ΤΥΠΟΣ
D

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΣΤΟΜΙΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
 Βίδα ρύθμισης.
 Μοχλός χειρισμού.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κάθε διάφραγμα παραδίδεται χωρίς οπές, στις
απαιτούμενες διαστάσεις, για τοποθέτηση στο
αντίστοιχο στόμιο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ

Το διάφραγμα στομίων τύπου D είναι πολύφυλλο
διάφραγμα κατάλληλο για τοποθέτηση σε όλους
τους τύπους ορθογωνικών στομίων για ρύθμιση της
παροχής. Είναι κατασκευασμένο με κινητά πτερύγια
που μπορούν να ρυθμιστούν με δύο τρόπους:

Η παροχή του αέρα καθορίζεται με την ρύθμιση της
κλίσης των πτερυγίων από την όψη του στομίου
που τοποθετείται το διάφραγμα, είτε με βίδα
ρύθμισης είτε με μοχλό χειρισμού.




ΥΛΙΚΑ

Με βίδα ρύθμισης από την όψη του στομίου.
Με μοχλό χειρισμού από την όψη του στομίου.

Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι:


Πτερύγια από προφίλ αλουμινίου συνδεδεμένα
ώστε να κινούνται με συγχρονισμένη κίνηση.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Το διάφραγμα τύπου D είναι διαθέσιμο σε
οποιονδήποτε συνδυασμό διαστάσεων αντίστοιχων
του στομίου τοποθέτησής του, που απαιτούν οι
ανάγκες κάθε συγκεκριμένης εγκατάστασης.
Επισημαίνουμε ότι:
 Οι ονομαστικές διαστάσεις παραγγελίας είναι οι
ονομαστικές
διαστάσεις
του
αντίστοιχου
στομίου.
 Τα πτερύγια του τοποθετούνται κάθετα με την
πρώτη διάσταση του στομίου.

Πλαίσιο και πτερύγια: Ανοδιωμένο αλουμίνιο
στο φυσικό του χρώμα.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Πολύφυλλο διάφραγμα στομίου από ανοδιωμένο
αλουμίνιο, αποτελούμενα από το πλαίσιο, τα
πτερύγια και τον μηχανισμό κίνησης των
πτερυγίων. Τα πτερύγια θα κινούνται ανά δύο με
αντίθετη φορά και θα εξασφαλίζουν πλήρη
διακοπή της ροής του αέρα στην κλειστή τους
θέση. Θα φέρουν μοχλό ή βίδα ρύθμισης με
διάταξη σταθεροποιήσεως των πτερυγίων σε
τυχαία θέση μεταξύ πλήρως ανοικτού και πλήρως
κλειστού.
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