
TEK SIRA KANATLI MENFEZ GSR
Grille, Single Deflection
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Ölçüler / Dimensions 

Görünüşler / Views

- Kanal ve duvar uygulamaları için tasarlanmıştır.

- Dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır.

- Hareketli kanatları sayesinde hava yönünü ayarlamak
mümkündür.

- Genel hacimler, otopark, sığınak gibi mahallerde tercih edilir.

- Hava debisi ayarı yapabilmek için ürün arkasına zıt damper 
ilave edilir.

- İzoleli ve izolesiz plenum kutu tercihi ile istenilen yere montaj
edilebilir.

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

- Çerçeve ve Kanatlar : Etial-60 Alüminyum profilden üretilir.

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

- For supply and extract air systems,

- Ideal for wall, ceiling and rectangular duct applications,

- Used for ventilation of private, commercial and industrial 
spaces,

- Aerodynamically designed and individually adjustable blades,

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

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

- Material: frame and blades made of extruded aluminium 
profile,

- 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) 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100

B (mm) 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100

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


