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ANL tipi lineer jet nozullar tavan ve yan duvar uygulamaları için tasarlanmıştır. Dağıtıcı ve toplayıcı havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde 
kullanılabilir. 5 metreden 15 metreye kadar olan hava atış mesafeleri için değişik uzunluklarda değişen debilerde kullanılabilirler.

ANL tipi jet nozullar 1, 2, 3 veya 4 yarıktan oluşan konfigürasyonlarda üretilebilir. Arka kısıma yerleştirilecek sürgü tipi hava damperi ile hava debisi 
ayarı yapılabilir. ANL tipi lineer jet nozullar, opsiyonel olarak ilave edilecek plenum kutularla birlikte kullanılabilir.

2 metre uzunluğa kadar tek parça olarak imal edilebilirler. Çerçeve içinde bulunan hareketli nozul kısmı metre başına iki parça olarak imal edilir ve 
havanın değişik yönlere doğru atılması bu iç nozul ünitesi ile sağlanır.

Nozuldan hava çıkış özelliği istenildiğinde nozul ünitesi 180 derece ekseninde çevrilerek değiştirilebilir. Nozul un her iki tarafında bulunan 
hava çıkış boşluğu bu çevirmeyle değiştirilebildiği gibi, standart üretim dışında opsiyonel olarak farklı yan kapaklar üretilerek artırılabilir veya 
azaltılabilir.

Plenum kutu opsiyoneldir. Plenum kutular yandan girişlidir ve her yarım metre için bir giriş olacak şekilde tasarım yapılmıştır. Plenum kutu 
girişlerine eklenecek opsiyonel klape ayarı ile hava ayarlaması yapılabilir. Ktular opsiyonel olarak akustik veya ısı izolasyonlu olarak üretilebilir.

Çerçeve ve nozul ünitesi ektrüze aluminyum profillerden, nozul ünitesi yan kapakları aluminyum plakadan üretilmiştir. Çerçeve kısmı montaj 
kolaylığını sağlamak için 32 mm olarak tasarlanmıştır. Sürgü damper aluminyum profilden üretilir.Plenum kutu galveniz kaplamalı sacdan üretilir.

Ürün standart olarak RAL 9010 elektrostatik toz boya ile boyanır. Diğer RAL kodları opsiyonel tercihtir. Sürgü damper gibi geride kalan 
aksesuarlar RAL 9005 mat siyah boya ile boyanır.

L (mm) 250 500 750 1000 1250 1500

B (mm) - 1 sıra 116 116 116 116 116 116


