
ZelfRegelend

ZelfRegelendFLEXAIR EPC  

- Thermisch geïsoleerd klepventilatierooster met variabele
 ventilatiecapaciteiten voor éénzelfde glasaftrek en  

éénzelfde inbouwhoogte. 
- Zeer compact door de geringe glasaftrek van 65 mm.
- Toepasbaar in houten, kunststof of aluminium kozijnen. 

ZelfRegelend 20 Pa 20 Pa

EPC
- 0,05

ZR-klep
klasse
P4

Zelfregelende klep klasse P4
E-peil verlaging tot 4,3 punten

50 Pa
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Productomschrijving

De FlexAir EPC is een thermisch geïsoleerd klepventilatierooster, met optioneel een 
zelfregelende klep. Het is beschikbaar in drie ventilatiecapaciteiten voor één glasaftrek 
en één inbouwhoogte. De FlexAir EPC is toepasbaar in houten, kunststof en aluminium 
kozijnen. Het rooster is eenvoudig schoonmaakbaar dankzij een met de hand 
afneembaar binnenprofiel, dat tevens dienst doet als insectenwering. 
De zelfregelende klep, die automatisch reageert op variërende druk, laat toe om  
constant te ventileren aan een vast debiet. 

Technische specificaties, tekeningen en bestekteksten kan u steeds downloaden van 
onze website www.aralco.be.
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Op www.aralco.nl vindt u steeds de laatste versie van de productfiche.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARALCO NVS. © ARALCO NVS nv, Waregem, 2013

Testrapport Sight P050080

Waarden FlexAir EPC
Capacitieit bij 2 Pa in m³/h.m (cfr. NBN D50-001) 71 91 116

Geluidsniveauverschil in open toestand 
Dne,W in dB (cfr. ISO 140-1)

25 (-1;-1)

Warmtedoorgangscoëfficiënt (cfr. EN ISO 10077-2) U = 2,7 W/m2K

Temperatuurfactor (f) (cfr. EN ISO 10077-2) 0,405

Wind- en waterdichtheid (cfr. NEN 1027 &  NEN 2278) Tot 650 Pa (150 m)

Stijfheid en sterkte (cfr. NEN-EN 3660) Voldoet aan de hoogste klasse (1600 Pa)

Afmetingen Glasplaatsing Plaatsing met 
los kalfprofiel

Glasaftrek 65 mm /

Inbouwhoogte 80 mm 105 mm

Glasgoot 26 / 30 / 34 / 38 mm /

Sponningsflens 20 / 24 / 28 / 32 mm 20 / 24 / 28 mm

Uitvoeringen
Bediening Hendel, koord of stang

Eindstukken Zwart, wit, grijs of crème

Afwerking F1 blank geanodiseerd
Alle Ral-kleuren (ook bicolor)
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