ALF
KRATKI WENTYLACYJNE PODŁOGOWE
Charakterystyka:

Prostokątna aluminiowa kratka wentylacyjna nawiewna lub wywiewna
podłogowa, z nieruchomymi kierownicami ustawionymi pod kątem 15
stopni.

Przeznaczenie
Kratki wentylacyjne ALF są przeznaczone do zastosowań
w instalacjach wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych.
Mogą być montowane bezpośrednio w podłodze jako
zakończenie przewodu wentylacyjnego.

Wykonanie
Ramka i nieruchome kierownice (wyjmowany wkład) kratek są
wykonane z aluminium anodowanego na kolor naturalny. Na
zamówienie możliwe jest lakierowanie na kolor RAL. Kierownice
wykonane są z profilu pozwalającego na kształtowanie wypływu
powietrza pod kątem 15 stopni.

Rysunek 1. Wymiary kratki ALF.

Powierzchnia netto

Standardowe wymiary kratek ALF:

Przybliżona powierzchnia netto kratek ALF:

• szerokość C= 200-1950* mm
• wysokość D= 75-1950* mm

A= 68% x [(C-10) x (D-10)]

* Jeden z wymiarów szerokość C lub wysokość D musi być
mniejszy niż 564 mm.

Dane techniczne kratek w tym straty ciśnienia,
hałas, zasięgi strugi dostępne na stronie smay.eu
w dokumencie „Charakterystyki przepływowe dla
kratek i nawiewników”.

Montaż
Wkład kratki jest montowany w ramce za pomocą zatrzasków
sprężynowych. Całość jest montowana w odpowiednio
przygotowanym otworze montażowym.
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ALF – Kratki wentylacyjne podłogowe
Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:
ALF - <C> x <D> - <P> / <ADD>
Gdzie:
C

szerokość otworu montażowego w mm

D

wysokość otworu montażowego w mm

P

wykończenie*
AA

ADD

- aluminium anodyzowane

w tym miejscu należy określić akcesoria dodatkowe jak poniżej:

Akcesoria**
GA

przepustnica przeciwbieżna z aluminium

GP

przepustnica przeciwbieżna ze stali ocynkowanej

GC

przepustnica uchylna ze stali ocynkowanej

GM

przepustnica łukowa ze stali ocynkowanej i aluminium

GT

przepustnica szczelinowa ze stali ocynkowanej

LO1

deflektor sitowy o prześwicie 40% ze stali ocynkowanej

LO2

deflektor sitowy o prześwicie 58%, ze stali ocynkowanej

* wartości opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostaną zastosowane wartości domyślne
** więcej informacji o akcesoriach w karcie z akcesoriami dla kratek i nawiewników
Przykładowe oznakowanie produktu:
ALF-525x225-AA/GA

Bloki do programu REVIT,
program doboru,
dokumenty dopuszczające,
dostępne na stronie www.smay.pl.

wersja 7.1.0

ALF – Kratki wentylacyjne podłogowe

107

