




Anvendelse

Anvendelse

Rist fra serien X-GRILLE Basic som indblæsnings- eller udsugningsdiffusor til komfort- og industriområder
Et designelement til bygherrer og arkitekter med særlige krav til arkitektur og design
Indblæsning til turbulent opblandingsventilation
Justerbare lameller muliggør tilpasning til forskellige lokale forhold
Til konstante og variable luftstrømme
Til indblæsnings-temperaturdifferenser fra –12 til +4 K
Til indbygning i vægge, brystninger og firkantede luftledninger

Særlige egenskaber

Symmetrisk lamelprofil til tilstrømning på begge sider
Skjult lamelkobling til fælles ensrettet justering
Skjult, optimeret skruefastgørelse
Glidende overgang til montageflader med en flad udløbende frontramme
Lineær optik, ideel som ristebånd

Beskrivelse

Varianter

Enkel rist
Ristebånd

Fastgørelse

VS: Skjult skruefastgørelse
KF: klemfjederfastgørelse

VS, KF kun med indbygningsrammer

X-GRILLE BASIC

RIST MED FLADT UDLØBENDE FRONTRAMMER - OGSÅ
SOM RISTEBÅND

Den nye rist X-GRILLE Basic med flad rammeprofil forbinder funktion og æstetik i
et tiltalende design, til indbygning i vægge, brystninger og firkantede
luftledninger

Størrelser 225 × 125 – 1225 × 525 mm
Volumenstrømområde 19 – 2651 l/s eller 68 – 9544 m³/h
Energieffektiv og akustisk optimeret luftfordeling
Symmetrisk lamelprofil til tilstrømning på begge sider
Homogen optik og enkel justering med skjult lamelkobling
Glidende overgang til montageflader med en flad udløbende frontramme
Lineær optik, ideel som ristebånd
Anvendelse af eksisterende påbygningssæt mulig
Nem udskiftning af eksisterende rist, da målene er de samme

Valgfrit udstyr og tilbehør

Indbygningsrammer
Påbygningsdele til volumenstrømsjustering og til variabel stråleretning
Skjult skruefastgørelse
Klemfjederfastgørelse
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Komponenter og egenskaber

Flad udløbende frontramme
Længdelameller med skjult kobling til fælles justering
Midterstolpe længde fra 825 mm
Skjult skruefastgørelse og klemfjederfastgørelse, valgfri

Påbygningsdele

AG, AS, D, DG: til volumenstrømsjustering og til variabel stråleretning for riste

Tilbehør

Indbygningsrammer: indbygningsrammer til hurtig og enkel indbygning af riste
Filterhus: indbygningsramme med filterelement

Konstruktionsegenskaber

Lille spaltebredde mellem lameller og frontrammer
Lameller symmetrisk lejret
Vertikal midterstolpe længde fra L > 625 mm

Materialer og overflader

Frontrammer i galvaniseret stål
Lameller i aluminium
Lamellernes forbindelseselementer og endehætter i specialkunststof med høj temperaturbestandighed, iht. UL 94, V-0, modstandsdygtig overfor flammer
Frontrammer og lameller pulverlakeret, RAL 9010, hvid
P1: pulverlakeret, farve iht. RAL Classic
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