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Componenten gids
Nvelope© beugels en profielen voor de geventileerde gevel 
vereenvoudigen de complexiteit van installatie. Het 
Nvelope© NH3 systeem is ontworpen voor een horizontale 
ondersteuning van de meeste typen gevels. De Nvelope© 
beugels ontworpen met een specifiek doel hebben de 
mogelijk voor uitlijning in hoogte en richting.

Beugels 

De variaties in gat-diameter in de Nvelope© NH3-beugels maakt 
het geschikt voor bevestiging op een variëteit aan ondergronden. 
Voor stalen en houten ondergrond zijn er beugels beschikbaar 
met gaten van Ø6,5 mm. Voor metselwerk, beton(blokken) zijn 
er beugels met gaten van Ø11 mm.

Instelbereik: 60 x 40 x 2.2

Instelbereik met 60 x 40 x 2.2 Instelbereik met 60 x 40 x 2.5

Beugellengte Min Max Min Max 6.5mm 11mm

75 77 117 87 117 1602052 1602050

90 92 132 102 132 1602054 1602053

120 122 162 132 162 1602057 1602056

150 152 192 162 192 1602059 1602058

180 182 222 192 222 1602062 1602061

210 212 252 222 252 1602064 1602063

240 242 282 252 282 1602066 1602065

270 272 312 282 312 1602068 1602067

300 302 342 312 342 1602070 1602069

Instelbereik
302 - 342 mm

Instelbereik
272 - 312 mm

Instelbereik
242 - 282 mm

Instelbereik
212 - 252 mm

Instelbereik
182 - 222 mm

Instelbereik
152 - 192 mm

Instelbereik
122 - 162 mm

Instelbereik
92 - 132 mm

Instelbereik
77mm - 117

Isolator
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Componenten gids

Profielen

Instelbereik: 60 x 40 x 2.5

Type Afmetingen Materiaal nummer

L-profiel 60 x 40 x 2.2 x 3000 1521357

L-profiel 60 x 40 x 2.2 x 3600 1521365

L-profiel 60 x 40 x 2.2 x 4850 1521370

L-profiel 60 x 40 x 2.2 x 6000 1521375

L-profiel met lip 60 x 40 x 2.5 x 3000 1521346

L-profiel met lip 60 x 40 x 2.5 x 6000 1521347

Over het algemeen, worden de profielen op maat gezaagd zodat 
zij overeenkomen met de breedte van de panelen die op hen 
worden gemonteerd. Typische profielen zijn verzaagd zodat 
panelen geplaatst op een ‹set› van horizontale profielen de voeg 
tussen twee profielen niet overbruggen. De profielen worden 
vastgezet met behulp van een secundaire bevestiger.

SFS biedt de mogelijkheid op een optimale oplossing te bieden, 
waardoor afval op de bouwplaats wordt geminimaliseerd door 
het op maat verzagen van de profielen in onze fabriek. Profielen 
op maat kunnen bezorgd worden zodat directe installatie plaats 
kan vinden.

L-profiel L-profiel met lip

Instelbereik
312 - 342 mm

Instelbereik
282 - 312 mm

Instelbereik
252 - 282 mm

Instelbereik
222 - 252 mm

Instelbereik
192 - 222 mm

Instelbereik
162 - 192 mm

Instelbereik
132 - 162 mm

Instelbereik
102 - 132 mm

Instelbereik
87mm - 117

Isolator



4 NH3 Installatiegids | SFS Alle afmetingen in mm

Primaire bevestigers Secundaire bevestigers

SX3/28-S16-6.0x48
1575777

TDA-S-S16-6.5x60
1526326

SXR-10-80-FUS-A
1551174

MMS-S-10x85-A4
1480024

SDA5/5.5x45
1645134

*afbeelding niet op schaal

Componenten gids

Voorbeeld vaste- en glijdende punten

Vastpunt Glijdend punt
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Voorbeeld vaste- en glijdende punten

Installatiegids

3. Selecteer het juiste profiel

The NH3 system is compatible with both the 60 x 40 x 2.2 L 
profile and the lipped 60 x 40 x 2.5 L profile. Before selecting 
either profile, check the adjustment range tables, as different 
zones are achievable based on which profile is used. 

1. Zorg voor een juiste oriëntatie van  
de beugel

2. Installeer de primaire bevestigers

Zorg ervoor dat je de beugel met de juiste afmetingen gaten 
hebt voor uw ondergrond. De NH3-beugel is beschikbaar met 
gaten van 6.5mm of 11 mm. De beugel dient geïnstalleerd te 
worden met sparing aan het bovenste deel van de beugel  
(zie afbeelding). De NH3-beugel mag alleen op deze wijze 
geïnstalleerd worden.

Installeer de primaire bevestigers in beide gaten van de NH3-
beugel. Door het plaatsen van de bevestiger in het midden van 
het slobgat, is het mogelijk om de beugel in hoogte en waterpas 
te stellen voordat de rail wordt geïnstalleerd. 
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Installatiegids

5. Installatie secundaire bevestiger
Installeer de SDA5/5.5x45 bevestiger in het juiste vast- of 
glijdend punt. Voor meer informatie zie de afbeelding op pagina 
4, of neem  contact met ons op.

4. Plaats het profiel
Plaats het profiel in de sparing en stel het profiel horizontaal en 
op de juist afstand tot de ondergrond. Controleer hierbij de 
maximale afstand na de laatste NH3-beugel.

Vragen? Neem 
contact op met ons: 

0031 492 597414
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Forest Gate Basisschool, London
Gebruik van de Nvelope NH3-beugel
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