
WICLINE
Ventilatievleugel



De nieuwe manier 
van ventileren
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T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

Met een warmtegeïsoleerde, draaibare vleugel van aluminium 
voldoet de nieuwe WICLINE 75 evo ventilatievleugel aan de vaak 
geuite behoefte aan smalle en hoge openingselementen voor 
gevels en raampartijen met grote vaste beglazingen.

Een volkomen nieuwe ervaring biedt de variant met een 
gepatenteerde, in de vleugel geïntegreerde motor. Het contact met 
de buitenwereld en de vrije blik worden niet gestoord door kettingen 
of herkenbare onderdelen van de aandrijving. Met een druk op de 
knop beweegt de openingsvleugel - volledig automatisch.

WICLINE 75 evo ventilatievleugel 250 mmWICLINE 75 evo ventilatievleugel 180 mm

WICLINE 75 evo  
Ventilatievleugel
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Met een ééndelige aluminiumvleugel met uitstekende warmte-
isolatie maakt WICONA een hedendaagse gevelvormgeving 
mogelijk met smalle en hoge ventilatie-elementen naast royale vaste 
beglazing. Zo combineert WICLINE modern design met natuurlijke 
ventilatie – flexibel, gebruikersvriendelijk en efficiënt.

De profielaanzichten en oppervlakken vormen een harmonieus 
geheel met de gevel of kunnen qua vormgeving worden 
geaccentueerd.

De ventilatievleugel wordt gewoon als een isolatiepaneel in de 
WICTEC-gevelconstructie gespannen of bij een raampartij als 
vleugel direct met een WICLINE-raamkader gecombineerd.

Uitvoeringsvarianten

WICLINE VENTILATIEVLEUGEL
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WICLINE 75 evo  
ventilatievleugel

1 | Met twee vleugelbreedtes, 180 mm en 250 mm, kan de slanke 
WICLINE-ventilatievleugel ideaal worden opgenomen in een 
WICTEC-vliesgevelstructuur. Zo zijn voor het eerst minimalistische 
asrasters mogelijk met geïntegreerde ventilatievleugel tot 286 
mm (in combinatie met WICTEC 50). Op deze manier wordt het 
eenvoudiger om de gevel met grote beglazing en dus maximale 
transparante vlakken uit te voeren.

2 | Dankzij de traploze hoogteaanpassing van de vleugel tot 
3000 mm zijn etagehoge openingselementen mogelijk, met slechts 
120 mm vrije opening bij de vleugelbreedte 180 mm.

3 | In combinatie met het WICLINE raamsysteem wordt de 
ventilatievleugel als een raamvleugel direct met het raamkader 
gecombineerd. Zo zijn vele varianten van raamconstructies ook met 
de ventilatievleugel mogelijk.

4 | Het puristische design van de ventilatievleugel wordt ondersteund 
door de WICLINE evo beslagtechniek: Verborgen beslag of zichtbare 
scharnieren voor perfect design en comfortabele bediening. Voor 
maximaal comfort zorgt de volledig geïntegreerde aandrijving van 
de ventilatievleugel.

5 | Dankzij de individuele accentuering van de profielconstructies 
kent de vrijheid in vormgeving vrijwel geen grenzen: Dankzij 
voorgeplaatste, metalen gatenplaten, roosters of elementen van 
strekgaas wordt de ventilatievleugel een actief designelement voor 
de vormgeving van de gevel.

WICLINE VENTILATIEVLEUGEL
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WICLINE VENTILATIEVLEUGEL

Volledig verborgen liggende motor

Voor het eerst is het met de WICLINE-ventilatievleugel mogelijk om 
een gepatenteerde, kettingloze aandrijving volledig verborgen in de 
vleugel te monteren.

1 | Door de geïntegreerde kettingloze aandrijving kan de vleugel 
automatisch geopend worden tot 90° (eindpositie instelbaar). 
Het contact met de buitenwereld en de vrije blik worden niet 
gestoord door kettingen, handgrepen of andere onderdelen van de 
aandrijving.

2 | De geleidingsarm zorgt voor de openingsbeweging. Hierdoor 
wordt het zicht op de buitenwereld voor het eerst, net als bij  
handmatig bediende ramen, niet belemmerd door obstakels. 
De aansturing is naar keuze mogelijk via knoppen, draadloze 
afstandsbediening of een gebouwbeheersysteem voor gecontro-
leerde nachtkoeling.

3 | De elektrische aansluiting geschiedt via een verborgen, in het  
profiel gemonteerde kabelovergang, die gelijktijdig voor 
programmeren of voor diagnose dient.

4 | Het resultaat: een optisch hoogtepunt voor elke gevel.
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WICLINE 75 evo ventilatievleugel 180 mm

WICLINE VENTILATIEVLEUGEL

WICLINE 75 evo  
ventilatievleugel

Eigenschappen:
 • Vleugelbreedtes van 170 tot 330 mm, 
standaard maten 180 en 250 mm

 • Max. vleugelafmetingen (b x h): 180 x 3000 mm 
of 250 x 3000 mm

 • Snelle en eenvoudige aanpassing van de vleugelbreedte 
indien projectmatig gewenst 

 • Smalle rondom lopende schaduwvoeg tussen vleugel 
en raamkader – slechts 6 mm zoals bij standaardramen 
van WICONA

 • Vleugel 3 m hoog, met inbraakbeveiliging tot RC2 
 • Eenvoudig en rationeel te verwerken uitsluitend 
met 90°-snede of verstek 

 • Uitgebreide systeemtests volgens DIN EN 14351-1 
bewijzen de hoge kwaliteit van de techniek

Warmte-isolatie:
 • Uf-waarde tot 1,2 W/(m²K)

Beslag:
 • Hoogwaardige systeembeslagen met Direct Positioning 
System (DPS). Montage van de onderdelen in willekeurige 
volgorde, met naar keuze: 
- zichtbare scharnieren, in kleur gelakt of geanodiseerd 
-  verborgen liggende scharnieren met geïntegreerde 

eindaanslag 
 • Vleugelgewichten: 80 kg
 • Optionele openingsbegrenzer
 • Inbraakwerendheid RC1N, RC2N en RC2

Verborgen kettingloze aandrijving:
 • Maximale opening tot 90°
 • Onderhoudsvrij en beveiligd tegen foutieve manipulatie
 • Instelbare openingshoek
 • Aansturing via gedoseerde verluchting, afstandsbediening 
of gebouwbeheersysteem

 • Onzichtbare noodontgrendeling

Systeemcombinaties:
 • volledig integreerbaar in WICLINE 75 raamsystemen 
en WICTEC gevelsystemen

WICLINE 75 evo ventilatievleugel 250 mm

Systeemtests / CE-productpas volgens  
DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Luchtdichtheid: klasse 4
Waterdichtheid: klasse 9A
Windweerstand: klasse C5 / B5
Akoestiek: tot 42 dB
Inbraakwerendheid: RC1N, RC2N, RC2
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www.wicona.com

België
Sapa Building Systems NV
Industrielaan 17,
BE-8810 Lichtervelde
Telefoon +32 (0)51 72 96 66 

Industriezone Roosveld 11,
BE-3400 Landen
+32 (0)11 69 03 11
www.wicona.be

Nederland
Sapa Building Systems BV
Alcoalaan 1,
5151 RW Drunen
Telefoon +31 416386480
wiconadrunen@sapagroup.com
www.wicona.nl
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