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Bevent Rasch – Teknik, Kvalitet & Support
Bevent Rasch utvecklar och förser

Utveckling och tillverkning av bolagets

marknaden med välanpassade ven-

produkter är koncentrerad till syster-

tilationsprodukter. Vi har en uttalad

företaget Rasch anläggning i Motala.

ambition att stå främst i ledet av

Tillsammans utgör de två bolagen

leverantörer när det gäller tillgänglighet

ventilationsdelen i Hydria Invest-

av teknisk support och information till

koncernen. Till vårt förfogande finns en

våra kunder och konsulter. Detta möjlig-

modern maskinpark med senaste teknik

görs av våra försäljningskontor i Borås

och stor kunskap om tillverkning av

(HK) och Stockholm, där våra tekniker

ventilationsprodukter.

finns redo att ge dig som kund och

Produktionsapparaten är anpassad för

konsult snabba svar på dina frågor och

en flexibel tillverkning med möjlighet till

funderingar som rör våra produkter

snabb omställning mellan tillverkning av

och system.

större serier och enstaka special- och

På vår webbplats finns all information

projektanpassade produkter.

om våra produkter och nyheter. Som

Produktsortimentet består av brand- och

komplement finns också en produkt-

brandgasspjäll med tillhörande styr- och

katalog som du kan beställa hos Bevent

övervakningssystem, galler, takhuvar,

Rasch. Tänk på att du alltid finner den

spjäll, VAV-spjäll, ljuddämpare och

senast uppdaterade produktinfor-

luftdon.

mationen på vår webbplats.

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:
2000 och 14001: 2004.

BORÅS

Box 1739, 501 17 Borås
Tel 033 - 23 67 80 • Fax 033 - 23 67 97
STOCKHOLM

Box 49025, 100 28 Stockholm
Tel 08 - 54 55 12 70 • Fax 08 - 54 55 12 79

www.bevent-rasch.se

Ytterväggsgallret som stoppar alla droppar!
Klarar klass A enligt EN 13030:2001

Testad med toppbetyg!
BRYV är provat på VTT, Statens Tekniska Forskningsanstalt i Finland med avseende på
vattenavskiljning. Vi provade ett galler med dimension 1000 x 1000 mm och luftflöde 2 m3/s.
Gallret utsattes för ett regnvattenflöde på 75 (l/h)/m2 och en vindstyrka av 13 m/s.

Testrigg hos VTT

Problem med uteluftintag
Trots relativt låg lufthastighet är det inte helt
ovanligt med vattenmedryckning i uteluftintag.
det kan orsaka en hel del problem:
- Fukt i isolering och filter

13 m/s
vindhastighet

100%
vattenavskiljning

2 m/s

- Påväxt av mögel eller dylikt
- Korrosion

BRYV 1000 x 1000 mm
Luftflöde 2 m3/s

Resultat
100% vattenavskiljning vid fronthastighet 2 m/s.
BRYV klarar således klass A enligt EN 13030:2001
Effektivitet för regnavskiljning
100.0

Ytterväggsgaller BRYV
Gallret är uppbyggt av vertikala aluminiumlameller som är försedda med uppsamlingsrännor.
Vatten som följer med luften in i gallret fångas
upp av uppsamlingsrännorna och leds via
dessa till en dräneringsplåt som leder ut vattnet
i gallrets nederdel.
BRYV klarar som standard korrosivitetsklass C4
och kan lackeras i valfri kulör.
Som tillval kan gallret fås med elektrisk avfrostning.
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Turning Torso är ett exempel på
projekt dit BRYV levererats
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