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Een  kwan t umsp rong 
en  nog  ande re  h igh l i gh t s

Zowel maximaal innovatief, efficiënt en luchtdicht als 
met de grootst mogelijke montagevriendelijkheid snel 
geïnstalleerd: er zijn voldoende goede redenen om 
COMPAIR PRIME flow® als "kwantumsprong van de 
ventilatietechniek" te omschrijven! De COMPAIR® venti
latietechniek van Naber werd immers in elke categorie 
nog maar eens geperfectioneerd.Begonnen met de in 
hoge mate actieve, muisstille werking tot de ultralich
te ruwbouwmontage van de muurdoorvoerunit met 
 THERMOBOX en bekroonde, roestvrij stalen jaloezieën.

Naber bepaalt daarmee de nieuwe norm bij ventila
tiesystemen voor wasemkappen – en meer bepaald 
eender, of deze met luchtafvoer, ventilatie of kookplaat
afzuiging werken. Daarbij komt dat het prestatievermo
gen en het ecologische productdesign van COMPAIR 
PRIME flow® helpen om energie te sparen. Een welge
komen bijdrage aan de duurzaamheid! 
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Patrick
www.luchtafvoer.be

http://www.luchtafvoer.be


COMPAIR® PRIME flow®

Systeem Ø 150

Kwantumsprong  
van de ventilatietechniek
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Vlakke buizen  
en accessoires Pagina 54–57

Ronde buis en accessoires Pagina 58

Muurdoorvoerunits Pagina 59–64

Ventilatietechniek voor  
kookplaatafzuigingen Pagina 65–72
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Montagevoorbeeld
P-UR 150 omkeerstuk 90°
P-UVB 150 universele verbinder
P-VRO 150 vlakke buis
P-RBH 150 buisbocht horizontaal 90°
P-MAS 150 muuraansluitingen
P-MRBS 150 set muurdoorvoerunits ruwbouw
incl. P-Turbo 150 muurdoorvoerunit
incl. THERMOBOX 
P-UVR 150 universele verbinder
P-RRO 150 ronde buis
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COMPAIR PRIME flow® 
Kwantumsprong van de ventilatietechniek

Ontwikkeld voor luchtafvoer, 
ventilatie en kookplaataf
zuiging. De nieuwe norm – 
wereldwijd!

Met COMPAIR PRIME flow® heeft de mondiale markt
leider Naber de keukenventilatie in elke categorie 
beter, efficiënter en montagevriendelijker gemaakt. 
Consequent doordacht, van de ruwbouwmontage van 
muurdoorvoerunits tot en met de muisstille werking.  
En: door een ecologisch productdesign en een soci
aal verantwoorde productie neemt de duurzaamheid 
duidelijk toe.

Ieder onderdeel van COMPAIR PRIME flow® vervult zijn 
taak om het keukenventilatiesysteem onafhankelijk van 
de fabrikant perfect te maken. Hoogwaardige 3D 
stromingssimulaties verlenen de buisbochten en omkeer
stukken een ongeëvenaarde efficiëntie. De bionische 
verruiming van de buisdoorsneden en de bijzondere 
vorm van de luchtleischoepen garanderen de geringste 
weerstanden in de luchtstroming. Voor een maximaal 
luchtvermogen, een stille werking en minimale elektrici
teitskosten van de wasemkap.

Eender om welke plattegrond, welke wasemkap of wel
ke plaatsingsmethode het gaat – steeds biedt COMPAIR 
PRIME flow® de optimale oplossing voor een zo goed 
mogelijk comfort en de hoogst mogelijke efficiëntie. 
Gelijktijdig profiteren keukenmonteurs van de on
geëvenaard eenvoudige en veilige montage!

Ruwbouwset voor muurdoor-
voerunits
Elke COMPAIR PRIME flow® set 
voor muurdoorvoerunits bevat 
een afzonderlijk verpakte 
ruwbouwset. Deze bestaat uit 
de nieuwe wandaansluithuls, 
die de ventilatiebuis veilig en 
luchtdicht in de kernboring 
vastzet, een doorlopende 
ronde buis en twee stoppen 
van hardschuim voor de 
binnen en buitenwand die 
later verwijderd worden. Het 
wasemkapsysteem kan zo 
op een schone, stofvrije buis 
aangesloten worden.

COMPAIR PRIME flow®  
muurdoorvoerunit
Volkomen onbezorgde oplos
sing met energiebesparende, 
mechanische THERMOBOX en 
weersbestendige roestvrij stalen 
jaloezie in zwei bekroonde de
signs. Dankzij geïntegreerde af
dichtingen lucht en regendicht. 
Optionele muuraansluitstomp 
voor de horizontale aansluiting 
voor vlakke buizen.

Veilige, eenvoudige en snelle 
montage!
COMPAIR PRIME flow® doet bij 
de montage veel tijd besparen! 
Duidelijke richtingspijlen op de 
bochten geven de plaatsings
richting aan. Modules kunnen 
desgewenst vooraf gemonteerd 
worden. Het nieuwe NKlick 
systeem op basis van lipaf
dichtingen en vergrendelele
menten zorgt voor een veilige 
en luchtdichte verbinding van 
alle componenten – volkomen 
zonder plakband en silicone.

Universele verbinder  
(vlak of rond)
De unieke kern van het 
 COMPAIR PRIME flow® systeem 
maakt de luchtkanaalmontage 
zo veilig en eenvoudig als nooit 
tevoren. Steken, ver grendelen, 
klikken – klaar! De zachte, 
lichtjes verheven steunpunten 
zorgen voor geluidsontkoppe
ling. En de compensatorring 
creëert beweeglijkheid in 
iedere richting tot 15 graden. 
Daardoor zijn ruimtelijke 
afwijkingen gemakkelijk en 
moeiteloos te realiseren.
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Universele verbinder vlak/rond
Geniaal eenvoudig, gewoon geniaal! 
De universele verbinder staat garant 
voor een blijvend dicht luchtkanaal
systeem met maximale efficiëntie en 
ingebouwde flexibiliteit. De dubbele, 
permanent elastische 2lippenafdichting 
dicht de verbindingen altijd netjes en 
perfect af. De flexibele compensator 
laat het rekken, stuiken, verschuiven en 
buigen van anders onbuigzame luchtka
nalen toe en dit gelijktijdig bij de beste 
aerodynamische eigenschappen.

Vlakke buis en ronde buis
Met NKlick systeem voor een luchtdichte 
verbinding met de universele verbinder. 
Met optionele steunbrug (bij vlakke kana
len, voor plaatsing in de vloeropbouw) 
en optioneel geïnte greerd kabelkanaal.

Kabelkanaal
Inschuiven of klemmen – en dan al 
lopen er veilig kabels in de buis.

Steunbrug
Voor vlakke kanalen, voor de plaatsing 
in de vloeropbouw. Geoptimaliseerde 
vorm voor een hoog draagvermogen. 
Met geïntegreerde kabelgeleiding.

Buisbocht horizontaal 90°, 
Ronde buisbocht 90°, omkeerstuk 90°
Vlak of rond – dat is eender: de buis
bochten en omkeerstukken hebben een 
minimale stromingsweerstand. Driedimen
sionaal gekromde, concave en convexe 
luchtleischoepen maken een optimaal 
stromingsgedrag mogelijk. Geen luch
topstopping door bionisch vormgegeven 
kasten. Turbulatoren verhinderen stro
mingsafscheuringen en zorgen voor een 
maximaal luchtvermogen, stille werking 
en minder elektriciteitskosten van de wa
semkap. Vergrendelelementen verbinden 
de vormstukken veilig met de universele 
verbinder, waarbij richtingspijlen op de 
kast een foutloze montage garanderen.

Ruwbouwset voor muurdoorvoerunits
In elke COMPAIR PRIME flow® Set mu
urdoorvoerunits inbegrepen:

Wandaansluithuls met  
3-lippenafdichting
Alzijdig dicht, omdat de 3lippenafdich
ting de kernboring aan de binnenwand 
perfect afdicht. Zonder silicone en 
compleet zonder gereedschap geïnstal
leerd! Slim vormgegeven met bepleiste
ringskant en uitlijnhulpmiddel.

Kunststof buis
Vermijdt warmtebruggen.

Stop van hardschuim
Voor de binnen en buitenzijde. 
Bescherming tegen stof en vuil tijdens 
de ruwbouw en verbouwingsfase. Met 
bepleisteringsrand om nauwkeurig te 
werken.

Aansluiting op kookplaatafzuiging
Van meet af aan de perfecte luchtgelei
ding: voor de best mogelijke detectie 
van de kookdamp ook bij lage afzuig
trappen.

COMPAIR PRIME flow® –  
de video.

QRCode scannen 
of op naber.com 
bekijken!

naber.com/compairprimeflowvideo

Muuraansluitstomp
Rond of vlak, met bochten of recht: 
luchtkanaal insteken, past, dicht!

COMPAIR PRIME flow® –  
de informatieve brochure.
Alle informatie over het productiefste 
wasemkapsysteem!

naber.com/compairprimeflowbroschuere

COMPAIR PRIME flow® muurdoor-
voerunit
Mooi en efficiënt, met warmteblok
keersysteem THERMOBOX en roestvrij 
stalen buitenjaloezie Turbo of PEJAL 
Col. Voor installaties met ronde buizen 
of met de muuraansluitstomp voor de 
aansluiting van vlakke kanalen. 

COMPAIR PRIME flow® 
Een systeem. Een oplossing. Voor elk apparaat!

Systeemcomponenten
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PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

COMPAIR PRIME flow® 150
Maximaal innovatief, efficiënt en luchtdicht, productief en montagevriendelijk: er 
zijn voldoende goede redenen om COMPAIR PRIME flow® als "kwantumsprong 
van de ventilatietechniek" te omschrijven! Alleen al de nieuwe muurdoorvoerunit 
uit de innovatieve ruwbouwmontageset, de geïntegreerde THERMOBOX en de 
bekroonde, roestvrij stalen jaloezieën tonen aan dat de COMPAIR® ventilatie
techniek in elke categorie nog maar eens geperfectioneerd werd.
 
De montagevoordelen van COMPAIR PRIME flow® treden in het bijzonder in 
moeilijke plaatsingssituaties op de voorgrond. Door de nieuwe universele 
verbinder met geïntegreerde 2lippenafdichting, ingebouwde flexibele compen
sator en NKlick systeem met vergrendelelementen kan er bij de installatie van 
gereedschap, silicone of plakband afgezien worden. Het aerodynamisch 
geoptimaliseerde, in hoge mate werkzame luchtkanaalsysteem maakt een 
muisstille werking van de wasemkap mogelijk. Optionele steunbruggen voor de 
vlakke kanalen laten ook de plaatsing in de vloeropbouw toe. De geïntegreerde 
kabelgeleiding vergemakkelijkt de veilige en omkeerbare plaatsing van stroom 
en gegevenskabels.
 
Naber herdefinieert daarmee de norm bij ventilatiesystemen voor wasemkappen 
– eender of deze met luchtafvoer, ventilatie of kookplaatafzuiging werken. En: 
door het ecologische productdesign van COMPAIR PRIME flow® neemt de 
duurzaamheid duidelijk toe en helpt om energie te besparen.

P-UVB 150 universele verbinder
—  flexibele verbinder voor vlakke buizen en vlakke buisbochten
—  uit één stuk gemaakt van zachte en harde component
—  2lippendichting voor een luchtdichte montage, voldoet minstens aan de 

dichtheidsklasse ATC3 conform DIN EN 16798 qua systeemopbouw
—  uitwendige grijppunten voor een betere haptiek en als ontkoppeling van het 

contactgeluid
—  compensator (stuik en rekbaar) voor een flexibele montage, horiz./vertic. 0°–15°
—  lengte 85 mm

232

222

85

25

25

99

89

4051004 lichtgrijs

P-VRO 150 vlakke buis
—  Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
—  plaatsing in de vloeropbouw door afstandstrip
—  kabelgeleiding in het ventilatiekanaal (optioneel)
—  plaatsing in de vloeropbouw door afstandstrip (optioneel)
—  lengte 1000 mm

1000

4051001 lichtgrijs

P-STS 150 afstandstrip
—  in te schuiven in PVRO 150 vlakke buis
—  voor de plaatsing in de vloeropbouw
—  twee strips per meter
—  draagvermogen 100 kg
—  met geïntegreerde kabelgeleiding
—  lengte 400 mm

400

4051003 lichtgrijs

P-KBK kabelkanaal
—  in te schuiven in PVRO 150 vlakke buis en PRRO 150 ronde buis
—  voor de kabelgeleiding in het luchtkanaal: breedte 18 mm, Ø 9 mm
—  lengte 900 mm

900

4051002 lichtgrijs

https://naber.de/search/?q=4051004
https://naber.de/search/?q=4051001
https://naber.de/search/?q=4051003
https://naber.de/search/?q=4051002
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PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

/22 NL55

P-EST 150 eindstuk
—  Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
—  voor de directe overgang van vlak naar rond
—  geoptimaliseerde stromingsgeleiding maakt een overgang zonder verlies 

mogelijk

Ø 151,6

165,5

222

89

4051018 lichtgrijs

P-BA 150 adapter
—  Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
—  maakt een directe aansluiting van het Naber COMPAIR®PRIMEflowsysteem 

op BORA wasemkapsystemen en kanaalelementen mogelijk
—  geoptimaliseerde stromingsgeleiding maakt een overgang zonder verlies 

mogelijk

222

254

89

98

10
7

26

4051005 lichtgrijs

P-RBH 150 buisbocht horizontaal 90°
—  Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
—  met geoptimaliseerde luchtleischoepen
—  stromingstechnisch verbeterd

289

22
2

89

98

4051006 lichtgrijs

P-RBH 150 buisbocht horizontaal 30°
—  Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
—  stromingstechnisch verbeterd

222

30°89

4051007 lichtgrijs

P-RBV 150 buisbocht verticaal 90°
—  Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
—  met geoptimaliseerde luchtleischoepen
—  stromingstechnisch verbeterd

68,5

68
,5

89

222

4051008 lichtgrijs

250–550

222

89
 

P-RBFLEX systeem 150 buisbocht met flexibele buis
—  Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
—  voor omkeringen tot 90°
—  duidelijk verlaagde stromingsweerstanden tegenover flexibele slangen
—  om de optimale stromingscapaciteit te handhaven: gebruik van omkeerstukken 

met flexibel kanaal alleen in uitzonderlijke gevallen indien er vanuit technisch 
oogpunt geen andere mogelijkheid bestaat.

—  lengte 250–550 mm
—  Let op gladwandige strakke plaatsing van het flexibele kanaal!

4051009 lichtgrijs

https://naber.de/search/?q=4051018
https://naber.de/search/?q=4051005
https://naber.de/search/?q=4051006
https://naber.de/search/?q=4051007
https://naber.de/search/?q=4051008
https://naber.de/search/?q=4051009
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PRIME flow 150 (systeem Ø 150)
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P-UR 150 omkeerstuk 90°
—  Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
—  met geoptimaliseerde luchtleischoepen
—  stromingstechnisch verbeterd

89

222

124 Ø 151,6
4051011 lichtgrijs

P-UR 150 omkeerstuk 90° met ronde buis
—  incl. universele verbinder
—  stromingstechnisch geoptimaliseerd
—  grendelneuzen voor een veilige verbinding met de universele verbinder
—  montage zonder plakband en gereedschap
—  Let op gladwandige strakke plaatsing van het flexibele kanaal!

89
222

4051012 L 500  mm, lichtgrijs

4051013 L 1000  mm, lichtgrijs

P-URX 150 omkeerstuk 90° met flexibele buis
—  Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
—  incl. twee slangklemmen
—  duidelijk verlaagde stromingsweerstanden tegenover flexibele slangen
—  om de optimale stromingscapaciteit te handhaven: gebruik van omkeerstukken 

met flexibel kanaal alleen in uitzonderlijke gevallen indien er vanuit technisch 
oogpunt geen andere mogelijkheid bestaat.

—  Let op gladwandige strakke plaatsing van het flexibele kanaal!

222

89

4051014 L 500  mm, lichtgrijs

4051015 L 1000  mm, lichtgrijs

Prime 150 set 1 met vlakke buizen
—  Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
—  met geoptimaliseerde luchtleischoepen
—  stromingstechnisch verbeterd

Set bestaande uit:
—  2 x PVRO 150 vlakke buis (4051001)
—  1 x PUR 150 omkeerstuk 90° (4051011)
—  1 x PRRO 150 ronde buis, 1000 mm (4051023)
—  1 x PEST 150 eindstuk (4051018)
—  2 x PUVR 150 universele verbinder rond (4051024)
—  2 x PUVB 150 universele verbinder vlak (4051004)

4051016 lichtgrijs

https://naber.de/search/?q=4051011
https://naber.de/search/?q=4051012
https://naber.de/search/?q=4051013
https://naber.de/search/?q=4051014
https://naber.de/search/?q=4051015
https://naber.de/search/?q=4051016
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Prime 150 set 2 met vlakke buizen
—  Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
—  met geoptimaliseerde luchtleischoepen
—  stromingstechnisch verbeterd

Set bestaande uit:
—  3 x PVRO 150 vlakke buis (4051001)
—  1 x PUR 150 omkeerstuk 90° (4051011)
—  1 x PRRO 150 ronde buis, 1000 mm (4051023)
—  1 x PEST 150 eindstuk (4051018)
—  1 x PRBH 150 buisbocht horizontaal 90° (4051006)
—  1 x PUVR 150 universele verbinder rond (4051024)
—  4 x PUVB 150 universele verbinder vlak (4051004)

PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

/22 NL57

4051017 lichtgrijs

Vlakke buishouder 150
Voor het leggen van vlakke buizen aan plafonds en wanden.

222 93

Ø5

4043019 roestvrij staal

https://naber.de/search/?q=4051017
https://naber.de/search/?q=4043019
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PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

P-UVR 150 universele verbinder
—  flexibele verbinder voor ronde buizen en ronde buisbochten
—  uit één stuk gemaakt van zachte en harde component
—  2lippendichting voor een luchtdichte montage, voldoet minstens aan de 

dichtheidsklasse ATC3 conform DIN EN 16798 qua systeemopbouw
—  uitwendige grijppunten voor een betere haptiek
—  compensator (stuik en rekbaar) voor een flexibele montage, horizontaal/

verticaal 0°–15°
—  lengte 85 mm

85

25 25
Ø 153,5
Ø 162,5

A

A

A–A

4051024 lichtgrijs

P-RRO 150 ronde buis
—  Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
—  kabelgeleiding in het ventilatiekanaal (optioneel)

500/1000

151,6

4051022 L 500  mm, lichtgrijs

4051023 L 1000  mm, lichtgrijs

P-KBK kabelkanaal
—  in te schuiven in PVRO 150 vlakke buis en PRRO 150 ronde buis
—  voor de kabelgeleiding in het luchtkanaal: breedte 18 mm, Ø 9 mm
—  lengte 900 mm

900

4051002 lichtgrijs

P-RBV 150 buisbocht 90°
—  Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
—  met geoptimaliseerde luchtleischoepen
—  stromingstechnisch verbeterd

226

22
6Ø

 1
51

,6

Ø 151,6

4051025 lichtgrijs

P-RBVX 150 boisbocht 90° met flexibele buis
—  Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
—  incl. twee slangklemmen
—  duidelijk verlaagde stromingsweerstanden tegenover flexibele slangen
—  om de optimale stromingscapaciteit te handhaven: gebruik van omkeerstukken 

met flexibel kanaal alleen in uitzonderlijke gevallen indien er vanuit technisch 
oogpunt geen andere mogelijkheid bestaat.

—  Let op gladwandige strakke plaatsing van het flexibele kanaal!

Ø 151,6

4051026 L 500  mm, lichtgrijs

4051027 L 1000  mm, lichtgrijs

P-RKH 150 ronde buishouder
—  voor de wand en plafondbevestiging
—  aanbevolen afstand 500 mm

7

15
8

165
80

Ø 125
4051028 lichtgrijs

https://naber.de/search/?q=4051024
https://naber.de/search/?q=4051022
https://naber.de/search/?q=4051023
https://naber.de/search/?q=4051002
https://naber.de/search/?q=4051025
https://naber.de/search/?q=4051026
https://naber.de/search/?q=4051027
https://naber.de/search/?q=4051028


COMPAIR® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

Lu
ch

ta
fv

oe
r-

te
ch

ni
ek

/2259

PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

COMPAIR PRIME flow Turbo® 150
Bij Downdraft/kookplaatafzuigsystemen moet de luchtafvoerbuis op resp. in de 
vloer gelegd worden. Aangepast aan de planning van de plaatsing en de 
constructieve mogelijkheden biedt de COMPAIR PRIME flow Turbo® muurdoor
voerunit een efficiënte luchtafvoeroplossing voor Downdraftwasemkapsystemen 
en laat zodoende een gecontroleerde luchtafvoergeleiding van de wasem bij de 
verschillende plaatsingsvarianten van onze luchtafvoerbuis toe.
COMPAIR PRIME flow Turbo® werd zowel voor een wandinbouw dicht bij de 
grond (min. 200 mm boven de vloer) als voor de conventionele inbouw op 
plafondhoogte ontwikkeld. De speciale geometrie van de buitenjaloezie werkt 
volgens het vrijestraalprincipe en leidt de wasem doelgericht weg van de 
 huisgevel.

P-Turbo 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX
Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen 
buitenjaloezie Turbo voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele 
inbouw op plafondhoogte.
Tweetrappige inbouw:
1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouwset
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

—  Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
—  directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
—  BlowerDoor gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouwset:
—  ruwbouwset voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
—  max. wanddikte 550 mm
—  kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
—  stop van hard schuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
—  wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder 

gereedschap

4051064 wit, roestvrij staal

P-Turbo flow 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX
Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen 
buitenjaloezie Turbo voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele 
inbouw op plafondhoogte.
Tweetrappige inbouw:
1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouwset
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

—  Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
—  directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
—  BlowerDoor gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouwset:
—  ruwbouwset voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
—  max. wanddikte 550 mm
—  kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
—  stop van hard schuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
—  wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder 

gereedschap

94 bu.

227 bu.

4051065 wit, roestvrij staal

https://naber.de/search/?q=4051064
https://naber.de/search/?q=4051065
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PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

COMPAIR PRIME flow® E-Jal Col® 150
COMPAIR PRIME flow® luchtkanalen en de componenten van de technologie van 
de muurdoorvoerunits zijn exact op elkaar afgestemd om warmteverliezen te 
vermijden. Het muurdoorvoerunitsysteem met hoogwaardige, roestvrij stalen 
buiteenjaloezie bevat het warmteblokkeersysteem THERMOBOX, waarvan de 
Uwaarde slechts 2,2 W/(m²K) bedraagt. Daardoor komt men tot een zeer 
efficiënte warmteisolatie van de luchtafvoeropening in de buitenbekleding.
Het ShutterTecblokkeersysteem van de THERMOBOX verhindert stromings en 
warmteverliezen wanneer de wasemkap niet in werking is. Wanneer de 
wasemkap in werking is, maximaliseert het de luchttransporthoeveelheid. Dankzij 
het innovatieve openings en sluitmechanisme gaat de doorlaat reeds bij een 
geringe volumestroom open. Door opkomende wind veroorzaakte trillingen en 
klapperende geluiden worden omwille van de gedefinieerde openingsdruk 
vermeden. Het warmteblokkeersysteem THERMOBOX is BlowerDoor  
gecertificeerd.

P-E-Jal Col 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX
Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen 
buitenjaloezie P-E-Jal Col voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventio
nele inbouw op plafondhoogte.
Tweetrappige inbouw:
1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouwset
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

— Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— BlowerDoor gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouwset:
— ruwbouwset voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
— max. wanddikte 550 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 mm
— stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
—  wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereed

schap

4051066 wit, roestvrij staal

P-E-Jal Col flow 150 wall conduct incl. THERMOBOX
Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen 
buitenjaloezie P-E-Jal Col voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventio
nele inbouw op plafondhoogte.
Tweetrappige inbouw:
1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouwset
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

— Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— BlowerDoor gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouwset:
— ruwbouwset voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
— max. wanddikte 550 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 mm
— stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
—  wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereed

schap

94 bu.

227 bu.

4051067 wit, roestvrij staal

https://naber.de/search/?q=4051066
https://naber.de/search/?q=4051067


COMPAIR® Bestelnr. Artikel/
Beschrijving 

per stuk
exkl. BTW. incl. 21% BTW.

Lu
ch

ta
fv

oe
r-

te
ch

ni
ek

P-MRBS 150 set muurdoorvoerunits ruwbouw
—  voor de montage door de klant en ter voorbereiding op de installatie van 

muurdoorvoerunits
—  Aansluiting van ronde buizen en ronde buisbochten

Set bestaande uit:
—  1 x PRRO 150 ronde buis, 500 mm
—  1 x wandaansluithuls
—  2 x stop van hard schuim

Ø
 1

46
,5

82

20,5

Ø
 1

61
,5

PRIME flow 150 (systeem Ø 150)

/22 NL61

4051029 wit/lichtgrijs

P-MAS 150 muuraansluitingen
—  Nkliksysteem voor een veilige verbinding met de universele
—  adapter voor de verbinding van vlakke buis en vlakke buisbochten op  

PMRBS 150 set van buizen voor muurdoorvoerunits

Ø 151,6

222

89

60

4051020 lichtgrijs

P-Turbo 150 buitenjaloezie
Zonder terugslagklep voor aansluiting op ronde buis.
—  aansluitdiepte 100 mm incl. schuimstof en lippendichting
—  alleen bij gebruik van de THERMOBOX

100

Ø 179

Ø
 1

47
,3 4043070 Ø  150  mm, RVS

P-E-Jal Col buitenjaloezie
Zonder terugslagklep voor aansluiting op ronde buis
—  aansluitdiepte 100 mm incl. schuimstof en lippendichting
—  alleen bij gebruik van de THERMOBOX100

Ø 147,3200

17
4

4051063 Ø  150  mm, RVS

THERMOBOX 150
Warmteisolatiesysteem THERMOBOX voor toerusting bij bestaande Naber® 
muurdoorvoerunits en geschikt voor verticale montage (afvoerlucht geleiding 
over het dak).
—  BlowerDoor gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)

77 Ø 147

4043064 zwart, zilver

https://naber.de/search/?q=4051029
https://naber.de/search/?q=4051020
https://naber.de/search/?q=4043070
https://naber.de/search/?q=4051063
https://naber.de/search/?q=4043064

