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Ölçüler / Dimensions 

Görünüşler / Views

- Tavan uygulamaları için tasarlanmıştır,

- Genellikle FCU’larda dönüş havası transferi ve cihaza 
müdahale amacı ile kullanılır,

- Kapak çıt-çıt mekanizması vasıtası ile açılıp kapanır,

- Kapağın bir kısmı lineer kanat, bir kısmı alüminyum levha ile 
kapatılarak veya tamamen lineer kanattan imal edilebilir,

- Ürün arkasına değiştirilebilir sentetik elyaf filtre uygulanabilir,

- Gizli montaj deliğinden veya çerçeve üzerine konulan montaj
deliklerinden vidalanarak montaj edilir,

- Emniyet için kasa ile haraketli kapak arasında düşmeyi 
engelleyici kancalı emniyet ipi bulunur,

- Çerçevesi ve lineer kısmı alüminyum profilden üretilir

- Kapalı kısmı alüminyum plakadan üretilir

- Etial-60 standardına uygun alüminyum profilden üretilir.

- Yüzey temizliği sonrasında istenilen renkte RAL kataloğuna 
uygun, elektrostatik toz boya ile boyanır.

- For ceiling return air system applications,

- Ideal for FCU applications,

- Used for ventilation of private and commercial 
(offices, hotel rooms, etc) spaces,

- Aerodynamically designed fixed blades,

- Openable blade core section for replacement of filter or 
maintenance purposes of FCU,

- Visible screw fixing from grille border, or concealed screw 
fixing on request,

- Replaceable synthetic fibre filter,

- Material: frame and blades made of aluminium extruded 
profile, face plate: 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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Boşluk Ölçüsü /
Mounting Openings

E+10 mm , B+10 mm 


