
AYARLANABİLİR KANATLI DAİRESEL DİFÜZÖR  - MODEL J
ARB

Round Ceiling Diffuser with Adjustable Blade Core - Model J

Açıklama Description
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Ölçüler / Dimensions 

Görünüşler / Views

Tavan uygulamaları için tasarlanmıştır.
Dağıtıcı sistemlerde kullanılır.
Genel hacimler ve konferans salonu gibi mahallerde 
kullanılır.
Kanat bloğu hareketli olarak imal edildiği için yaz-kış ko-
numu kolayca manuel veya servomotorlu olarak ayarla-
nabilir. 
İzoleli ve izolesiz plenum kutu tercihi ile istenilen yere montaj 
edilebilir.
Direkt olarak yuvarlak ka-
nal üzerine montaj etmek mümkündür.
Boğazdaki flanş üzerinden vidalanarak montaj edilir.
1.20 mm DKP sacdan sıvama yöntemi ile şekillendirilmiştir.
Yüzey temizliği sonrasında istenilen renkte RAL kataloğuna 
uygun, elektrostatik toz boya ile boyanır. 

Designed for ceiling applications,
For supply and extract (exhaust) air,
Suitable for ceiling heights up to 6 meters,
Used for cooling and heating applications,
Perforated plate can be used at rear side (optional) for air 
flow distribution,
Hidden (concealed fixing) fixing is from the spigot 
(rear side of product),
Blades are adjustable for winter and summer conditions,
Manual or actuator blade adjustment is possible,
Adaptor is available for circular duct connection,
Plenum box is optional,
For air balancing settings a flap damper is optional at the 
spigot of plenum box,
Material: 1.2mm shaped from steel plate, plenum box: 
galvanised steel,
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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Ebat (mm) 315 400 630 800

Boğaz (mm)ØB 315 400 630 800

Boşluk Ölç. (mm) ØC 400 500 800

Dıştan Dışa (mm) 
ØD

470 570 870 1070

1. Derinlik (mm) - F 65 80 130 160

2. Derinlik (mm) - G 205 240 380 570


