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Karakteristik af vægpaneler
Panel typer:

• Skillevægspanel – 62 mm

• Beklædningspanel – 42 mm

• Standard dimensioner: 100, 300, 

600, 900, 1200 mm

Мaterialler:

• Galvaniseret stålplade – 0.8 mm

• Aluminium plade – 1.0 mm

• Rustfri stålplade – 0.8 mm

Panel fyldning:

• Mineral uld (densitet 100 kg/m³, tykkelse 60/40 mm, 

brandklasse A1)

• Aluminium “honningkage”

Tykkelse på coating er 110 microner. 

Farver:

Nem at rengøre og modstandsdygtige over for desinfektionsmidler, der anvendes i 
farmakologi og medicin.



Karakteristik af vægpaneler

Metalplade sammensætning

Beskyttelses folie

Sanisteel film

Lim

Overfladebehandling

Zink

Metallisk understøtning

Zink

Overfladebehandling

Back coat Primer



Gulv profil

Aluminium Gulv profil

• For panel 42 mm

• For panel 62 mm

➢ Før du lægger renrumsgulvet

a) Antistatisk PVC belægning

b)  EPOXY cover



➢ Efter at have lagt renrumsgulvet

- Varianter af gulvprofil med radius

a) Endelt gulvprofil

b) Todelt gulvprofil

- Muligheden for udjævning af vægpaneler i tilfælde af ujævne  
gulve



Profiler til installation af paneler:

• Aluminium / galvaniserede profiler

Bruges til montage af paneler

• Profiler til store installationer

Bruges til føringsveje til installationer, f.eks. Vand/el



Listeprofiler med radius

PVC element med en radius for tilslutning:

• Væg / væg

• Loft / væg

Monteret på aluminiumsprofil,

“quick click” system.

Aluminiums element med en radius for tilslutning:

• Væg / væg

• Loft / væg



Karakteristik af vinduet
• Lab-Vent vinduet er monteret glat med vægåanelet

• Vinduets standardhøjde er 900 mm eller 1200 mm

• Vinduets standardbredde er 900 mm eller 1200 mm 

Vinduet består af:

• Ramme – aluminiums profil

➢ Udfyldes med silicagel, der absorberer fugt for at 
undgå kondens i tomrum mellem to glas.

• Dobbelt lamineret glas (triplex) – 6 + 6 mm



Karekteristik af glasvæg
• Lab-Vent glasvæg monteres glat med vægpanel

• Standard højde - 3000 mm

Glasvæg består af:

• Aluminiums ramme

• Lamineret (triplex) stødtæt glas, tykkelse 10 mm (5 + 5)



Karakteristik for loftpaneler

Panel typer:

• Gangbar panel – 62 mm – load - 200 kg/m2

• Ikke gangbar panel – 42 mm

• Standard dimension: 1200 x 2400 mm

Material:

• Galvaniseret stålplade – 0.8 mm

• Aluminiums plade – 1.0 mm

• Rustfri stålplade – 0.8 mm

Panel fyldning:

• Mineral uld (densitet 100 kg/m³, tykkelse 60/40 mm, brandklasse A1)

• Aluminium “honningkage”

Tykkelse på coating er 110 microner. 

Farver:

Nem at rengøre og modstandsdygtige over for desinfektionsmidler, der anvendes i 
farmakologi og medicin.



Nem installation af loftpaneler

Loftophæng materialler:

• Stålprofiler

• Fastgør til en byggekonstruktion

• Nem og hurtig installation, nivellering og 
højdejustering

Aluminiums U profil

Til tilslutning af et loftpanel til et vægpanel



Ophængt gitterloft til mikroelektronik

Profilmateriale – anodiseret aluminium

Gangbar panel – 200 кг/м2

Standard cell sizes:

• Lenght – 600, 900, 1200, 2400 mm

• Width – 600, 900, 1200 mm

FFU (Filter Fan Unit):

Material – galvanized plasticized steel

Filtration – ULPA filters

Radial silent low-profile EC motor with automated 
control system



Karateristik af døre
Dør typer:

• En / to sving – 62 mm

• En / to glidende – 62 mm

• Automatisk og manuel

Materiale:

Dørplade:

• Galvaniseret stålplade – 0.8 mm

• Aluminiums plade – 1.0 mm

• Rustfri stålplade – 0.8 mm

Dør ramme:

• Aluminium

• Farver fra RAL katalog

Dør fyldning:

• Mineral uld (densitet 100 kg/m³, tykkelse 60/40 mm, brandklasse A1)

• Aluminium “honningkage”

Dør plade farver:



Dør tilbehør
Grundsæt:

• Aluminium dørramme (farve fra RAL)

• Dørhåndtag og hængsler - rustfrit stål

• Klemmemagnet til dørblad

• "Drop seal" på undersiden er helt ude af 
luftlækage. Døren er designet til at 
opretholde overtryk i rummet.

Yderligere dør tilbehør (ekstra):

• Dørlås med nøgler

• Dør hydraulikpumpe (tættere)

• Dør beskyttelses kofanger (rustfrit stål)

• Vindue til renrums dør

• Dimension: 400 x 700 mm, 700 x 700 mm, 300 x 1300 mm



Dør tilbehør

Additional door accessories (ekstra):

• Elektrisk dørlås – INTERLOCK

Montering I dørkarmen på begge sider.

Komponenter:

a) Med eller uden kontrolboksen PLC til dørlås

b) 2 sæt LED-skærme integreret i dørkarme med akustisk 
alarm, grøn (åben) og rød (tæt) signal LED-lamper

c) Magnetisk dørlås

d) Dør status sensor



Special enheder

➢ Mist bruser

➢ Vejekabiner

➢ Prøvebænk

➢ Laminarkabiner

➢ Luftbruser

Karakteristik:

➢ Rustfrit stål AISI 304, AISI 316

➢ HEPA-filtrering





Tak for jeres opmærksomhed

• Lab-Vent Controls A/S
• Hovedkontor:

• Adolph Meyers Vej 7

• 8000 Aarhus C

• Sjællandsafdeling:
• Lerhøj 15

• 2880 Bagsværd

• E-mail: mail@lab-vent.dk

• Web:    www.lab-vent.dk


