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Kovový ventil p ívodní

Upozorn ní:

Od 1.1.2020 dochází ke zm n  odstínu RAL standardn  
používané bílé barvy. Nový standardní odstín používaný od 
1.1.2020 je RAL 9003 signální bílá (lesk 30%).

V objednávkovém kódu je tento odstín ozna ený jako -SW
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Velikost

TFF-SW (RAL9003) RFU THOR THOR-E

Ventil Ráme ek Plenum box Plenum box

obj. . K obj. . K obj. . K obj. . K

80 161779 136 6129 54 - - - -

100 161929 168 6130 54 - - - -

125 161930 224 6131 69 66758 1 409 40879 1 034

150 189623 296 6132 107 66759 1 506 40880 1 104

160 161931 304 6134 107 66760 1 815 40881 1 272

200 161932 392 6135 161 66761 2 162 40882 2 475

Poznámka:

RFU

 TFF

Velikost 80 - 200

Barva SWRAL9003 signální bílá

Popis
Difuzory TFF s nastavitelnou elní deskou se používají jako 

koncové vzduchotechnické elementy k p ívodu a odvodu 

tepeln  upraveného vzduchu. Vyšroubováním nebo 

zašroubováním spodní kruhové ásti dochází ke zm n  ší ky 

št rbiny a tím nastavení požadovaného množství vzduchu a 

zm n  obrazu proud ní. Samolepící p nová páska umož uje 

upravit sm r proudu vzduchu ve výse i 180°. Difuzory  jsou 

vhodné pro pracovní rozsah teplot T = ±10 K.

Konstruk ní provedení 
Difuzor TFF je vyrobený z pozinkovaného ocelového 

plechu s povrchovou úpravou v bílé barv  RAL9003-30 

nebo RAL9010-30. elní nastavitelná deska je vypln na 

hlukov  pohltivým materiálem. Pro snadnou montáž je 

difuzor vybaven pružinkami z pozinkovaného ocelového 

plechu.

• Nastavitelný obraz proud ní

• Nízká hladina hluku 

• Montáž p ímo do potrubí nebo plenum boxu

P íslušenství
Montážní ráme ek  RFU

Plenum box   THOR, THOR-E

Montáž 
Difuzor se instaluje p ímo do kruhového potrubí 

nebo pomocí montážních ráme k  RFU. Pro zajišt ní 

rovnom rného proud ní vzduchu se doporu uje 

p ipojení potrubní trasy p es plenum box THOR nebo 

THOR-E.  Montážní ráme ek není sou ástí dodávky, ale 

volitelné p íslušenství.  

Brutto ceny K  bez DPH, rabatová skupina „A“


