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ZANDOPVANGROOSTER
GB900 • IB900 • WB900

Doorsnede / maatvoering

NL  5 080

Toepassing
De zandopvangrooster type -B900 is
een buitenmuurrooster die wordt
toegepast in droge, stofferige of
zanderige omgevingen. Speciaal
ontwikkeld voor het verwijderen
van opwaaiend zand en stof in
aangezogen lucht. Hierbij blijven
steeds optimale luchtdoorstro-
mingskarakteristieken behouden
dankzij een speciaal design met
dubbel U-profiel. Zand en stof wor-
den onderaan het rooster geëva-
cueerd wat het onderhoud ervan
tot een minimum beperkt.
De zandopvangroosters kunnen ge-
bruikt worden als natuurlijke ventila-
tieroosters of om de zandlast te
beperken in de filterstadia van een
luchtbehandelingsinstallatie.

Technische informatie
Eigenschappen

• zelfreinigend door de vrije zandaf-
voer

• zeewaterbestendig (IB en WB)
• verkrijgbaar in stappen van 50

mm in de lengte en 1 mm in de
hoogte
min. L x H = 150 x 150 mm
max. L x H = 2300 x 2300 mm

5

Horizontale doorsnede

Verticale doorsnede

Alle afmetingen in mm
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ToebehorenBestekomschrijving
• vogelgaas:

- verzinkt stalen draadgaas aan de
achterzijde van het rooster
(12,5 x 12,5 x Ø 0,8 mm)

- inox draadgaas aan de achterzij-
de van het rooster
(11,7 x 11,7 x Ø 1 mm)

• muggengaas:
verzinkt stalen / inox muggengaas
aan de achterzijde van het rooster
(1,4 x 1,4 x Ø 0,24 mm) 

Voorbeeld:

Onderhoudsvrij aluminium zandop-
vangrooster met dubbel U-profiel en
zandevacuatie onderaan het rooster.
Het rooster is voorzien van een verzinkt
stalen draadgaas (12,5 x 12,5 x Ø 0,8
mm)
Vervaardigd uit aluminiumplaat.

Type: WB901
nom. afm. (L x H) … x … mm

Uitvoering

• aluminium constructie:
U-profiel 1,5 mm dikte, montagefra-
me 2 mm dikte, niet geanodiseerd 

• gegalvaniseerd stalen constructie:
1,5 mm dikte al of niet geschilderd in
een RAL-kleur

• inox uitvoering in inoxplaat 1,2 mm
dikte

Hoe bestellen
WB900, aluminium uitvoering voorzien van vogelgaas met nominale
afmetingen 450 x 400 mm.

W B 9 0 1 - - 0 4 5 0 0 4 0 0

L

0: zonder draadgaas
1: met verzinkt draadgaas
2: met verzinkt muggengaas
3: met inox draadgaas
4: met inox muggengaas

G: gegalvaniseerde uitvoering
I : inox uitvoering
W: aluminium uitvoering

H

Drukverlies

Geldig voor vrije doorstroming of
kanaalaansluiting.
Aangegeven snelheden zijn snelheden
voor de nominale doorlaat (LxH). Om
de snelheid in de spleten te kennen,
deze snelheid x 3.

Voor gebruik in normale omstandig-
heden zijn de zandopvangroosters
geschikt voor aanzuigsnelheden tot
2 m/s. Snelheden boven 2 m/s zijn
niet aan te raden in stofferige en zan-

derige omgevingen daar de werking
van het rooster om het zand op te
vangen hier sterk vermindert.
Aanbevolen wordt een snelheid van
1,5 m/s, dit voor een efficiëntie van
ongeveer 40-60 %, afhankelijk van de
deeltjesgrootte van stof en zand.

Selectievoorbeeld:
• qv = 7500 m3/h
• Opp. voor v = 1,5 m/s: 1,389 m
• Afmetingen (L x H): 1400 x 1000 mm
• Drukverlies bij v = 1,5 m/s: 45 Pa
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