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Falra, parapetbe vagy
légcsatornába szerelhetőek
X-GRILLE-Basic típus
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Szellőzőrácsok sík kialakítású kerettel
Az új X-GRILLE Basic szellőzőrácsok, enyhén döntött keretkialakításukkal,
a funkcionalitást egyesítik, az esztétikus megjelenéssel. Szelhetőek falakra, 
mennyezetre, és négyszög keresztmetszetű légcsatornákra.
Energiahatékony és akusztikailag optimalizált légbevezetés
Szimmetrikus lamellaprofil a kétirányú levegőáramlásért

Egységes megjelenés köszönhetően a rejtett lamellaösszekötő rudazatnak
Enyhén döntött keretkialakítás, mely majdnem teljesen egy síkba kerül
a beépítési felülettel
A meglévő mögé építhető elemek használhatóak

A szabványos beépítési méreteknek köszönhetően, meglévő rácsok könnyen 
cserélhetőek

Sík keret
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Falra, parapetbe vagy légcsatornába szerelhetőek

Megrendelési kód
Megrendelési kód

X-GRILLE-Basic

X-GRILLE-Basic (egyedülálló szellőzőrács)

X-GRILLE-Basic – AS / L × H / B1 / VS / P1 – RAL ...




 Típus
X-GRILLE-Basic
 Tartozékok
A
Tartozék nélkül (csak rács)
AG
Légmennyiség szabályozó ellentétesen 
mozgó lamellákkal
AS
Réstolattyú
D
Második, egyenként állítható lamellasor, 
mely az első lamellasorhoz képest 90°-al 
el van fordítva
DG
Második lamellasor és
mennyiségszabályozó (D + AG)
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 Névleges méret [mm]
H×M
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 Beépítőkeret
VS rögzítés, KF csak beépítőkerettel
Nincs bejegyzés: hozzáépíthető
elem nélkül
B1
Beépítőkerettel
 Rögzítés
VS
Rejtett csavarkötéssel
KF
Rögzítés rugós rögzítőelemmel
KB
Rögzítőelemek nélkül
VS, KF csak beépítőkerettel
 Felület
Nincs bejegyzés: porfestett,
RAL 9010, fehér
P1
Porszórt festéssel, RAL ... Classic színre
Felületi fényesség
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Minden más RAL szín 70%
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Falra, parapetbe vagy légcsatornába szerelhetőek

Kiírási szöveg
Leírás

Négyszög alakú szellőzőrács, enyhén döntött 
kerettel, levegő befúváshoz és elszíváshoz. 
Kellemes komfortot biztosít és esztétikus 
megjelenésű. Ideális falra, mennyezetre 
szereléshez, de megfelelő négyszög 
keresztmetszetű légcsatornákhoz is.
A felhasználásra kész szellőzőrács az
alábbi elemekből áll: keret, szimmetrikus és 
aszimmetrikus profilú lamellák, egy rejtett rudazat, 
melynek segítségével egyszerre lehet állítani
a lamellákat.
Speciális jellemzők
– Szimmetrikus lamellaprofil a kétirányú 
levegőáramlásért
– Rejtett lamellarudazat, a lamellák
egyidejű állításához
– Enyhén döntött keretkialakítás, mely majdnem 
teljesen egy síkba kerül a beépítési felülettel

X-GRILLE-Basic
Műszaki adatok
– Névleges méret: Rács:
225 × 125 – 1225 × 525 mm
– Szalagrács: magasság 125, 225, 325 mm
– Légmennyiség tartomány (egyedülálló rács) 
40 dB(A) zajterhelés mellett, kiegészítők nélkül: 
levegőbefúvás 19 – 2660 l/s vagy
68 – 9576 m³/h
– Szabad keresztmetszet (90°-os nyitás): kb. 
65%
Méretezési adatok
– _______________________________ [m³/h]
– Δpt________________________________ [Pa]
– LWA Áramlási zaj__________________ [dB(A)]
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Anyagok és felületek
– A keret horganyzott acéllemezből készült
– A lamellák alumínium anyagúak
– A rudazat, speciális, a hőmérsékleti 
viszonyoknak nagymértékben ellenálló 
műanyagból készült, lángálló az UL 94,
V-0 szerint
– A beépítőkeret anyaga horganyzott acéllemez
– Látható részek tiszta fehér (RAL9010) színre 
festve vagy tetszőleges RAL színben

Rendelési opciók

 Típus
X-GRILLE-Basic
 Tartozékok
A
Tartozék nélkül (csak rács)
AG
Légmennyiség szabályozó ellentétesen 
mozgó lamellákkal
AS
Réstolattyú
D
Második, egyenként állítható lamellasor, 
mely az első lamellasorhoz képest 90°-
al el van fordítva
DG
Második lamellasor és
mennyiségszabályozó (D + AG)
 Névleges méret [mm]
H×M

 Beépítőkeret
VS rögzítés, KF csak beépítőkerettel
Nincs bejegyzés: hozzáépíthető
elem nélkül
B1
Beépítőkerettel
 Rögzítés
VS
Rejtett csavarkötéssel
KF
Rögzítés rugós rögzítőelemmel
KB
Rögzítőelemek nélkül
VS, KF csak beépítőkerettel
 Felület
Nincs bejegyzés: porfestett, RAL 9010,
tiszta fehér
P1
Porszórt festéssel, RAL ... Classic színre
Felületi fényesség
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Minden más RAL szín 70%
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