
TEK CİDARLI JET NOZUL ANJ
Single Skin Jet Nozzle 
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Ölçüler / Dimensions 

Görünüşler / Views

Designed for ceiling and wall aplications,
For supply and extract (exhaust) air,
For long distance throws in zone is possible,
Single skin nozzle
Best for industrial premisses, shopping malls, sport 
complexes with hihger ceilings or for long distance throws 
from side walls,
Plenum box is optional,
Nozzle is manually adjustable, actuator is optional
Fixing from outer frame,
Can be mounted on circular ducts by means of an adaptor,
Material: frame and nozz-
le body  is shaped from aluminium plate,
Surface finishing: electrostatic powder coating,
Standart colour: RAL 9010 pure white, gloss level 50% 
(visible surfaces),
Optional finishing: any other RAL colour.

Yüksek tavan  ve duvar uygulamaları için tasarlanmıştır.
Dağıtıcı sistemlerde kullanılır.
Endüstriyel alanlar, spor salonları ve hava alanı gibi mahal-
lerde kullanılır.
Nozul küresi manuel olarak döndürülerek hava istenilen 
yerlere yönlendirilir.
Çerçeveden vidalanarak montaj edilir.
Tercihe göre kanal bağlantı adaptörü ile yuvarlak kanal veya 
esnek hava kanalına montaj edilebilir.
Alüminyum plakadan sıvama yöntemi ile şekillendirilerek 
üretilir.
Yüzey temizliği sonrasında istenilen renkte RAL kataloğuna 
uygun, elektrostatik toz boya ile boyanır.
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Ebat (mm) 160 200 250 315 400

Boğaz (mm) ØB 150 195 245 345 395

Atış Ağzı (mm) ØR 80 100 125 160 210

Boşluk Ölç. (mm) ØC 180 220 270 340 420

Dıştan Dışa (mm) ØD 215 260 310 370 450

1. Derinlik (mm) - F 90 105 130 175 205

2. Derinlik (mm) - G 50 60 65 80 110
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