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Type VSD35

"TROX VSD 35 serisi slot difüzörleri genellikle sürekli montajlar için uygundurlar ve lineer bir görüntü yaratmak için birbirine
paralel diziler halinde monte edilebilirler.
1 ila 4 slot dizilimine sahiptir."
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"TROX VSD 35 serisi slot difüzörleri 1 ila 4 slot dizilimine sahiptir . Difüzör
yüzeyi, slot sayısı önemli olmaksızın ve de ek yerleri belli olmaksızın tek
parçadan oluşur.
VSD 35 serisi, tavan yüksekliği yaklaşık 2.60m ila 4.00m olan mahallerdeki
uygulamalar için uygundur. Arka derinliğinin az olması slot difüzörü düşük
tavanlar ve asma tavan sistemleri için mükemmel bir seçim yapmaktadır. Bu
model difüzörler, yüksek indüksiyon özellikleri ile üfleme havası sıcaklık
farkının ve hava tahliye hızının hızlı şekilde azalmasını sağlarlar.
Müsade edilen üfleme havası sıcaklık farkı ±10 K iken tavsiye edilen debi
değeri: 25 l/s · m. Sabit tahliye biçimli VSD 35 serisi slot difüzörler, sabit
veya değişken debili sistemler ile çalışmaya uygundur. Hava tahliye yönü
arzu edilen mahal koşullarına göre değiştirilebilir.
VSD 35 serisi slot difüzörleri yandan girişli boğaza sahip plenum kutusu ile
hava kanalına monte edilirler."
rectangular
13 – 140 l/s per m
45 – 500 m³/h per m
27 – 295 cfm per ft
L: 600 – 1,950 mm
1 to 4 slots
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