
TÜRBİLANS TİPİ KARE TAVAN DİFÜZÖRÜ AAB
Turbulance Type Square Ceiling Diffuser for Long Throw

Açıklama Description
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Ölçüler / Dimensions 

Görünüşler / Views

Yüksek tavan uygulamaları için tasarlanmıştır.
Dağıtıcı sistemlerde kullanılır.
Endüstriyel alanlar, spor salonları ve fabrika gibi 
mahallerde kullanılır.
Kanat bloğu hareketleri yaz-kış konumu için kolayca 
manuel olarak veya servo motor vasıtası ile ayarlanabilir.
İzoleli ve izolesiz plenum kutu tercihi ile istenilen yere 
montaj edilebilir.
Çerçeveden montaj delikli veya gizli (mandallı) montaj
yapılabilir.
Çerçeve ve kanatlar alüminyum profilden üretilir.
Yüzey temizliği sonrasında istenilen RAL renginde, elekt-
rostatik toz boya ile boyanır.

Designed for higher ceiling aplications,
For supply and extract (exhaust) air,
For long distance throws in zone is possible,
Manual adjustment for winter and summer conditions,
Actuator adjustment is optional,
Best for industrial premisses, shopping malls, sport 
complexes with hihger ceilings or for long Distance
throws from side walls,
Plenum box is optional,
Fixing from frame or hidden fixing is optional,
Can be mounted on circular ducts by means of an adaptor,
Material: frame and curved blades are from extruded 
aluminium profile, mechanisms from galvanised steel,
Surface finishing: electrostatic powder coating,
Standart colour: RAL 9010 pure white, gloss level 50% 
(visible surfaces),
Optional finishing: any other RAL colour.
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EXB (mm) 361x361 531x531 711x711 986x986

Boğaz (mm) -     B 361x361 531x531 711x711 986x986

Boşluk Ölçüsü (mm) -      C 376x376 546x546 726x726 1010x1010

Dıştan Dışa (mm) -      D 425x425 595x595 775x775 1050x1050
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