
PETEK MENFEZ GEC
Egg-Crate Grille

Açıklama Description

Değişiklik Haklarımız Saklıdır. / Design changes are reserved. / All Rights Reserved © Anadolu Klima A.Ş.™

Detaylı ürün seçimi için irtibat kurunuz. / You can contact at any time, for any other further information and regarding to selection of products. 
     www.anadoluklima.com.tr -  Lütfen Arayınız / Please Call: +90 (312) 395 74 70 / +90 (312) 395 74 73

Ölçüler / Dimensions 

Görünüşler / Views

- Kanal ve tavan uygulamaları için tasarlanmıştır.

- Toplayıcı sistemlerde kullanılır.

- Kanatları sabit olarak imal edilmiştir.

- Ürün arkasına değiştirilebilir sentetik elyaf filtre uygulanabilir.

- Alçıpan, karolaj ve clip-in tavanlara uygun detaylarda imal 
edilebilir,

- Genel hacimler, ofis ve otel uygulamalarında tercih edilir.

- Hava debisi ayarı yapabilmek için ürün arkasına zıt damper ilave 
edilebilir (opsiyonel),

- İzoleli ve izolesiz plenum kutu tercihi ile istenilen yere montaj

- Montaj delikli ve gizli montaj (mandallı) seçenekleri mevcttur.

- Alüminyum profilden üretilir. 

- Petek kısmı Alüminyum plakadan üretilir.

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

- For extract air systems,

- Ideal for wall and ceiling applications,

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

- Designed as honeycomb from fixed blades,

- Opposed blade action damper for flow rate control (optional),

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

- Replaceable synthetic fibre filter at rear (optional),

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

Dampersiz ürünler için: E+10 mm , B+10 mm    -    Damperli ürünler için: E+15 mm , B+15 mm 
Without Damper With Damper

22/32

90

Zıt Damperli
With Damper

Dampersiz
Without Damper


