
DAİRESEL TAVAN DİFÜZÖRÜ ARC
Circular Ceiling Diffuser
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Ölçüler / Dimensions 

Görünüşler / Views

Tavan uygulamaları için tasarlanmıştır.
Dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır.
Sabit veya orta kanat bloğu sökülebilir tarzda imal edilebilir.
Genel hacimler, ofis gibi mahallerde kullanılır.
İstenildiğinde hava debisi ayarı için ürün arkasına kelebek 
damper ilave edilir.
Montaj delikli ve gizli montaj (köprülü) seçenekleri mevcuttur.
İzoleli ve izolesiz plenum kutu tercihi ile istenilen yere mon-
taj edilebilir.
Ölçüler standartdır.
Çerçevesi ve kanat bloğu alümiyum plakadan sıvama yön-
temi ile imal edilir. 
Yüzey temizliği sonrasında istenilen renkte RAL kataloğuna
uygun, elektrostatik toz boya ile boyanır.

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,
Butterfly 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,
Plenum box is optional,
Material: shaped from aluminium plate,
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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Ebat (mm) 150 200 250 300 350 400 450 500

Boğaz (mm) - ØB 145 195 245 295 345 395 445 495

Boşluk Ölçüsü (mm) - ØC 210 270 320 370 430 470 530 560

Dıştan Dışa (mm) - ØD 260 320 370 420 480 520 580 610
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