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TYP TRS-K
KRATKI WENTYLACYJNE, WYKONANE Z
BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, Z
INDYWIDUALNIE REGULOWANYMI,
PIONOWYMI KIEROWNICAMI, DO MONTAŻU
W PRZEWODACH PROSTOKĄTNYCH
Kratki z kierownicami o przekroju w kształcie kropli
Wielkości nominalne 225 × 75 do 1225 × 325 mm
Zakres strumieni objętości powietrza 11 – 1305 l/s lub
40 – 4698 m³/h
Płyta czołowa kratki z blachy stalowej ocynkowanej
Ramka czołowa o szerokości 27 mm z nawiercanymi
otworami

Opcjonalne wyposażenie i akcesoria
Widoczne powierzchnie w kolorze z palety RAL CLASSIC

Ramka montażowa
Wyposażenie do bilansowania strumieni objętości
powietrza i regulacji kierunku nawiewu



Zastosowanie
Zastosowanie

OpisKratki wentylacyjne typu TRS-K do nawiewu i wywiewu powietrza, do obszarów komfortu i pomieszczeń przemysłowych



Bezpośredni nawiew powietrza w systemach wentylacji mieszającej
Ustawiane
kierownice powietrza umożliwiają spełnianie indywidualnych wymagań
Warianty
wykonania
Do stałych i zmiennych strumieni objętości powietrza
Różnica temperatury
pomiędzy
TRS-K-KA:
Płyta czołowa
kratki zpowietrzem
pionowyminawiewanym,
kierownicami a powietrzem w pomieszczeniu: –12 do +4 K
Do
montażuPłyta
w przewodach
prostokątnych
TRS-K-KD:
czołowa kratki
z pionowymi i poziomymi kierownicami, ustawianymi indywidualnie

INFORMACJE TECHNICZNE



Funkcja,
Dane techniczne, Szybki dobór, Tekst do specyfikacji
Cechy charakterystyczne
Cechy charakterystyczne

Indywidualnie,
ustawiane
kierownice powietrza
Ścięta ramka z ręcznie
fazowanymi
krawędziami
Indywidualnie ustawiane, pionowe kierownice powietrza
Wymiary
i ciężary,
Szczegóły
Montowana
fabrycznie
uszczelka produktu
na obwodzie
Wielkości
nominalne
KD: Indywidualnie ustawiane, poziome kierownice do regulacji kierunku wypływu powietrza



Długości nominalne: 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
Wysokości nominalne: 75, 125, 225, 325 mm
Wyposażenie



Szczegóły
montażu,
Uruchomienie,
Podstawowe
informacje i oznaczenia
KS, K5: do
bilansowania
strumieni objętości
powietrza
Inne wymiary na życzenie
Akcesoria
Ramka montażowa: umożliwia szybki i łatwy montaż kratek wentylacyjnych
Cechy konstrukcyjne
Kierownice zamontowane asymetrycznie
Ramka czołowa z nawiercanymi otworami
Materiały
Ramka czołowa i kierownice z blachy stalowej ocynkowanej
P1: Ramka i kierownice lakierowane proszkowo, dowolny kolor RAL CLASSIC
Normy i wytyczne
Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135
Konserwacja
Elementy bezobsługowe, konstrukcja i materiały nie podlegają zużyciu
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TROX BSH Technik Polska Sp. z
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Kontakt online

Formularz kontaktowy

 Kontakt

TROX BSH Stara Iwiczna

 Zgłoszenie usterki

Telefon: +48 22 73718 58
Kontakt

 Zapytanie ofertowe - szafy

TROX w serwisach
społecznościowych

TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o.
ul.Kolejowa 13, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
telefon +48 22 737 18 58
fax +48 22 737 18 59
e-mail: biuro@trox-bsh.pl
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