
DÜZ KANATLI SLOT DİFÜZÖR ASL
Slot Diffuser with straight deflectors
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Ölçüler / Dimensions 

Görünüşler / Views

Tavan ve duvar uygulamaları için tasarlanmıştır.
Dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır.
Genel hacimler, fitness, ofis ve restorant gibi mahallerde 
kullanılır.
İçerisindeki yönlendirici kanatlar sayesinde optimum hava 
dağılımı sağlanır.
İsteğe bağlı olarak debi ayarı için, sürgü damperli olarakta 
imal edilebilir.
Gizli montaj (mandallı) olarak montajlanabilir.
İzoleli ve izolesiz plenum kutu tercihi ile istenilen yere montaj 
edilebilir.
Talebe göre reglaj için plenum kutu girişlerine flap damper 
ilave edilir.
Estetik ve mimari gereklilik için bitişik imalat yapılabilir.
Çerçeve ve kanatlar alüminyum profilden üretilir.
Kanatlar siyah eloksallı alüminyum profildir.
Yüzey temizliği sonrasında istenilen  renkte RAL kataloğuna 
uygun, elektrostatik toz boya ile boyanır.

Designed for ceiling and side wall applications,
For supply and extract (exhaust) air,
Suitable for ceiling heights up to 9 meters,
Hit and miss damper can be used at rear side (optional) for air 
flow rate adjustment,
Hidden (concealed fixing) fixing is standart,
For exhaust application it is without blades,
For supply air systems, it is produced with adjustable baldes,
Plenum box is optional,
For air balancing settings a flap damper is optional at the 
spigot of plenum box,
Material: extruded aluminium profile blades and frame, 
plenum box: galvanised steel,
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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E (mm) 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

B (mm)B (mm) 1 Slot 2 Slot 3 Slot 4 Slot

BoğazBoğaz 55 95 135 175

Boşluk Ölç.Boşluk Ölç. E+10mm, B 60mm E+10mm, B 100mm E+10mm, B 140mm E+10mm, B 180mm

Dıştan DışaDıştan Dışa E+60mm, B 88mm E+60mm, B 127mm E+60mm, B 167mm E+60mm, B 205mm
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