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Štěrbinové vyústě PureLine a kombinace difusoru RFD s plenum boxem Sirius byly již
představeny na ISH 2017; nyní jsou již připraveny pro trh.

RFD 'čtyři v jednom' vířivý anemostat

Další inovací je vířivý anemostat RFD kombinovaný s plenum boxem Sirius. Výsledkem je difuzor, plenum box,
regulátor průtoku a tlumič hluku, vše v jednom. Umístěním terminálu VAV přímo nad difuzorem a použitím hluk
absorbujících materiálů jsme vytvořili velmi kompaktní plenum box s vynikajícími akustickými vlastnostmi.
Tento produkt je zvláště vhodný pro komplexní řešení, protože může ušetřit až 50% ve srovnání s použitím
jednotlivých komponentů. Vířivý anemostat je k dispozici v nominálních velikostech od 160 do 400 a je vhodný
pro objemové průtoky od 18 do 615 m³ / h (5 - 170 l / s). Mezi výhody patří neobvykle nízká konstrukce,
zkrácená doba instalace díky jedinému kotvícímu bodu, skutečnost, že čelní deska difuzoru může být
instalována bez jakýchkoliv nástrojů a snadná údržba. 

Nové RFD kombinuje několik funkcí dohromady: vířivý  anemostat,  regulátor průtoku a
tlumič hluku.

PURELINE – čisté řešení

Další novinkou je nově vyvinutá řada štěrbinových vyústí PURELINE, nenápadné produkty, které se dokonale
hodí k instalaci do stropu. Vzhledem k možnosti nastavení vyústě, jsou vhodné pro různé aplikace. Velkým
plusem tohoto produktu je neznečištění stropu. Všechny nové štěrbinové vyústě jsou k dispozici s jedním nebo
několika sloty a jsou dodávány v délkách od 600 do 2000 mm nebo od 600 do 1950 mm. Typ PL18 má průtok
vzduchu v rozmezí od 17 do 300 m³/h (5 – 84 l/s), PL35 od 27 do 710 m³/h (7 – 197 l/s). 

Čisté řešení: PURELINE štěrbinové vyústě mají aerodynamicky optimalizované lamely pro
regulaci vzduchu a lepší akustické vlastnosti a pokrývají větší rozsah průtoku a snižují
znečištění stropu.
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