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Kvalitetskravene til en ventilationsåbning i taget er ekstra høje. 
WICTEC 50 opfylder dette med både fi ligran optik og minimal 
højdeforskel i glasniveau. Slanke profi lbredder og skjulte hængsler 
med 90˚ åbningsvinkel samt muligheden for store rammeformater, 
giver Dem en stor frihed i udformningen. Med sit store udluftningst-
værsnit er tagoplukket WICTEC 50 også ideel til naturlig ventilation 
samt røg og brandventilation.

Teknisk beskrivelse:

Profi lteknik:
 • Højisoleret 3 kammer system med kvalitetssikret 
samling mellem skaller og isolatorer 

 • Meget slank konstruktion med kun 
81 mm ansigtsbredde

 • Højdeforskel i glasniveau på kun 36 mm
 • Kan indbygges i en taghældning ned til 10˚

Beslag:
 • Skjulte hængsler

 - Åbningsvinkel 90˚
 - Manuel åbning eller motorstyret

Rammevægte:
 • Op til 130 kg
 • Rammeformater (B x H) op til 1800 mm x 1400 mm 
eller 1400 mm x 1800 mm

Yderligere udførselsmuligheder: 
 • NSHEV: testet og godkendt til naturlig 
ventilation samt røg og brandventilation

WICTEC 50
Integrerede 
indsatselementer
Udadgående tagopluk

Systemgodkendelse / CE-Mærkning
Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010 

Horisonalt

Lufttæthed 
(Jævnfør EN 12152):

4

Modstand mod vindlast
(Jævnfør EN 13116):

C5 / B5

Kvalitetssikring: Certifi ceret jævnfør 
EN-ISO 9001:2008

T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

www.wicona.com

1G
4-

B

Med et varmeisoleret indadgående- sidehængt, aluminiums 
vindue uden fyldningsindsats, til integrering i en post- rigel konstruk-
tion, opfylder WICLINE evo ventilationsenheden et ofte opstående 
behov for smalle og høje oplukkelige elementer for ventilationsåb-
ninger i enten en fuld- motoriseret eller manuel betjening.

WICLINE 75 evo 
Integrerede 
indsatselementer 
Ventilationsenhed

Teknisk beskrivelse:

Profi lteknik:
 • Et Højisoleret fl erkammer rammeprofi l med 
ansigtsbredde på enten 180 mm eller 250 mm:
 - Homogent og enkelt ydre uden glasfals

 • Systembyggedybde 75 mm, rammedybde 87 mm
 • Profi l forberedt for komplet skjult motor integration
 • Profi lbearbejdning via enkel 90° sav
 • 4 sidet midtertætning med formstøbte hjørner

Varmeisolering:
 • Trinvis tilpasning af Uf-værdien ned 1,2 W/(m²K)

Lydisolering:
 • Luftlydsisoleret op til 41 dB

Beslag:
 • Mulighed for skjulte hængsler:

 - Udenpå liggende hængsler lakeret eller 
eloxeret for rammebredde 250 mm
 - Skjulte hængsler med integreret dæmpning 
for rammebredder 180 mm og 250 mm 

 • Fuldintegreret motorbetjening (efter forespørgsel):
 - Udførelse med udenpå liggende hængsler
 - Ingen kædedel der rager ud i åbningsfl aden
 - Indstillelig åbningsvinkel
 - Styring via tryk, fjernbetjening eller 
bygningens komfortstyring

 • Rammevægt op til 30 kg
 • Rammeformater op til (B x H) 180 mm x 3000 mm 
eller 250 mm x 3000 mm

 • Muligt tilvalg af åbningsbegrænser

WICLINE 75 evo Ventilationsenhed 250

WICLINE 75 evo Ventilationsenhed 180
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