
NKV-RT
Lamellen ventilator 
Met regeninslagvrije zijkleppen. Volgens EN 12101-2

• Energievrije natuurlijke ventilatie.

• Daglichtvoorziening.

• Laag luchtlekverlies.

• Ventilatie bij neerslag.

• Brandventilatie/RWA (rook- en warmteafvoer).

• Geschikt voor isolatieglas lamellen.
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Montageflens uitvoeringen

Lamel uitvoeringen

Polycarbonaat, 10 mm, helder/opaal , 3,0 W/m²K (U waarde), 
79-50% lichtdoorlatend

Alusandwich, 10 mm, geïsoleerd, 1,9 W/m²K (U waarde)

Polycarbonaat, 16 mm, helder/opaal , 2,4 W/m²K (U waarde), 
79-50% lichtdoorlatend

Enkel gehard- of draadglas, 6 mm, 5,6 W/m²K (U waarde), 
90% lichtdoorlatend

Isolatieglas, 18 mm/ 20 mm/ 22 mm, 3,0 - 1,4 W/m²K (U waarde), 
90% lichtdoorlatend

Alusandwich, 16 mm, geïsoleerd, 1,4 W/m²K (U waarde)



Technische informatie

L (mm) =  (n x 220) + 50  B (mm)=  (Type x 10) + 80  Ag (m²)= L (m)  x B (m)  n= aantal kleppen

Type  NKV-RT (hoge base) enkelwandig aluminium. Geometrisch oppervlak topkleppen (m²).

Type 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B (mm)

50 0,41 0,54 0,67 0,79 0,92 1,05 1,18 1,31 1,43   580

75 0,59 0,77 0,95 1,14 1,32 1,50 1,68 1,87 2,05   830

100 0,77 1,00 1,24 1,48 1,72 1,95 2,19 2,43 2,67 1080

130 0,98 1,28 1,59 1,89 2,19 2,50 2,80 3,11 3,41 1380

160 1,19 1,56 1,93 2,30 2,67 3,04 3,41 3,78 4,15 1680

190 1,41 1,84 2,28 2,71 3,15 3,58 4,02 4,46 4,89 1980

L(mm) 710 930 1150 1370 1590 1810 2030 2250 2470

Geometrisch oppervlak zijkleppen (m²).

Type          Lage base Hoge base

          H (mm)   H (mm)

150 0,21 0,27 0,33 0,39 0,46 0,52 0,58 0,64 0,70   405  605

300 0,36 0,46 0,57 0,67 0,79 0,89 0,99 1,10 1,20   555  755

Minimale  Lage base  Lage base   Hoge base  Hoge base

dakopening  enkelwandig aluminium geïsoleerd   enkelwandig aluminium geïsoleerd 

Lengte   L   L   L   L-50   

Breedte   B   B   B   B-50

Afmetingen

Dagelijkse ventilatie
Brandventilatie

Regeninslagvrije ventilatie
met type 300 zijkleppen

Regeninslagvrije ventilatie
met type 150 zijkleppen

Uitvoering zonder zijkleppen en met vaste (lichtdoorlatende) bovenplaat i.p.v. topkleppen ook leverbaar.

Ventilatie principe
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Alusandwich, 10 mm, geïsoleerd, 1,9 W/m²K (U waarde)

Isolatieglas, 18 mm/ 20 mm/ 22 mm, 3,0 - 1,4 W/m²K (U waarde), 
90% lichtdoorlatend

Alusandwich, 16 mm, geïsoleerd, 1,4 W/m²K (U waarde)



NKV-RT

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

Service

De NKV-RT lamellen (brand)ventilator met regeninslag vrije zijkleppen voert op 
economische, energievrije manier grote hoeveelheden warme lucht en/of rook af. 
Het systeem is uitermate geschikt voor gebouwen met een hoge interne warmte-
last waar ook bij regen en sneeuw een goede ventilatie gewaarborgd moet zijn. 
Het fraai gevormde en veelzijdige systeem wordt onder DIN-EN-ISO 9001 controle 
geproduceerd met de best denkbare, corrosievrije materialen waardoor een prob-
leemloze werking wordt gegarandeerd. Door een uitgebreide range qua maatvoer-
ing, uitvoering en bedieningsmogelijkheden is dit lichtgewicht systeem praktisch 
overal toe te passen.

Warme lucht is lichter dan koude lucht en stijgt op. Door deze thermische werking (en/of overdruk in 
een gebouw) kunnen op energievrije wijze grote hoeveelheden warme lucht of rook uit een gebouw 
worden afgevoerd. De NKV-RT ventilator is voorzien van topkleppen voor dagelijkse ventilatie en/of 
rookventilatie bij brand. De topkleppen zijn bedienbaar voor dagelijkse ventilatie. In combinatie met 
regendetectie worden de topkleppen automatisch gesloten bij neerslag. Toegepast als brandventila-
tor (rookluik) worden ze automatisch en met voorrang geopend in geval van een alarmmelding. Bij 
neerslag worden de zijkleppen (automatisch) regeninslagvrij geopend en de topkleppen gesloten. Bij 
bedrijfsstilstand of om andere reden kunnen de zijkleppen en topkleppen onafhankelijk geopend of 
gesloten worden. De aërodynamische oppervlakte van topkleppen en/of zijkleppen worden niet door 
elkaar beïnvloed omdat de zijkleppen geheel buiten de luchtstroom van de dakopening zijn aange-
bracht. De NKV-RT heeft geïntegreerde regengoten en iedere klep sluit afzonderlijk rondom op een 
EPDM rubber afdichting waardoor een maximale luchtlekdichtheid is gegarandeerd.

•  Industriële gebouwen 

•  Winkelcentra 

•  Veiling-of beursgebouwen 

Lamellen:    10/ 20 mm geïsoleerd dubbelwandig aluminium 
Toplamellen:   1,8 mm enkelwandig geëxtrudeerd aluminium
   10/20 mm thermisch geïsoleerd dubbelwandig aluminium
   10/16 mm lichtdoorlatend geïsoleerd polycarbonaat (helder of opaal)
   6 mm enkelwandig gehard glas, draadglas en gelaagd glas
   18-22 mm dubbelschalig isolatieglas (in meerdere uitvoeringen) 
Zijkleppen:   enkelwandig / dubbelwandig geïsoleerd aluminium
   (standaard of verbrede uitvoering)
Behuizing:   enkelwandig / dubbelwandig geïsoleerd aluminium

•  Pneumatische bediening (vergrendeld). 

•  Elektrische bediening 24V DC / 230V AC. 

•  “Fail safe” bediening. Zowel elektrisch als pneumatisch handmatige/kabel bediening. 

•  Smeltzekering temperatuur: 68 - 93 - 110 - 140 °C.

Corrosiebestendig aluminium AlMg3 plaatmateriaal - AlMgSi 0,5 profielen - weersbestendige EPDM 
afdichtingen - RVS bevestigingsmaterialen

De NKV-RT ventilatoren worden standaard geheel geassembleerd en voor levering getest, standaard 
geleverd in brute aluminium maar kunnen ook in elke gewenste RAL kleur geleverd worden. Als extra’s 
zijn insectengaas, geluiddempers en montageflens aanpassingen voor waterdichte aansluiting lever-
baar. De NKV-RT kan door zijn relatief lage gewicht gemonteerd worden op alle soorten bouwkundige 
opstanden, dakprofielplaten, beglazingssystemen en zelfs in- en op gebogen lichtstraten. Alle benodigde
montageflenzen worden op klantspecificatie geproduceerd en geheel waterdicht gelast uitgevoerd.

Omschrijving

•  Multifunctionele gebouwen

•  Zwembaden

•  Cartcentra etc.

Toepassing

Werking

Uitvoering

Bedieningen

Materialen

Algemeen

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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