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Cuprins · Descrierea

Tip FLEXTRO



















 Ştuţ de racord
 Lamela regulatorului pentru reglajul debitului
 Garnitura dublă 
 Şurub de prindere 
 Elementul de distribuţie aer (-Z, pentru aer introdus)

 Brăţară de agăţare
 Baghetă transversală pentru prinderea măştii anemostatului
 Tijă de metal unghiulară pentru susţinere
 Clamă pentru tija de metal unghiulară pentru susţinere
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Inovaţie

Avantaje
• O masă redusă cu 50 %; un necesar de aproximativ 60 % mai

puţin spaţiu pentru transport şi depozitare
• Uşor de transportat, uşor şi rapid de ridicat şi instalat
• Un element de distribuţie a aerului nou dezvoltat asigură 

un debit uniform al aerului prin anemostatul de aer introdus
• Lamela regulatorului pentru reglajul debitului optimizată 

acustic
• Ştuţ de racord cu garnitură dublă

Plenumurile flexibile de tip FLEXTRO sunt caracterizate de 
designul inovator, care combină funcţia aerodinamică cu 
manipularea uşoară, în cel mai optim mod. Suplimentar, 
acestea oferă un grad de flexibilitate arhitecturală înalt, ele
putând fi montate într-o varietate largă de anemostate de 
plafon, putând fi deci integrate în orice fel de sistem de 
plafoane.
Plenumul se poate împacheta pentru transport şi depozitare,
ocupând foarte puţin loc.
Ridicarea plenumului este uşoară, acesta fiind pregătit imediat
pentru montare.
Forma unică a plenumului şi elementul de distribuţie aer nou
dezvoltat, oferă o refulare a aerului eficientă şi un debit de 
aer uniform în anemostatele de plafon. Pe cale de consecinţă,
aerul este distribuit foarte uniform în încăpere.
Un ştuţ de racord cu garnitură dublă asigură o conexiune 
etanşă a plenumului către tubulatura de ventilaţie, iar o lamelă 
a clapetei pentru reglajul debitului simplifică punerea in 
funcţiune.

Pregătit pentru instalare FLEXTRO cu anemostat de plafon 
(VDW prezentat)

Comparativ mai mare faţă de un plenum obişnuitConform livrării
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Construcţie · Dimensiuni

Caracteristici
• Pentru anemostate de plafon circulare sau rectangulare
• Pentru alimentarea şi evacuarea aerului
• Pentru instalare în plafoane suspendate
• Se pretează pentru toate tipurile de plafoane
• Ştuţul de racord la un unghi de 30°
• Lamela regulatorului pentru reglajul debitului poate 

fi reglată în intervale de 15° între 0 şi 90°
• Piesele din material plastic sunt din plastic ignifug, 

conform regulamentelor germane din domeniul construcţiilor
Caracteristici ale modelului
• Ştuţ de racord, dimensiune nominală 250 mm, cu garnitură

dublă, corespunzător pentru tronsoanele de tubulatură 
circulare, în conformitate cu EN 1506 sau EN 13180

• Patru brăţări de agăţare sunt prezente pentru suspendarea
unităţii cu ajutorul cablurilor, tijelor filetate sau urechilor de
prindere; sistemul de agăţare (pus la dispoziţie de către
client).

• Înălţimea când este pliat (la livrare) 145 mm (-R) sau 
110 mm (-Q)

• Masa aprox. 4 kg

Dimensiuni

Conform livrării

40
0

□576
□576

□576 □576

36
5

30
°

30
°

11
0

11
0

14
5

14
5

Ø
24

8

FLEXTRO-Q...

Plenum flexibil Cod de 
comandă

Masca anemostatului Aplicaţie

Circulară
Introducerea aerului -R-Z

Extragerea aerului -R-A

Rectangulară
Introducerea aerului -Q-Z

Extragerea aerului -Q-A

FLEXTRO-R...

Materiale
• Cadru realizat din tablă de oţel galvanizat, tija unghiulară 

de suport şi tija transversală, realizate din oţel galvanizat.
• Ştuţul de racord, placa de montare a ştuţului de racord şi

lamela clapetei realizate din material plastic ABS, UL 94, 
ignifug (V0)

• Pereţii flexibili ai plenumului sunt realizaţi din material 
poliester, în conformitate cu DIN 4102, clasificarea 
materialelor ignifuge B1

• Element de distribuţie a aerului produs din fibre sintetice

Imaginea prezintă FLEXTRO-R.../600

Ø400

Ø600

Ø
24

8



5

Montarea · reglajul debitului

Montajul plenumului, conexiunea la tronsonul de tubulatură 
şi măsurile pentru asigurarea materialelor de conectare şi 
fixare trebuie să fie întreprinse de către client.
Anemostatul trebuie instalat şi conectat numai de personal 
de specialitate instruit corespunzător.
Toate prevederile legale de la locul de instalare trebuie 
respectate.
Plenumul dispune de patru urechi de prindere pentru fixarea 
de dala plafonului. Utilizaţi numai sistemele de prindere care 
au fost aprobate de inspectoratele în construcţii. 
Pentru conectarea plenumului la sistemul de ventilaţie, vă
recomandăm o tubulatură flexibilă. O garnitură dublă asigură 
o conexiune etanşă. Material suplimentar de etanşare nu este
necesar.

Montarea pe plafoane modulare
Plenumul flexibil este suspendat de pe elementele de plafon.
Reţeaua plafonului este suspendată independent de masca
anemostatului. Masca anemostatului poate fi fixată după ce 
plafonul fals a fost completat.

Montarea în plafoane cu tencuială.
Plenumul flexibil este suspendat de pe elementele de plafon.
Plafonul cu tencuială trebuie să fie suspendat independent.
Masca anemostatului poate fi aliniată fie la elemente, fie la
suprafaţa pe care este montată (conform indicaţiilor din 
continuare).

Montarea în tavane formate din bare in forma de T
Plenumul flexibil este suspendat de pe elementele de plafon.
Odată ce plafonul fals a fost completat, masca anemostatului
poate fi montată sub profilul T.

Reglajul debitului
Atunci când sunt conectate mai multe anemostate la un singur
regulator de debit, poate să devină necesară reglarea debitului
de aer. Pentru a face aceasta, masca anemostatului poate 
fi demontată, pentru a avea acces la lamela clapetei; lamela 
clapetei poate fi atunci reglată în intervale de 15° între 0 şi 90°.

Montarea în sisteme de plafoane suspendate Reglajul debitului

Închis, 90°

Deschis, 0°

Plafon casetat

Plafon cu tencuială

Tavan format din
bare in forma de T



 



 Tronson de tubulatură
 Brăţară de agăţare
 Masca anemostatului

 Lamela clapetei
 Autocolant explicând poziţia clapetei de închidere
 Maneta de setare
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Difuzoare de aer

Plenumul FLEXTRO poate fi montat cu o varietate largă 
de diferite anemostate de plafon, prin intermediul unui 
şurub de fixare centrală.
Clienţii pot alege între anemostate turbionar circulare sau 
rectangulare
Datele aerodinamice şi acustice ale anemostatelor prezentate
aici, sunt rezultatul măsurătorilor. Alte anemostate pot fi utilizate
(datele aerodinamice şi acustice nu sunt disponibile).
Descrieri mai detaliate şi date tehnice puteţi găsi în cataloagele
tehnice ale diferitelor tipuri de anemostate.

Anemostate potrivite pentru FLEXTRO

F
L

E
X

T
R

O
 -

 R

AIRNAMIC
R 400L R 400H

FD-R 600
FD-R 625

VDW-R
600×24
VDW-R
625×24

AIRNAMIC
R 600

TDF-R 600
TDF-R 625

TDV-R 600
TDV-R 625

F
L

E
X

T
R

O
 -

 Q

AIRNAMIC
Q 600
Q 625

FD-Q 600
FD-Q 625

VDW-Q
600×24
VDW-Q
625×24

DLQ 600
DLQ 625
ADLQ 600
ADLQ 625

TDF-Q 600
TDF-Q 625

TDV-Q 600
TDV-Q 625

FLEXTRO-R

FLEXTRO-Q
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Termeni · Selecţie rapidă

Utilizarea selecţiei rapide pentru dimensionarea 
anemostatelor de plafon, va aduce rapid rezultate 
optime. Asigură conformitatea cu limitele aerodinamice 
şi acustice acceptabile.
− Presiunea diferenţială
− Nivelul puterii zgomotului
Pentru o selecţie mai detaliată şi tipurile de design ale 
anemostatelor de plafon, consultaţi programul pentru 
conceperea modelelor de bază pentru găsirea uşoară 
de produse de pe pagina noastră de internet.

Termeni
 în l/s şi m³/h : Debitul de aer
 în l/s şi m³/h : Debitul minim de aer
Δp în Pa : Presiunea diferenţială totală
L în dB(A) : Un nivel mediu al presiunii zgomotului
L în dB(A) : Un nivel mediu al „puterii” zgomotului
L : Limita de zgomot a nivelului de 

intensitate a zgomotului 
(L ≈ L − 6 dB)

Nivelul zgomotului indicat este exprimat în dB (A), clasa de 
nivel de intensitate a zgomotului L. Datorită corecţiei tipice 
de încăpere de 5 dB/oct. rezultă un nivel al presiunii zgomotului
de L ≈ L − 5 dB.
Toate nivelurile de intensitate a zgomotului se bazează pe 1 pW.
Toate nivelurile de intensitate acustică sunt determinate 
într-o cameră acustică, în conformitate cu EN ISO 5135.
Datele tehnice se bazează pe o densitate a aerului 
de 1,2 kg/m³.

Debitul de aer şi presiunea diferenţială totală, la un nivel de intensitate a zgomotului dat

Tipul de
anemostat

Lamela clapetei deschisă

Valorile de 
corecţie ale 

diferitelor poziţii
ale lamelelor

L = 30 dB(A) L = 35 dB(A) L = 40 dB(A) L = 45 dB(A) L = 50 dB(A) 45° 90° 45° 90°

  Δp  Δp  Δp  Δp  Δp Δp × L +

l/s m³/h l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa l/s m³/h Pa dB dB

Introducerea aerului

A
IR

N
A

M
IC

R 400L 40 145 75 270 9 85 305 13 105 380 18 125 450 26 145 520 37 1,3 2,1 0 0

R 400H 70 250 105 380 16 125 450 22 145 520 31 175 630 44 205 740 62 1,5 2,4 0 1

R 600 115 415 175 630 23 210 755 33 245 880 46 290 1045 64 345 1240 89 1,9 3,4 6 10

Q 600
Q 625 125 450 205 740 29 240 865 39 280 1010 53 325 1170 71 375 1350 97 1,9 4,2 8 16

VDW 600 × 24
VDW 625 × 24 85 305 155 560 25 185 665 35 215 775 47 250 900 65 295 1060 89 1,6 2,8 2 7

FD 600 · FD 625 60 215 120 430 19 140 505 27 165 595 38 200 720 53 235 845 75 1,5 2,4 1 2

TDF 600
TDF 625 120 430 150 540 26 175 630 36 210 755 51 245 880 71 290 1045 100 1,5 2,6 2 5

TDV 600
TDV 625 130 470 175 630 30 200 720 40 235 845 54 275 990 73 315 1135 99 1,6 3,0 5 8

DLQ / ADLQ 600
DLQ / ADLQ 625 220 790 220 790 32 255 920 45 300 1080 62 355 1280 87 420 1510 121 2,1 4,1 11 16

Extragerea aerului

A
IR

N
A

M
IC

R 400L 110 395 16 130 470 22 155 560 32 185 665 45 225 810 65 1,1 2,3 0 6

R 400H 125 450 18 145 520 25 175 630 35 205 740 49 240 865 68 1,3 2,6 1 9

R 600 165 595 13 190 685 18 225 810 25 260 935 34 305 1100 46 1,6 4,8 5 16

Q 600
Q 625 170 610 11 200 720 16 240 865 22 280 1010 30 330 1190 42 1,9 5,8 6 16

VDW 600 × 24
VDW 625 × 24 190 685 12 220 790 16 255 920 22 300 1080 30 345 1240 40 2,0 6,5 7 20

FD 600 · FD 625 130 470 15 150 540 20 175 630 27 205 740 37 240 865 51 1,6 3,1 4 12

TDF 600
TDF 625 125 450 15 145 520 20 170 610 28 200 720 39 235 845 54 1,2 3,0 0 12

TDV 600
TDV 625 155 560 16 180 650 21 210 755 28 240 865 38 280 1010 51 1,4 3,8 3 16

DLQ / ADLQ 600
DLQ / ADLQ 625 185 665 9 220 790 13 260 935 18 305 1100 25 360 1295 35 2,3 7,8 7 22
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Detalii pentru comandă

Specificaţii
Plenumurile flexibile de tip FLEXTRO pot fi utilizate în 
combinaţie cu anemostate de plafon circulare sau 
rectangulare, pentru alimentarea sau extragere aerului.
Rezultate aerodinamice şi acustice excelente, datorită 
construcţiei unice şi a elementului special de distribuţie 
aer (introducere aer). Plenumul se poate împacheta pentru
transport şi depozitare, ocupând foarte puţin loc.
Caracteristici speciale
– Un element de distribuţie a aerului nou dezvoltat asigură

un debit uniform al aerului prin anemostatul de aer 
introdus

– Lamela regulatorului pentru reglajul debitului optimizată
acustic

– Ştuţ de racord cu garnitură dublă
– Masă redusă şi volum redus atunci când este împachetat

pentru transport şi depozitare
Este realizat dintr-un cadru de oţel, cu urechi de fixare, 
pereţi flexibili şi o tijă transversală pentru fixarea plăcii 
frontale a anemostatului. Ştuţul de racord conectat este 
echipat cu o lamelă a clapetei optimizată pentru reglajul
debitului redus. Plenumurile pentru aer introdus conţin 
un element de distribuţie aer.

Ştuţ de racord, ∅250 mm, cu garnitură dublă, corespunzător
pentru tronsoanele de tubulatură circulare, în conformitate
cu EN 1506 sau EN 13180
Variante FLEXTRO disponibile:
– FLEXTRO-R-Z 

Plenum pentru anemostate de aer introdus circulare
– FLEXTRO-R-A 

Plenum pentru anemostate de aer evacuat circulare
– FLEXTRO-Q-Z 

Plenum pentru anemostate de aer introdus rectangulare
– FLEXTRO-Q-A 

Plenum pentru anemostate de aer evacuat rectangulare

Materiale
Cadru realizat din tablă de oţel galvanizat, tija unghiulară 
de suport şi tija transversală, realizate din oţel galvanizat.
Ştuţul de racord, placa de montare a ştuţului de racord şi
lamela clapetei realizate din material plastic ABS, UL 94,
ignifug (V0). Pereţii flexibili ai plenumului sunt realizaţi din
material poliester, în conformitate cu DIN 4102, clasificarea
materialelor ignifuge B1. Element de distribuţie aer realizat
din fibre sintetice.

Exemplu de comandă
Marca: TROX

Tip: FLEXTRO-R-Z / 400

Cod de comandă
/FLEXTRO - R - Z

Tip
Masca anemostatului
-R Circulară
-Q Rectangulară
Sistem de ventilaţie
-Z aer introdus
-A aer evacuat

400

Mărimea nominală
Specificaţi numai pentru plăcile 
frontale circulare ale anemostatelor
400
600
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