






ANVENDELSE

TLG-G er en sirkulær ventil for montasje i fast himling. Ventilen kan brukes som tilluft og avtrekk. TLG-G er designet for å utnytte Coanda-effekten mot
takflaten og egner seg for både konstant og variable luftmengder.

TLG-G med Luna Plenumskammer

Luna plenumskammer anbefales benyttet for å gi bedre lyddemping, samt regulerings- og målemulighet. Luna er et rektangulært kammer med
demonterbart spjeld som gir tilgang til anslutningskanal. Spjeldet låses i ønsket posisjon.

UTFØRELSE

TLG-G

TLG-G har demonterbar frontplate og justerbar spaltehøyde.

MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING

Ventilen er produsert i stål og anslutningen har påmontert EPDM gummipakning. TLG-G er lakkert i RAL 9003 - glans 30. Andre farger kan leveres på
forespørsel.

TLG-LØV med Luna Plenumskammer

Plenumskammeret Luna har spjeld og måleuttak for innregulering. Kammeret er isolert med en lydabsorbent i polyester og kan leveres med én eller to
dimensjonsforandringer mellom inn- og utløp. Kammeret kan også leveres med utvendig kondensisolering [I]. Lavbyggende utførelse [UI] er
også tilgjengelig, denne utførelsen gir en kapasitetsreduksjon på ca. 20 %. Avstanden mellom ventil og kammer kan økes med inntil 35 cm uten
at vaier og måleslange må forlenges.

MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING

Luna leveres i galvanisert utførelse, innvendig isolert i fire sider med en lydabsorbent i polyester. Anslutningen har EPDM gummipakning.

MONTERING

TLG-G 

SIRKULÆR VENTIL FOR TILLUFT OG AVTREKK

• Sirkulær ventil for tilluft og avtrekk
• Justerbar spaltehøyde
• Lavtbyggende
• Dokumentert med Luna plenumskammer
• Lydabsorbent i polyester i kammer
• Dimensjonering og simulering i AURASIM

Hjem > Produkter > Avtrekksventiler > TLG-G

https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/produkter-d2f6325bd36fda7e
https://www.trox.no/produkter/avtrekksventiler-03b2ca4c4c05571e
https://www.trox.no/avtrekksventiler/tlg-g-5b009ed145400c7a


Ved montering i fast tak eller innfelt i himlingsplate festes TLG-G ved hjelp av to montasjevinkler som vist i figur 4, eller ventilen skrus fast i kammerts
utløp. Dersom plenumskammer Luna benyttes pendles dette i opphengsbraketten i bakkant med gjengestag eller bånd (Se figur 5 i datablad).
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