot 6

• Variabele lengte
•  Geanodiseerd profiel 

Optie poederlak 
• Lamellen van zwarte of witte 

kunststof

SDL (TPM 110/15)
Spleetrooster 

DVCM
Geperforeerd rooster

• Afmetingen A × B in mm:
250, 300, 400, 500, 550

• Installatiehoogte van 2,6 tot 4,0 m
• Koelen of verwarmen

• Gegalvaniseerd stalen plenum
• Frontpaneel poedergelakt RAL 9010
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• Strekmetalen afdekrooster
• Effectieve doorgang 78 %

• Staal poedergelakt  RAL
9010, of 9006

• Ronde of vierkante
uitvoering

KMM (TPM 002/96)
Afdekrooster

• Materiaal : geanodiseerd aluminium
of gegalvaniseerd staal
Lijnrooster variant SMPM

• Toe- en afvoer van verwarmde of
gekoelde lucht

• Luchtdebiet vanaf 100 tot 5 000 m3/h

SMM, SMPM (TPM 014/01, TPM 035/04)
Wandrooster

• Toevoer van grote
ventilatiedebieten met een laag
temperatuurverschil.

• Luchtdebiet van 500 tot
8 100 m3/h

• Toevoer van gekoelde lucht met een 
klein verschil t.o.v. de 
ruimtetemperatuur.

• Roestvrij staal of poedergelakt RAL 
9010

VPVM (TPM 013/01)
Verdringingsrooster
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VNM (TPM 015/01)
Instelbaar wandrooster

SVM (TPM 016/01)
Instelbaar wandrooster

• Voor plaatsing in ronde kanalen
• Toe- en afvoer
• Luchtdebiet vanaf 100 tot  5 000

m3/h

• Instelbare lamellen
• Optie : debietregelaar
• Materiaal : kader uit gegalvaniseerd

staal , lamellen uit aluminium

VNKM (TPM 034/04)
Kanaalrooster

• Materiaal : geanodiseerd aluminium       
of gegalvaniseerd staal

• Plaatsing in de wand
• Instelbare lamellen

• Toe- en afvoer van gekoelde of
verwarmde lucht

• Luchtdebiet vanaf 100 tot 5000 m3/h
• Optie debietregelklep

idem aan SNM
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• Roosters met lange worp
• Plaatsing in het plafond of de wand
• Geschikt voor grote hoogtes
• luchtdebiet vanaf 40 tot

2 400 m3/h
• Diam  in mm: 100, 125, 160, 200,

250, 315, and 400

• Verwarming Δt ≤ 25 K en koelen Δt ≤
-14 K

• Hand- of motorbediende instelling
van het uitblaaspatroon  (±25 °)

• Hoge debieten mogelijk
• poedergelakt RAL 9010

DDM II (TPM 072/08)
Jetrooster

• Afvoer van behandelde lucht
• Wandmontage

• Luchtdebiet vanaf100
tot 5 000 m3/h

• Optie : debietregelaar
• Materiaal : geanodiseerd

aluminium, poedergelakt RAL 9010

RAG45 (TPM 107/15)
Wandrooster vaste lamel 45 ° 

• Toe- of afvoer buitenrooster
• Onzichtbare montage of

montagegaten in het kader
• Versterkt montageframe
• Afmetingen vanaf 200 × 200 tot

2 000 × 2 000 mm

• Optie voor insectengaas of
vogelnet

• Optie houder voor G2 filter
• Kader en lamellen uit

gegalvaniseerd staal of
aluminium

• Poederlak naar keuze

PDZM (TPM 079/10)
Buitenmuurrooster
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HVAC componenten

• Afmetingen vanaf 200 × 200
tot 1 400 × 1 400 mm

• Maximale verschildruk 1 500 Pa,
maximale luchtsnelheid 12 m/s

• Materiaal : volledig uit
gegalvaniseerd staal

NKTM (TPM 090/13)
Terugslagklep of overdrukklep

• De soepele mof voorkomt de
overdracht van trilling door de
ventilator op het kanalennet

• Soepel tussenstuk 30 mm
• Ronde of rechthoekige

uitvoering

TVM (TPM 003/96)
Soepele mof

• Aansluitdiameter vanaf 80 tot
800 mm

• Met dichtingslippen

• Maximale luchtsnelheid 12 m/s
en maximale druk 1 500 Pa

• Isolatiedikte 50 mm orf100 mm

SMR (TPM 112/15)
Geluidsdemper
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Luchtbehandelingskast

• Modulaire luchtbehandelingskasten

•

•

•

(LBK) verzorgen de centrale 
verdeling van voorbandelde lucht in 
commerciële, industriële en private 
installaties. 
Luchtdebieten vanaf 500 tot 100 000 
m3/h 

De kast is frameless gebouwd met 
vele klantspecifieke mogelijkheden. 
De LBK kan uitgerust worden met 
alle hoogstaande componenten 
zoals : Plug fans, DC, EC ventilatoren, 
frequentieregelaars, warmtewielen, 
kruisstroomwisselaars, koel- en 
verwarmingsbatterijen, filters, 
druppelvangers en registerkleppen.
De Mandik LBK zijn Eurovent, RTL en 
ERP gecertificeerd.

• Getest door het  “TUV Sud” labo
• Mechanische sterkte: D1 (M)
• Lekverliezen van de kast: L1 (M)
• Filter bypass lek: 0 5% - F9 (M)
• Thermische overdracht: T3
• Koudebruggen van de kast: TB2
• A+ energieklasse

• Luchtdebiet 500 tot
25 000 m3/h

• Op basis van  M and P modellen
• Gecertificeerd volgens 2004/108/ES

(EMC) and 2006/95/ES (LVD)

• Geïntegreerde warmtepomp
• Voorzien van Siemens besturing

Luchtbehandelingskast 
MANDIK

Luchtbehandelingskast MANDIK 
met warmtepomp
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• Vooraf samengebouwde Plug&Play
unit.

• Gamma CPV 12 – CPV 60
• Luchtdebiet vanaf 500 tot

6800 m3/h
• De units voldoen aan EN 13 053

en EcoDesign 2016 and 2018

• Mechanische eigenschappen van
de kast volgens EN 1886, T2/TB2

• Binnenopstelling
• Plug&Play besturing geïntegreerd
• Tegenstroom wisselaar
• Ingebouwde koel- en

verwarmingsbatterijen
• EC ventilatoren

Compacte 
luchtbehandelingskast CPV
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• Voor elke toepassing of combinatie
inzetbaar

• Eenvoudige bediening met de
Siemens Climatix controller

• Gecertificeerd volgens :;
2004/108/ES (EMC) and 2006/95/ES

(LVD)
• Uitvoerige

communicatiemogelijkheden

• Bediening via LCD paneel of
knoppen rechtstreeks op de
controller

• Metalen of kunststof schakelkasten

MaR
Stuurkast

• Drie afmetingen afhankelijk van
het debiet.

STRATIFIER (TPM 048/05)
Anti-stratificatie ventilator
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• Min  afmetingen
200 × 200 × 375 mm

• max  afmetingen1 600 × 800 × 375
mm

PKTMF – 120
Brandkleppen, schokbestendig, grotere debieten 
en drukken

• Min  afmetingen 200 × 200 × 450,
max  afmetingen
1 400 × 1 000 × 450 mm

•  Gecertificeerd volgens EN15650

• Getest  volgens EN 1366-2
• Klasse EN 13501-3+A1
• Brandweerstand EIS 120
• Uitwendige lek, klasse C, Interne lek, 

klasse 2 volgens tot EN 1751
• Corrosiebestendig volgens EN 15650
• Cycling test, klasse C 10000 volgens

EN 15650
• Klepbediening, mechanisch,

elektrisch pneumatisch, of
combinatie

• Pneumatische bediening in
combinatie met SWAGELOK

• Volle lagers – onderhoudsvrij in
hoge mate schokbestendig

• Maximaal luchtdebiet tot 20 m/s
• Maximaal drukverschil 7500 Pa

• Turbulente stroming in de klep is
toelaatbaar. De klep kan onder alle
omstandigheden bediend worden.

• Aardschokbestendig RRS (EDB,
APC) getest op 12G

• Minimum levensduur : 40 jaar

PKTMB – 120
Brandkleppen, schokbestendig, grotere debieten en 
drukken

Speciale Toepasingen

•  Gecertificeerd volgens EN15650

• Getest  volgens EN 1366-2
• Klasse EN 13501-3+A1
• Brandweerstand EIS 120
• Uitwendige lek, klasse C, Interne lek, 

klasse 2 volgens tot EN 1751
• Corrosiebestendig volgens EN 15650
• Cycling test, klasse C 10000 volgens

EN 15650
• Klepbediening mechanisch,

elektrisch pneumatisch, of
combinatie

• Pneumatische bediening in
combinatie met SWAGELOK

• Volle lagers – onderhoudsvrij in
hoge mate schokbestendig

• Maximaal luchtdebiet tot 20 m/s
• Maximaal drukverschil 6600 Pa

• Turbulente stroming in de klep is
toelaatbaar. De klep kan onder alle
omstandigheden bediend worden.

• Aardschokbestendig RRS (EDB,
APC) getest op 1OG

• Minimum levensduur : 40 jaar
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• Min  afmetingen
200 × 200 × 375 mm
max  afmetingen1 600 × 1 000 × 375 
mm, rond ø 180 – 1 000 mm

PKTMJ – 90/120
Brandklep, schokbestendig, grotere debieten en 
drukken

• Min  afmetingen 200 × 200 × 210 mm
max  afmetingen
2 000 × 2 000 × 210 mm

• Enkel mechanisch
• Onderhoudsvrije volle lagers
• Externe lek, klass C, Interne lek, klasse

3 volgens  EN 1751
• Maximale luchtsnelheid  25 m/s
• Bewegende delen buiten de

luchtstroom

• Drukken tot 7 500 Pa
• Gegalvaniseerd staal of RVS

Plaatdikte 3mm met luchtdichte
lassen

• Te reinigen na radioactieve
besmetting

• Schokbestendig RRS (EDB, APC)
getest op 10 G

• Minimum levensduur 40 jaar
onderhoudsinterval 10 000 uur

NKTMJ
Terugslagklep, schokbestendig, grotere debieten en drukken

• Volle lagers – onderhoudsvrij in
hoge mate schokbestendig

• Maximaal luchtdebiet tot 15 m/s
• Maximaal drukverschil 2500 Pa

• Turbulente stroming in de klep is
toelaatbaar. De klep kan onder alle
omstandigheden bediend worden.

• Aardschokbestendig RRS (EDB,
APC) getest op 5G

• Minimum levensduur : 40 jaar
• Geschikt als explosie veilig toestel

in zones ATEX 1 en 2
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• Min  afmetingen 250 × 250 × 210
max  afmetingen
2 000 × 2 000 × 210 mm

• Mechanische, elektrische,
pneumatische bediening of
combinatie - bijkomende
eindschakelaars

• Onderhoudsvrije volle lagers
• Externe lek, klasse C, Interne lek,
klasse 3,4 volgens EN 1751

• Maximale luchtsnelheid 25 m/s
• Contra-roterende aerodyamische

lamellen

• Bedieningsmechanisme buiten
de luchtstroom

• Druk tot 7500 Pa
• Gegalvaniseerd of RVS

3 mm plaatdikte met luchtdichte
lassen

• Te reinigen na radioactieve
besmetting

• Schokbestendig RRS (EDB, APC)
getest op 10 G

• Minimum levensduur 40 jaar
onderhoudsinterval 10 000 uur

•

RKTMJ
Schokbestendige regelklep voor grotere drukken en 
luchtsnelheden. Gebruik als afsluitklep of lekdichte 
klep.

• Afmetingen min  ø 200, max  800 mm 
• RVS - plaatdikte 3 – 6 mm, gelast 

constructie met passivisatie van de 
las

• Gebruik als brandklep, drukklep met 
brandweerstand, lekdichte 
afsluitklep, regelklep, warmte of rook 
afsluitklep

• Elektrische motor (AUMA, Bernard 
Controls, ROTORK) of pneumatische 
bediening (STASTO-VALBIA),  einde 
loopschakelaars (Petercem, 
Telemechanique, Honeywell)

• Maximale luchtsnelheid 35 m/s
• Maximale druk 23 kPa 
• Turbulent stroming is mogelijk
• Schokbestendig tot 30 G
• Getetst volgens EN 1366-2, volgens 

EN 13501-3, CE gecertificeerd volgens 
EN 15650

• Brandweerstand EI 180 ve, ho (i  o) S
• Lekdichtheid klass "D" volgens EN 

12266-1 (lek max  6 l / min at 1 1 bar)
• Temperatuur tot 220°C
• Aantal cycli zonder afbreuk aan 

brandweerstand of lekdichtheid
• Radiatioactieve weerstand tot 3 35 

MGy
• Voldoet  Ex II class 3 / 3G c IIB + H2 TX
• Reinigbaar na radioactieve 

besmetting
• Levensduur 40 jaar
• IP 65

PKTMC-180
Drukbestendige brandklep 
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