
KARE SWIRL DİFÜZÖR - MODEL B ASP
Square Swirl Diffuser - Model B

Açıklama Description
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Ölçüler / Dimensions 

Görünüşler / Views

Designed for ceiling aplications,
For supply and extract (exhaust) air,
Best for ceiling height upto 4 meters,
Plastic blades are adjustable,
Square or round face plate is possible,
Square or round arrangement of bladeis possible only for 
square face plate,
Plenum box is optional,
Fixing from frame or hidden fixing from center is optional,
Material: 1.2mm steel,
Surface finishing: electrostatic powder coating,
Tandart colour: RAL 9010 pure white, gloss level  50% 
(visible surfaces),
Optional finishing: any other RAL colour.

Tavan uygulamaları için tasarlanmıştır.
Dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır.
Genel hacimler, ofis ve hastane gibi mahallerde kullanılır.
Mimari tercihe göre kare veya dairesel olarak imal edilebilir.
Üzerindeki plastik yönlendirici kanatlar vasıtası ile optimum 
hava dağılımı sağlanır.
İzoleli ve izolesiz plenum kutu tercihi ile istenilen yere montaj 
edilebilir.
Talebe göre reglaj için plenum kutu girişlerine flap damper 
ilave edilir.
Kenardan vidalı veya göbekten köprülü montaj mümkündür.
Hepa filtre kutularına uygun imal edilebilir.
Ürün 1.20 mm DKP sacdan üretilir, kanatları siyah plastik
malzemedir.
Yüzey temizliği sonrasında istenilen renkte RAL kataloğuna 
uygun, elektrostatik toz boya ile boyanır.
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EXB (mm) 300x300 400x400 500x500 595x595 800x800

Kanat Adedi 20 26 34 52 86

Boşluk Ölçüsü/
Mounting openings

280x280 380x380 480x480 580x580 780x780
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