
Симетричен профил  
на ламелите и капака

Линейно  разположение

09/2013 – DE/bg

Монтаж на стена,  
подпрозоръчен зид  
или  въздуховод
Тип X-GRILLE-Cover

3

X-GRILLE-Cover 3.1 –

X XX-GRILLE-Covertestregistrierung

K1 – 3.1 – 1

Въздушни решетки, изработени от  висококачествен 
алуминий
Новите въздушни  решетки X-GRILLE Cover, изработени от висококачествен  
алуминий, комбинират действието с атрактивен дизайн. Те могат да бъдат  
монтирани в стени, тавани или правоъгълни въздуховоди.

Енергийно ефективно и акустически оптимизирано изпускане на  
въздуха
Симетричен профил на ламелите за двунасочено влизане на струята
Еднакъв изглед и лесно регулиране благодарение на скрития  
механизъм на ламелите
Скрито, оптимизирано закрепване с винтове
Идеален като линейни решетки
Лесно заменяемите плочи на капака позволяват весел двуцветен изглед
Използване на съществуващите задни сборни изделия
Лесна замяна на съществуващите решетки благодарение на  
стандартните размери за монтаж



Монтаж на стена, подпрозоръчен зид или въздуховод
Код за поръчка X-GRILLE-Cover

09/2013 – DE/bg

3

K1 – 3.1 – 2

X-GRILLE-Cover (единична решетка)

     

  X-GRILLE-Cover – AS  /  L × H  /  B1  /  VS  /  P1 – RAL ...  /  P2 – RAL ...  

 Тип
X-GRILLE-Cover

 Приставки
A Без (само лице на решетката)
AG Ламели за управление на дебита,  

противоположно действие на ламелите
AS Регулируем въздухоразпределител  

с  процепи
D Отклонение, лопатки монтирани  

на 90°  спрямо предните ламели, 
регулируеми  индивидуално

DG D, комбинирано с AG

 Номинален размер [mm]
 L × H

 Монтажна подрамка
 Тип на закрепване VS,  

KF само с  монтажна подрамка
 Без въведен код: няма нищо
B1 Със

 Закрепване
 Без въведен код: фрезенковани отвори,  

скрити от покриващата плоча
VS Фиксиране със скрити винтове
KF Фиксиране с пружинна скоба
 VS, KF само с монтажна подрамка

 Окончателна обработка на лицето -  
бордюри и ламели
 Без въведен код: прахово покритие, 
 RAL 9005, черно като въглен
P1 Прахово покритие, RAL ... Класическо

 Окончателна обработка на лицето -  
покриващи плочи
 Без въведен код: прахово покритие, 
 RAL 9006, алуминиево бяло
P2 Прахово покритие, RAL ... Класическо
Ниво на блясък
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Всички други RAL цветове 70 %

Код за поръчка



Монтаж на стена, подпрозоръчен зид или въздуховод
Код за поръчка

09/2013 – DE/bg

X-GRILLE-Cover

3

K1 – 3.1 – 3

X-GRILLE-Cover (линейни решетки)

       

  X-GRILLE-Cover – E – R – AS  /  L × H  /  D1  /  VS  /  P1 – RAL ...  /  P2 – RAL ...  

 Тип
X-GRILLE-Cover

 Секция
E Крайна секция
M Междинна секция

 Крайна секция
 Определете само за крайна секция
R Дясна крайна секция
L Лява крайна секция

 Приставки
A Без (само лице на решетката)
AG Ламели за управление на дебита,  

противоположно действие на ламелите
AS Регулируем въздухоразпределител  

с  процепи
D Отклонение, лопатки монтирани  

на 90°  спрямо предните ламели, 
регулируеми  индивидуално

DG D, комбинирано с AG

 Номинален размер [mm]
 L × H
 Дължина
 Междинна секция: 2000 mm макс.
 Крайна секция: 2025 mm макс.
 Височина: 125, 225, 325

 Монтажна подрамка
 Тип на закрепване VS само  

с монтажна  подрамка
 Без въведен код: няма нищо
D1 За крайна секция
F1 За междинна секция

 Закрепване
 Без въведен код: фрезенковани отвори,  

скрити от покриващата плоча
VS Фиксиране със скрити винтове
 VS само с монтажна подрамка

 Окончателна обработка на лицето -  
бордюри и ламели
 Без въведен код: прахово покритие, 
 RAL 9005, черно като въглен
P1 Прахово покритие, RAL ... Класическо

 Окончателна обработка на лицето -  
покриващи плочи
 Без въведен код: прахово покритие, 
 RAL 9006, алуминиево бяло
P2 Прахово покритие, RAL ... Класическо
Ниво на блясък
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Всички други RAL цветове 70 %



Монтаж на стена, подпрозоръчен зид или въздуховод
Спецификация X-GRILLE-Cover

09/2013 – DE/bg

3

Въздушни решетки, правоъгълни, изработени  
от висококачествен алуминий, за подаване и  
изтегляне на въздух. Действие, комбинирано  
с  привлекателен дизайн. Идеален за монтаж 
на  стени и тавани, но също подходящ за  
правоъгълни въздуховоди.
Компонент, готов за монтаж, състоящ се  
от  бордюр и симетрично и аеродинамично  
профилирани ламели със скрит монтаж на  
механизма, който позволява едновременно  
регулиране на ламелите.

Характерни особености
– Симетричен профил на ламелите  

за  двунасочено влизане на струята
– Скрит механизъм на ламелите, за  

едновременно регулиране на ламелите
– Фрезенковени отвори за закрепване,  

скрити от покриващата плоча
– Лесно заменяемите плочи на капака  

позволяват весел двуцветен изглед
– Идеален като линейни решетки

Материали и повърхности
– Секции на бордюра и ламели, изработени  

от алуминий
– Механизъм, изработен от устойчива на  

високи температури специална пластмаса,  
трудно възпламеняваща се до UL 94, V-0

– Монтажна подрамка, изработена от  
галванизирана листова стомана

– Бордюрите и ламелите са прахово покрити,  
черни като въглен, (RAL 9005) или някой 
друг  RAL цвят

– Покриващите плочи са прахово покрити,  
алуминиево бяло, (RAL 9006) или друг  
RAL  цвят

Технически данни
– Номинални размери: единична решетка  

225 × 125 до 1225  × 525 mm
– Ред от решетки: височина 125, 225, 325 mm
– Диапазон на дебита (единична решетка)  

при ниво звукова мощност 40 dB(A), без  
приставки: подаван въздух 16 до 2555 l/s 
или  58 до 9198 m³/h

– Свободно напречно сечение (90°  
изпускане): прибл. 60 %

Данни за избор
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpt _______________________________ [Pa]
– LWAРегенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]

 Тип
X-GRILLE-Cover

 Приставки

 Номинален размер [mm]
 L × H

 Монтажна подрамка
 Тип на закрепване VS,  

KF само с  монтажна подрамка
 Без въведен код: няма нищо

A Без (само лице на решетката)
AG Ламели за управление на дебита,  

противоположно действие на  
ламелите

AS Регулируем въздухоразпределител  
с  процепи

D Отклонение, лопатки монтирани  
на  90° спрямо предните ламели,  
регулируеми индивидуално

DG D, комбинирано с AG

B1 Със

 Закрепване
 Без въведен код: фрезенковани  

отвори, скрити от покриващата  
плоча

 VS, KF само с монтажна подрамка

 Окончателна обработка на лицето -  
бордюри и ламели
 Без въведен код: прахово покритие, 
 RAL 9005, черно като въглен

 Окончателна обработка на лицето -  
покриващи плочи
 Без въведен код: прахово покритие, 
 RAL 9006, алуминиево бяло

Ниво на блясък
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Всички други RAL цветове 70 %

VS Фиксиране със скрити винтове
KF Фиксиране с пружинна скоба

P1 Прахово покритие, RAL ...  
Класическо

P2 Прахово покритие, RAL ...  
Класическо

K1 – 3.1 – 4

Описание

Опции за избор
Единична решетка



Монтаж на стена, подпрозоръчен зид или въздуховод
Спецификация

09/2013 – DE/bg

X-GRILLE-Cover

3

K1 – 3.1 – 5

 Тип
X-GRILLE-Cover

 Секция

 Крайна секция
 Определете само за крайна секция

 Приставки

 Номинален размер [mm]
 L × H
 Дължина
 Междинна секция: 2000 mm макс.
 Крайна секция: 2025 mm макс.
 Височина: 125, 225, 325

E Крайна секция
M Междинна секция

R Дясна крайна секция
L Лява крайна секция

A Без (само лице на решетката)
AG Ламели за управление на дебита,  

противоположно действие на  
ламелите

AS Регулируем въздухоразпределител  
с  процепи

D Отклонение, лопатки монтирани  
на  90° спрямо предните ламели,  
регулируеми индивидуално

DG D, комбинирано с AG

 Монтажна подрамка
 Тип на закрепване VS само 
 с  монтажна подрамка
 Без въведен код: няма нищо

 Закрепване
 Без въведен код: фрезенковани
 отвори, скрити от покриващата  плоча

 VS само с монтажна подрамка

 Окончателна обработка на лицето -  
бордюри и ламели
 Без въведен код: прахово покритие, 
 RAL 9005, черно като въглен

 Окончателна обработка на лицето -  
покриващи плочи
 Без въведен код: прахово покритие, 
 RAL 9006, алуминиево бяло

Ниво на блясък
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Всички други RAL цветове 70 %

D1 За крайна секция
F1 За междинна секция

VS Фиксиране със скрити винтове

P1 Прахово покритие, RAL ...  
Класическо

P2 Прахово покритие, RAL ...  
Класическо

Линейни решетки


