DELTA sortimentet

Takhuvar med energibesparing i fokus

www.bevent-rasch.se

Fördelar med Bevent Rasch takhuvar
• Väl utprovad teknisk data
• Låga tryckfall på avluftdelen ger minskad energiförbrukning
• Mycket bra vattenavskiljning på avluften
• Minimal vattenmedryckning på uteluftdelen
• Stort sortiment med många standard storlekar på lager
• Kan fås lackerade C4 klass med många standardkulörer
• Alla huvar i DELTA-serien har integrerade lyftpunkter
Integrerade lyftpunkter

Nästa generation takhuvar är här!
Takhuvar har inte utvecklats mycket under de senaste 25
åren. De flesta produkterna har fungerat bra men är inte
anpassade för dagens krav vad gäller tryckfall och energieffektivitet.
För att erhålla hög utloppshastighet på avluftdelen har
tryckfallet ofta blivit allt för högt. Det har även varit problem
att kombinera effektiv vattenavledning med rimligt tryckfall.
På uteluftdelen har vattenmedryckning p.g.a. hög hastighet
och ogynnsam strömningsbild ofta varit ett problem.
DELTA-serien är Bevent Rasch nya takhuvar med förbättrade prestanda inom alla områden och består av avlufthuv,
utelufthuv och kombihuv.
Vid framtagning av DELTA-serien har vi använt den s enaste
CFD-tekniken och fullskaleförsök för att utveckla optimala
produkter för framtiden.

Vi har använt oss av den senaste CFD-tekniken när vi utvecklat
DELTA-serien – den nya generationens takhuvar.
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BORÅS Tel 033 - 23 67 80

De flesta av våra produkter är provade hos VTT i Finland
med avseende på vatteninträngning
Avluften har upp till halverat tryckfall med bibehållen vattenavskiljning. Detta innebär en avsevärd energibesparing
men som också ger lägre ljudalstring.
Utelufthuven har ett nytt förbättrat intag för att minimera
vattenmedryckning.
Flödesområde för huvarna är från 100 l/s upp till 15000 l/s.
Huvarna har godkända lyftanordningar och finns som tillval
med ställbara utlopp på avluften.
Som standard tillverkas huvarna i varmförzinkad stålplåt
korrosivitetsklass C3 vid lackering användas pulverlack
som ger korrosivitetsklass C4.
Dessutom kan DELTA-huvarna tillverkas i det nya materialet
Magnelis som klarar korrosivitetsklass C5.

Pulverlackering på färdiga produkter ger gott k orrosivitetsskydd.

STOCKHOLM Tel 08 - 54 55 12 70

Vi har utökat DELTA-familjen med designhuvar

Avluftshuvar
DELTA-AD

DELTA-AH

Uteluftshuvar
DELTA-UD

DELTA-UH

Kombihuvar
DELTA-KD

DELTA-KH

0-20°

Takgenomföringar med
Lyftbeslag

Takgenomföring BRTG
och BRTF
Till DELTA-serien finns tillhörande takgenomföringar i
olika längder samt med ljuddämpar-bafflar som tillval.

BORÅS Tel 033 - 23 67 80

Takgenomföringar från
Bevent Rasch är försedda
med lyftbeslag för säker
och enkel hantering.
Lyftbeslagen utgörs av
dimensionerade anslutningar för godkända lyftverktyg. Lyftbeslagen finns
på produkterna BRTG från
storlek 10 samt på BRTF/BRTK från storlek 800.

STOCKHOLM Tel 08 - 54 55 12 70
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Bevent Rasch
Vi är en ledande tillverkare av ventilationsprodukter för den svenska marknaden och samarbetar med
företag på exportmarknaden. Vi har en uttalad ambition att stå i främsta ledet när det gäller våra ledord
Teknik, Kvalitet och Support. Våra produkter finns naturligtvis i MagiCad och finns även bedömda i Sunda
hus och Byggvarubedömningen.
Utveckling och tillverkning av våra produkter sker hos systerföretaget Rasch i Motala.
Till förfogande finns en modern maskinpark med senaste teknik och stor kunskap om tillverkning av ventilationsprodukter. Produktionen är flexibel med snabb omställning mellan större serier och enstaka specialanpassade produkter.
Bevent Rasch och Rasch utgör ventilationsdelen i Hydria Investkoncernen.
Vi strävar efter att hålla hög teknisk nivå på såväl produkter som personal. Vår tekniska support sköts av
våra försäljningskontor i Stockholm och Borås. Här ger vi dig som kund och konsult svar på frågor som rör
våra produkter och system.

Teknik

Kvalitet

Support

Ständig utveckling av produkter för
rätt funktion, m
 ontagevänlighet
och enkel projektering.

Svensk tillverkning med väl utprovade produkter för den svenska
marknaden.

Lätt tillgänglig organisation med
tekniskt kunnande hjälper dig med
frågeställningar och lösningar.

BORÅS

STOCKHOLM

Box 1739, 501 17 Borås
Tel 033 - 23 67 80

Norgegatan 2, 164 32 Kista
Tel 08 - 54 55 12 70

www.bevent-rasch.se
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Bevent Rasch fabrik i Motala.

