




Anvendelse

Anvendelse

Loftdiffusorer i serien FD som indblæsnings- eller udsugningsdiffusor til komfortområder
Et designelement til bygherrer og arkitekter med særlige krav til arkitektur og design
Hvirvelformet horisontal indblæsning til opblandingsventilation
Effektiv hvirvel med høj induktion bevirker hurtig nedbrydning af temperaturdifferensen og lufthastigheden (ved indblæsning)
Til konstante og variable luftstrømme
Til indblæsnings-temperaturdifferenser fra –12 til +10 K
Til rum med højde op til ca. 4 m (underkant, færdigt loft)
Til alle slags loftssystemer
Mulighed for fleksibel kantudvidelse og frithængende montage (ved indblæsning)

Særlige egenskaber

Høj induktion til hurtig nedbrydning af indblæsnings-temperaturdifferensen og lufthastighed
Til alle slags loftsystemer og med kantudvidelse også frithængende
Horisontal og vertikal tilslutningsstuds
Op til 35 ganges luftskifte pga. rækkeplacering med minimal midterafstand på 0,9 m mulig

Beskrivelse

Varianter

FD-Q: kvadratisk frontdiffusor
RD-R: rund frontdiffusor
FD-*-Z: indblæsning
FD-*-A: udsugning

Tilslutning

FD

TIL KOMFORTOMRÅDER MED FASTE LAMELLER

Runde og kvadratiske loftdiffusorer med høj induktion til høj luftskifte

Nominelle størrelser 300, 400, 500, 600, 625
Volumenstrømområde 9 – 235 l/s eller 31 – 846 m³/h
Front i pulverlakeret galvaniseret stål
Til indblæsning og udsugning
Til konstante og variable luftstrømme
Til alle slags loftsystemer og med kantudvidelse også frithængende
Høj induktion til hurtig nedbrydning af temperaturdifferensen og
lufthastigheden
Op til 35 ganges luftskifte pga. rækkeplacering med minimal midterafstand
på 0,9 m
Ideel til komfortområder

Valgfrit udstyr og tilbehør

Frontens inspektionsside i farver iht. RAL Classic
Tilslutningsboks med spjæld, snoretræksjustering og målenippel
Akustisk optimeret tilslutningsboks FLEXTRO

dk > Produkter > Armaturer > Hvirveldiffusorer >  FD
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H: horisontal tilslutningsstuds
V: vertikal tilslutningsstuds
X: fleksibel tilslutningsboks FLEXTRO

Komponenter og egenskaber

Kvadratisk eller rund frontdiffusor
Frontdiffusor med faste lameller
Tilslutningsboks med luftfordelingselement til ensartet gennemstrømning af diffusoren (ved indblæsning)
Midterskruefastgørelse med hætte til enkel montage af frontdiffusoren
Spjæld til volumenstrømsregulering (valgfrit)

Påbygningsdele

M: spjæld til volumenstrømsregulering
MN: målenippel og spjæld med snore til volumenstrømsjustering ved monteret frontdiffusor

Tilbehør

Læbetætning

Konstruktionsegenskaber

Tilslutningsstuds passende til runde kanaler iht. EN 1506 eller EN 13180
Tilslutningsstuds med indlægningsrille til læbetætning (kun med tilbehøret læbetætning)

Materialer og overflader

Front i galvaniseret stål
V, H: tilslutningsboks og travers af galvaniseret stål
X: tilslutningsboks af kunststof og galvaniseret stål
Læbetætning af gummi
Frontdiffusor pulverlakeret, RAL 9010, hvid
P1: pulverlakeret, farve iht. RAL Classic
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