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• Energievrije natuurlijke ventilatie.

• Regeninslagvrije luchttoevoer.

• Luchttoevoer in RWA-systeem. 

• Afsluitbare gevelroosters.

• Geluidreducerende uitvoering 
    met horizontale lamellen.

MLS-N - NKV-G
Gevelroosters 
Volgens EN 12101-2
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Geometrisch oppervlak Ageo (m²) = B (m) x H (m)
B = 0,5.... onbeperkt H = 0,6 - 3,0 m

Bovenaanzicht

MLS-1 MLS-3



Technische informatie

Coulissendikte D = 200 mm Spleetbreedte S = 200 mm
Afwijkende uitvoeringen op aanvraag.

Lengte L       Geluiddemping in dB per octaafband             

frequentie > 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Rw

500 mm            3,9 5,0 10,8 13,0 14,1 13,4 10,9 11,3 14

750 mm            4,4 5,5 13,5 17,0 18,7 17,2 13,0 13,2 18

1000 mm             4,8 6,0 16,2 20,9 23,3 21,0 15,0 15,1 21

1250 mm             4,6 7,2 18,9 24,1 27,6 24,2 16,6 15,8 25

1500 mm             4,3 8,3 21,5 27,3 31,9 27,3 18,2 16,5 27 

Doorsnede NKV-G
NKV-GV (vast) NKV-GB (bedienbaar)
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Geometrisch oppervlak Ageo (m²) = B (m) x H (m)
B = 0,5 - 1,2 m H = 0,6 - 2,5 m
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1.  Montageflens
2.  Omkasting
3.  Bedieningsstang
4.  Lamellen ondersteuning
5.  Horizontale lamel
6.  Gevelrooster MLS-1
7.  Geluidsdemper
8.  Afsluitsectie
9.  Ondersteunende constructie
10. Bediening afsluitsectie
11. Afwerking gevelsparing
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Geluidsdemping



MLS-N - NKV-G

Bovema biedt een uitgebreide service 
met betrekking tot de specificatie en 
installatie van onze producten.

Service

De gevelroosters van het type MLS-N en NKV-G zijn geschikt voor energievrije, 
natuurlijke Iucht toe- en afvoer in commerciële - industriële en utiliteits toe-
passingen waar ventilatie ook bij neerslag gewaarborgd moet zijn. Door een 
uitgebreide range qua maatvoering, uitvoering en bedieningsmogelijkheden 
is dit lichtgewicht systeem praktisch overal toe te passen. De aerodynamisch 
gevormde aluminium extruse lamellen van het type MLS vormen een ononder-
broken strakke, architectectonische ventilatiewand zowel in vaststaand ge-
opende- als afsluitbare uitvoering. Aan de binnenzijde van de roosters zijn de 
bevestigingsstijlen aangebracht middels een, eveneens aluminium, uniek “klik” 
systeem waardoor het buitenaanzicht van de roosters niet onderbroken wordt 
en over iedere lengte en hoogte de benodigde stabiliteit verkregen wordt. 
Evenals de meervoudig bewerkte lamellen van het type NKV-G verhinderen 
ze waterintrede bij neerslag. In bedienbare uitvoering worden de vaststaande 
lamellen afgewisseld met tussenliggende afsluitbare lamellen waardoor ook in 
geopende stand weersonafhankelijke ventilatie mogelijk is. De ruime keuze aan 
bedieningsmogelijkheden maakt het mogelijk om de vrije ventilatieopening aan 
de gewenste vrije doorlaat of waterdichtheid aan te passen. In combinatie met 
de beschikbare bedieningsmogelijkheden zijn de gevelroosters tevens geschikt 
als luchttoevoer in een rook- en warmte-afvoer (RWA) systeem.

Buitenlucht wordt via de horizontale lamellen in het gebouw gevoerd. Eventuele neerslag wordt zowel 
direct via de lamellen die onder een hoek van 45° zijn geplaatst als ook via de geïntegreerde water-
keringen naar de zijkant afgevoerd en daar verticaal naar de afwateringsopeningen buiten het gebouw 
gebracht. Bij overmatige neerslag of extreme windsnelheden kunnen de bedienbare gevelroosters 
(eventueel automatisch) in een gedeel telijk geopende positie gestuurd worden waardoor er een nog 
grotere waterkering plaats  vindt. Bij het type MLS blijft het aanzicht van buiten zowel in gesloten - 
als in (geheel of gedeeltelijk) geopende stand van de afsluitbare lamellen ongewijzigd.

•  lndustriele gebouwen •  Winkelcentra

•  Ziekenhuizen  •  Veiling en beursgebouwen 

•  Multifunctionele gebouwen •  Zwembaden 

•  Machinekamers   •  Klimaatunits

Lamellen:   MLS-N:  rastermaat in hoogte 125 mm
   Materiaaldikte 1,8 mm extruse aluminium
   NKV-G: rastermaat in hoogte 125 mm
   Materiaaldikte 1,5 mm aluminium
 Omkasting:  Materiaaldikte 2,0 mm aluminium
 

• Pneumatische bediening (vergrendeld). 

• elektrische bediening 24V DC/ 230V AC.

• handmatig/kabel bediening. Ook gebouw onafhankelijke CO² en elektrische bedieningen zijn leverbaar.

Corrosiebestendig aluminium AlMg3 plaatmateriaal - AIMgSi 0,5 extruse  profielen - 
RVS bevestigingsmaterialen - kunststof lagering.
 
 
De MLS-N en NKV-G gevelroosters worden standaard geheel geassembleerd (bij grotere afmetingen 
in secties) en voor levering getest. Ze worden standaard geleverd in brute aluminium, maar kunnen ook 
geanodiseerd of in elke gewenste RAL kleur gemoffeld worden. Als extra’s zijn vogelgaas, geluiddempers 
en montageflens aanpassingen voor alle soorten bouwkundige aansluitingen leverbaar. De gevelroosters 
kunnen door het relatief lage gewicht en de geringe inbouw diepte in alle bouwkundige voorzieningen en 
beglazings systemen geïnstalleerd worden. Alle benodigde montageflenzen worden op klantspecificatie 
geproduceerd en geheel waterdicht gelast uitgevoerd.

Toepassing

Uitvoering

Werking

Omschrijving

Bedieningen

Materialen

Algemeen

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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