
KARE TAVAN DİFÜZÖRÜ ACD
Square Ceiling Diffuser

Açıklama Description
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Ölçüler / Dimensions 

Görünüşler / Views

Designed for ceiling applications,
For supply and extract (exhaust) air,
The middle section can be produced as detachable from 
the core for hidden fixing
Fixed blade core is standart production,
Used for ceiling heights up to 4 meters,
Opposed blade damper can be used at rear side (optional) 
for air flow rate adjustment,
Fixing from frame is standart,
Hidden fixing from center to the bridge is optional,
Hidden montage with spring system is optinal,
Can be produced for different ceiling application such as 
clip-in
Plenum box is optional,
Material: extruded aluminium profile blades and frame,
Surface finishing: electrostatic powder coating,
Standart colour: RAL 9010 pure white, gloss level 50% 
(visible surfaces), RAL 9005 black, gloss level 50% 
(rear accessories),
Optional finishing: any other RAL colour.
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Tavan uygulamaları için tasarlanmıştır.
Dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır.
Sabit veya orta kanat bloğu sökülebilir tarzda imal edilir.
Genel hacimler, ofis ve hastane gibi mahallerde kullanılır.
Hava debisi ayarlamak için ürün arkasına zıt damper ilave edilir.
Montaj delik-
li ve gizli montaj (mandallı) seçenekleri mevcuttur.
İzoleli ve izolesiz plenum kutu tercihi ile istenilen yere mon-
taj edilebilir.
Farklı asma tavan tiplerine uygun konstrüksiyonlarda
(karolaj, clip-in, alçıpan) imaledilebilir.
Ölçüler standartdır.
Çerçevesi  alüminyum profilden, kanat bloğu ise tercihe 
göre alüminyum veya galvaniz sacdanimal edilir. 
Yüzey temizliği sonrasında istenilen renkte RAL kataloğuna
uygun, elektrostatik toz boya ile boyanır.
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EXB (mm) 150x150 225x225 300x300 375x375 450x450 525x525 600x600

Boğaz (mm) -    B 150x150 225x225 300x300 375x375 450x450 525x525 600x600

Boşluk Ölçüsü (mm) -     C 240x240 315x315 390x390 465x465 540x540 615x615 690x690

Dıştan Dışa (mm) -     D 300x300 375x375 450x450 525x525 595x595 675x675 750x750
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