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Větrací mřížky s plochým rámečkem
Nové větrací mřížky X-GRILLE Basic s mírně zkoseným rámečkem v sobě slučují  
funkčnost i atraktivní design. Lze je instalovat do stěn, stropů i čtyřhranných potrubí.

Energeticky efektivní a akusticky optimalizované proudění vzduchu
Symetrický profil lamely pro oba směry proudění vzduchu
Jednotný vzhled a snadné nastavení díky skrytému spojení lamel
Mírně zkosený okraj rámečku, který téměř splývá s povrchem,  
na který je  mřížka instalována.
Využívá stávající zadní nástavby
Snadná výměna stávajících mřížek díky standardním instalačním rozměrům
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Mřížka X-GRILLE-Basic (jednotlivá vyúsť)

    

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

 Typ
Mřížka X-GRILLE-Basic

 Dodatečné díly
A Bez regulační sady (pouze čelní mřížka)
AG Lamely pro regulaci průtoku vzduchu,  

pro tiběžné lamely
AS Přesuvné lamely
D Dvojí směr proudu s jednotlivě  

nastavitelnými vzadu zabudovanými 
lamelami, 90° otočenými k předním lamelám

DG D v kombinaci s AG

 Jmenovitá velikost [mm]
 L × H

 Instalační rámeček
 Upevnění typů VS, KF pouze  

s instalačním  rámečkem
 Neuvedeno: není
B1 S instalačním rámečkem

 Upevnění
VS Skryté šroubové upevnění
KF Upevnění svěrací pružinou
KB Bez upevňovacího materiálu
 VS, KF pouze s instalačním rámečkem

 Povrch
 Neuvedeno: práškový vypalovací lak  

odstín RAL 9010, čistě bílá
P1 opatřený práškovým lakem, RAL ... klasika
Stupeň lesku
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Všechny jiné barvy RAL 70 %

Objednací klíč
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Vzduchotechnická mřížka s mírně zkoseným  
rámečkem, čtyřhranná, pro přívod a odvod 
vzduchu.  Funkce ve spojení s atraktivním 
designem. Ideální  pro instalaci do stěny nebo 
stropu, ale také  vhodná pro čtyřhranné potrubí.
Připravené k okamžité instalaci, sestávající z  
předního rámečku, symetricky a aerodynamicky  
tvarovaných lamel se skrytou spojkou, která  
umožňuje současné nastavení lamel.

Zvláštní vlastnosti
– Symetrický profil lamely pro oba směry  

proudění vzduchu
– Skrytá spojka lamel pro současné nastavení  

lamel
– Mírně zkosený okraj rámečku, který téměř  

splývá s povrchem, na který je mřížka 
instalována.

Materiály a povrchy
– Rámeček je vyrobený z pozinkovaného  

ocelového plechu
– Lamely vyrobené z hliníku
– Spojky jsou vyrobené ze speciálního plastu,  

který je odolný proti vysokým teplotám  
a je  ohnivzdorný dle UL 94, V-0

– Instalační rám vyrobený z pozinkovaného  
plechu

– Viditelné plochy opatřené práškovým  
vypalovacím lakem, odstín čistě bílý 

 (RAL 9010)  nebo jiný barevný odstín RAL

Technická data
– Jmenovité rozměry. jednotlivá vyúsť:  

225 × 125 až 1225  × 525 mm
– Lineární vyúsť: výška 125, 225, 325 mm
– Rozsah průtoku vzduchu (jednoduchá vyúsť)  

při hladině akustického výkonu 40 dB(A),  
bez  dodatečných dílů: přívod vzduchu 
19 až 2660 l/s  nebo 68 až 9576 m³/h

– Volná plocha výfuku (90° výfuk): přibližně. 65 %

Výpočtové hodnoty
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpt _______________________________ [Pa]
– LWAHluk prouděním ______________ [dB(A)]

 Typ
Mřížka X-GRILLE-Basic

 Dodatečné díly

 Jmenovitá velikost [mm]
 L × H

A Bez regulační sady (pouze čelní mřížka)
AG Lamely pro regulaci průtoku vzduchu,  

protiběžné lamely
AS Přesuvné lamely
D Dvojí směr proudu s jednotlivě 

nastavitelnými vzadu zabudovanými 
lamelami, 90°otočenými k předním lamelám

DG D v kombinaci s AG

 Instalační rámeček
 Upevnění typů VS, KF pouze 
 s  instalačním rámečkem
 Neuvedeno: není

 Upevnění

 VS, KF pouze s instalačním rámečkem

 Povrch
 Neuvedeno: práškový vypalovací lak 
 odstín RAL 9010, čistě bílá

Stupeň lesku
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Všechny jiné barvy RAL 70 %

B1 S instalačním rámečkem

VS Skryté šroubové upevnění
KF Upevnění svěrací pružinou
KB Bez upevňovacího materiálu

P1 opatřený práškovým lakem, 
 RAL ...  klasika
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Popis

Možnosti objednání


