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Tabel performan\e

Exemplu:  Simbolizare RKHA-200 reprezintă:
     Difuzor tip jet, cu racordul de 
     conectare ØD1 = 200mm 

Lungime jet aer refulat

Toleranţă tehnologică ±2mm

Aplica\ii: 
Difuzoarele circulare tip jet sunt folosite cu succes în spa\iile înalte, cu volum mare, cum ar fi s[li 
de teatru, s[li de cinema, galerii comerciale §i hale industriale. Pot asigura un debit mare de aer 
la un nivel sc[zut de presiune a sunetului. 

Descriere: 
Difuzoarele tip jet se pot monta atât pentru refularea vertical[, cât §i orizontal[ a aerului. 
Posibilitatea de pivotare §i designul special al elementului mobil central permite concentrarea 
jetului de aer în orice direc\ie, într-un unghi de 30°, f[r[ efecte asupra c[derii de presiune sau a 
nivelului de zgomot.
Pentru o mai bun[ reglare a debitului de aer se recomand[ folosirea damperelor circulare. 

Material: 
Aluminiu.

Finisaj: 
Vopsire prin acoperire în câmp electrostatic §i uscare în cuptor de polimerizare, fapt ce confer[ 
o rezisten\[ sporit[ în timp a stratului de vopsea §i a pigmentului acesteia. Culoarea standard: 
ALB - cod RAL 9016. La cerere, pot fi livrate în orice nuan\[ din paletarul RAL.

Fixare: 
G[uri Ø 5 mm pre-executate pe rama exterioar[. 

Ambalare:
Individual, în folie de polietilen[. 
Pentru comenzi mai mari, difuzoarele ambalate individual vor fi livrate în cutie de carton.

Text-bloc cu specifica\ii tehnice, pentru cereri de ofert[:
Difuzor circular tip jet, realizat din aluminiu §i vopsit  în câmp electrostatic. 
Culoare: RAL ####;
Dimensiuni de racord: ........ mm;
Tip: RITECH  RKHA-### .

         Difuzor circular tip jet

         Diametru de racord

         Viteza aer prin tub

         Nivel de zgomot (presiune acustică)

         Debit de aer

Diametru de refulare

Diametru ramă exterioară
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