
SABİT GENİŞ KANATLI PANJUR LLB
Louvre with Fixed Wide Blade

Açıklama Description
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Ölçüler / Dimensions 

Görünüşler / Views

E (mm) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1750 2000

B (mm) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1750 2000

Boşluk Ölçüsü /
Mounting Openings

E+20 mm , B+20 mm

Dış cepheye açılan kanalların önüne konmak için 
tasarlanmıştır.
Dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır.
Açılı kanatlar sayesinde, kanal içine yağmurun girmesi 
engellenir.
Ürün arkasına konulacak tel kafes ile kanal içerisine 
yabancı 
malzemelerin girmesi engellenir.
Talebe göre elyaf filtreli de uygulanabilir.
Çerçeveden vidalanarak veya silikon ile montaj edilir.
Çerçeve ve kanatlar alüminyum profilden üretilir.
Yüzey temizliği sonrasında istenilen  renkte RAL 
kataloğuna 
uygun, elektrostatik toz boya ile boyanır.

Used at outlets of ducts with small air volume rate or 
between zones for free ventilation,
Wide blade shape protects the duct from rain drops,
For supply and extract (exhaust) air,
Mesh screen at the rear side is optional,
Blades are fixed to the frame with non-vision arrangement,
Synthetic filter at the rear side is optional,
Fixing from frame,
With the use of silicone on tiled surfaces, hidden fixing is 
possible,
Material: aluminium extruded profile
Surface finishing: electrostatic powder coating,
Standart colour: RAL 9010 pure white, gloss level 50% 
(visible surfaces),
Optional finishing: any other RAL colour,
Natural anodised finish is optional.
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