






ANVENDELSE

TLG-G er et cirkulært armatur til montering i fast loft. Armaturet kan bruges som ind- og udsugning af luft. TLG-G er designet til at udnytte Coanda-effekten mod tagfladen,
og er velegnet til både konstante og variable luftmængder.

TLG-G med Luna Plenumskammer

Luna Plenumskammer anbefales at benyttes for og give en bedre lyddæmpning, samt regulerings- og målemuligheder. Luna er et rektangulært kammer med
demonterbart spjæld, som giver adgang til tilslutningskanalen. Spjældet kan låses i den ønskede position.

UDFØRELSE

TLG-G

TLG-G har demonterbar frontplade og justerbar søjlehøjde.

MATERIALE OG OVERFLADEBEHANDLING

Armaturet er produceret i stål, og tilslutningen har EPDM gummipakning. TLG-G er lakeret i RAL 9003 – glans 30. Andre farver kan leveres på forespørgsel.

TLG-LØV med Luna Plenumskammer

Luna Plenumskammer har spjæld og måleudtagsjusteringer. Kammeret er isoleret med lydabsorberende polyester, og kan leveres med én eller to
dimensionsændringer mellem ind- og udløb. Luna kammeret kan også leveres med udvendig kondensisolering (I), samt lavbygget udførelse (UI). Den lavbygget
udførelse giver en kapacitetsreduktion på ca. 20%. Afstanden mellem armatur og kammer kan øges med op til 35 cm, uden at ledning og måleslange skal forlænges.

MATERIALE OG OVERFLADEBEHANDLING

Luna Plenumskammer leveres galvaniseret, og med indvendig isolering i lydabsorberende polyester. Tilslutningen har EPDM gummipakning.

MONTERING

Ved montering i fast tag eller nedsænket loftplader, fastgøres TLG-G ved hjælp af to monteringsvinkler som vist i figur 4, eller skrues fast i kammerets udløb. Hvis Luna
Plenumskammer benyttes, hænges denne op i ophængsbeslaget bagpå med en gevindstang eller rem (Figur 5).

TEKNISKE INFORMATIONER

TLG-G 

CIRKULÆR VENTIL TIL IND- OG UDSUGNING

Cirkulært armatur til ind- og udsugning
Justerbar søjlehøjde
Lav konstruktion
Dokumenteret med Luna Plenumskammer
Lydabsorberende polyester i kammer
Dimensionering og simulering i AURASIM
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