Met draadstang

Rechtstreeks aan plafond

www.velu.nl
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DUCTHANGER

Innovatieve, universele kanaalmontage
Voor ronde en rechthoekige kanalen
One size, fits all, nooit meer misgrijpen
Tijdsbesparing door snelle montage
2x zo sterk als spiralobeugels

(inclusief testrapport Mennens)

Specificaties

• Metalen dubbelspanner, voorzien van 2 bandklemmen;
• De bandklemmen zijn excentrisch en verend, zodat de
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band zichzelf vastklemt. De band is door de grote
openingen eenvoudig door te voeren;
De ducthanger is symmetrisch, zodat ronde kanalen strak
en zonder metallisch contact tegen de ducthanger
getrokken kan worden;
Maximale belasting: 200 kg. Veiligheidsfactor 2;
Ophangband wordt separaat geleverd in dozen van 100
meter lengte. Breuksterkte band: 800 kg.;
2 x zo sterk als standaard spiralo beugels gemeten
volgens rapport Mennens.
(zie velu.nl/ducthanger/rapport Mennens);
Gepatenteerd.

Montage

• Ducthanger monteren aan plafond met
draadstang of schroef/bout;
• Hendels aan buitenzijde indrukken en band
vanaf binnenzijde doorvoeren;
• Luchtkanaal plaatsen, nastellen tot gewenste
hoogte en overlengte band afknippen.
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Montagemethode 1 ducthanger:
Met plug rechtstreeks in het plafond;
Met stalen draadstang M8.

Voordelen

• Snelle en veilige montage van ronde en rechthoekige
luchtkanalen volgens het principe: one size fits all;
• Ondersteunende functie tijdens montage kanalen;
• Overal toepasbaar, behalve waar brandveilige ophanging
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van brandkleppen is voorgeschreven. Aan brandkleppen
gekoppelde kanalen kunnen wel met ducthangers
worden opgehangen. Nadere informatie:
zie rapport Efectis op: velu.nl/ducthanger/rapportEfectis;
Te monteren aan plafond via draadstang
(M8 schroefdraad) of met schroef in plafond;
Het materiaal is UV bestendig, hardt niet uit en is
kleurecht;
Eventueel op schouderhoogte kanalen monteren en
daarna geheel in 1 keer naar de juiste hoogte trekken;
Zeer lage inbouwhoogte (montage strak tegen plafond
mogelijk);

• Nastelbaar en eenvoudig demonteerbaar;
• Trillingsoverdracht geminimaliseerd vanwege

voorkomen metallisch contact tussen kanaal en
ophanging/gebouwconstructie.

Montage 2 ducthangers voor extra stabiliteit.

Artikelnummers

• Ducthanger: 1110000352
• Doos met 100 meter ophangband: 1110000353

Materiaal
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Ducthanger
Behuizing en bandklemmen: metaal;
Assen: automatenstaal;
Veer: verenstaal.
Band
UV bestendig Poly Ethyleen geweven band (PE),
25 mm. breed, 1,5 mm dikte. Kleur grijs.
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