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SDR

Anemostaty sufitowe SDR s¹ przeznaczone 
do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- 
i œredniociœnieniowych obiektów u¿ytecznoœci publi-
cznej lub przemys³owych.  

Atesty Higieniczne: 
HK/B/0697/01/2008  

Anemostaty okr¹g³e

Anemostat SDR 
Stalowy anemostat okr¹g³y



Wykonanie

Anemostaty SDR

SDR posiadaj¹ okr¹g³y panel czo³owy wyposa¿ony w nieruchome kierownice. Anemostaty s¹ wykonane ze stali 
lakierowanej proszkowo na kolor bia³y RAL9010. Na zamówienie mo¿liwe jest lakierowanie na inny kolor RAL.

Anemostaty mo¿na montowaæ za pomoc¹ jednej œruby poprzez otwór znajduj¹cy siê w centralnej czêœci 
anemostatu.

Monta¿

Wymairy i powierzchnie czynne, masa anemostatów

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m
2
] [mm]

1 180 104 220 270 123 0,005 1,2

2 230 152 270 270 158 0,01 1,5

3 280 200 320 270 158 0,017 1,8

4 330 253 370 330 198 0,028 2,3

5 380 298 418 330 198 0,038 2,7

6 430 348 468 380 248 0,052 3,2

Aeff MasaøAWielkoœæ øD øB H ød

458 wersja 5.2.5



Dobór SDR
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Akcesoria i sposób zamówienia SDR

Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:

SDR - <W  - SL RAL  / ADD>
Gdzie: 
<W> - rozmiar nawiewnika: 1, 2, 3, 4, 5, 6
SL - wykoñczenie: stal lakierowana
<RAL> - kolor wg palety RAL (dla wykoñczenia SL) *
<ADD> - w tym miejscu nale¿y okreœliæ akcesoria dodatkowe jak poni¿ej:

Akcesoria **

Skrzynka rozprê¿na wg konfiguracji jak poni¿ej:
<SR><I>-<H>-<K><D><R> 
<I> - izolacja: *

brak = brak izolacji
t = izolowana

<H> - wysokoœæ skrzynki w mm *
<K> - po³o¿enie króæca: *

b = boczne
g = górne

<D> - œrednica króæca przy³¹czeniowego w mm 
<R> - przepustnica w króæcu przy³¹czeniowym: *

brak = brak przepustnicy 
P = przepustnica z regulacj¹ z zewn¹trz skrzynki

*   wartoœci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostan¹ zastosowane wartoœci domyœlne
** wiêcej informacji o akcesoriach na stronie 621

Przyk³ad zamówienia:
SDR – 3 – SL9010 / SRt – 270 – b160P

> < > <

460 wersja 5.2.5




