DUKA e-learning
Ventiler og riste

Plastventiler og riste

DUKA Ventilation har et bredt udvalgt af ventiler og riste i både plast og
metal, der kan anvendes til et utal af ventilationsopgaver.
Sortimentet dækker over riste, der kan bruges både ind- og udvendigt
med det formål at skabe et godt og sund indeklima.
Fordele:
Sikrer naturlig ventilation af boligen
Giver et sundt indeklima
Passer til alle byggerier
Fås i mange farver og dimensioner
Komplette løsninger med naturlig ventilation

Ventiler i plast
Til indvendig brug

Tallerkenventil
Type 68

Vægventil
Type 69

Vægventil
Type 74.3 & 74.4
Type 74.5 & 74.6

Vægventil

Ind- og udblæsningsventil
Type 69

Klapventil
Type 110 + 111

Klapventil
Type 112 + 113

Skydeventil
Type 120

De indvendige ventiler skaber et godt indeklima med naturlig ventilation.
Ventilerne kan tilpasses indviduelt ved, at der kan justeres på den mængde
luft, der kommer ind i huset.
Ventilerne skal kombineres med en murgennemføring og en udvendig rist.

Riste i plast
Til indvendig brug

Skabsriste
Type 60

Skabsrist
Type 61

Køleskabsrist
Type 125

Skabsristene kan anvendes til montering i skabe og indvendige døre, der
sikrer den fornødne ventilering. Kan også give lufttilførsel til rum med mekanisk udsug som f.eks. bad og bryggers.
Køleskabsristen sikrer den varme indbyggede køle- eller fryseskabe afgiver, kan komme væk fra indbygningsskabet.

Riste skærme, og ventiler i plast
Til udvendig brug

Jalousirist
Type 63.1 + 63.3

Lamelventil
Type 70 + 75

Skabsrist
Type 73.3 + 73.4

Lamelventil
Type 70/10C + 71.5

Stormskærm
Type 72

Drænrørsventil
Type 95.3 + 95.4

Jalousiristene monteres udvendigt, og sikrer en gennemstrøm af frisk luft til
boligen. Fås både til firkantet og rund murgennemføring.
Stormskærmen reducerer vindgener udefra.
Lamelventilerne kan anvendes udvendigt til bl.a. ventilatorer, emhætter og
tørretumblere. Ventil med løse lameller, der åbner for indvendig luftstrøm,
men minimerer vindgener udefra.
Drænrørsventil anvendes til ventilation i mur, drænrør og ældre ventilationsinstallationer.

Ventiler og gennemføring i plast
Til montering i væg/mur

Murgennemføring
Type 201 + 202

Murgennemføring
Type 203 + 204

Studsfugeventil
Type 90

Murgennemføringerne i rund og firkantet er teleskopløsninger, der kan tilpasses i længden. Ind- og udvendige ventiler og riste monteres på disse
med klik-system.
Studsfugeventil anvendes til ventilation af hulmurer.
Teleskopventiler

Murgennemføring
Type 450 dB

Murgennemføring
Type 100

Murgennemføring
Type 300

Teleskopventilerne er en komplet løsning til ventilation med naturlig ventilation med indvendig ventil, murgennemføring og udvendig rist.

Ventiler og riste i metal
Til indvendig brug

Udsugningsventil
Type DKU

Regulerbarventil
Type 370 + 500

Udsugningsventil
Type DKI

Vægventil
Type KCN

Vinduessventil
Type 152

Ventilationsrist
Type 460 + 660

De indvendige ventiler skaber et godt indeklima med naturlig ventilation.
Ventilerne kan tilpasses indviduelt ved, at der kan justeres på den mængde
luft, der kommer ind i huset.
Ind- og udblæsningsventilerne anvendes ofte sammen med ventilationsaggregater.
Regulerbarventil kan anvendes på døre og vægge.
Vinduesventil kan anvendes på vinduer og terrassedøre.
Ventilationsristen anvendes i døre eller vægge. Sikrer god luftcirkulation i
bebyggelsen.

Riste i metal
Til udvendig brug

Jalousirist
Type 152

Sokkelrist
Type 130 + 170

Jalousirist
Type MVM

Murstensrist
Type 180

Strækmetalnet
Type 100

Ventilnet
Type 195

Ventilrist
Type 110

Udvendig rist
Dusav

Ristene monteres udvendigt, og sikrer en gennemstrøm af frisk luft til boligen.
Strækmetalnet, ventilristen og -nettet anvendes til ventilaitonssystemer.
Sokkelristen og murstensristen kan anvendes til ventilation af krybekælder
og hulmur.
Dusav risten kan anvendes til luftindtag og afkast bl.a. til ventilationsaggregater.

