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Noile grile de ventilaţie X-GRILLE Cover confecţionate din aluminiu de înaltă calitate  
combină funcţionalitatea cu un design atrăgător, pot fi instalate în pereţi, plafoane  
sau tubulaturi rectangulare.

 ■ Dimensiuni nominale 225 × 125 – 1225 × 525 mm
 ■ Domeniu debit de aer 16 – 2554 l/s sau 58 – 9194 m³/h
 ■ Refularea aerului eficientă energetic si optimizată acustic
 ■ Profil simetric al lamelei pentru refularea aerului pe două direcţii
 ■ Aspect uniform si ajustare uşoară prin intermediul mecanismului mascat al  

lamelelor
 ■ Fixare cu şurub ascuns, optimizată
 ■ Aspect liniar, ideal pentru instalare orizontală liniară
 ■ Plăcile decorative uşor de înlocuit, conferă un aspect plăcut în două culori
 ■ Utilizarea accesoriilor existente
 ■ Înlocuire uşoară a grilelor existente datorită dimensiunilor de montaj standard

Echipamente opţionale şi accesorii
 ■ Ramă de montaj
 ■ Accesorii pentru echilibrarea debitului şi deflecţia aerului
 ■ Fixare cu şurub ascuns
 ■ Fixare cu arc

X-GRILLE Cover 3.1 –

X XX-GRILLE Cover testregistrierung

K1 – 3.1 – 1

Grile de ventilaţie confecţionate din aluminiu de înaltă  
calitate – de asemenea pentru instalare orizontală  
liniară
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Tip

X-GRILLE Cover Informaţii generale 3.1 – 2
Cod de comandă 3.1 – 5
Dimensiuni şi greutate 3.1 – 7
Specificaţii 3.1 – 9

Aplicaţie
– Grilă de ventilaţie de tip X-GRILLE Cover în  

variantă de introducere sau evacuare aer  
pentru zone de confort şi zone industriale

– Design atrăgător pentru proprietarii clădirilor şi  
arhitecţii cu cerinţe estetice exigente

– Combinaţii de aspect în două culori pentru  
interiorul agreabil al spaţiilor de recepţie sau de  
conducere executivă

– Refularea aerului directă pentru ventilaţie cu  
debit mixt

– Lamelele sunt reglabile pentru a satisface  
diferitele cerinţe locale

– Pentru debite volumetrice variabile şi constante
– Pentru introducere aer la diferenţe de  

temperatură a aerului camerei de la –12 la +4 K
– Pentru montare în pereţi, plafoane şi tubulaturi  

rectangulare

Informaţii de bază şi nomenclatură 3.8 – 1

Pagina

K1 – 3.1 – 2

Exemple de instalare

Descriere

Pentru informaţii detaliate  
referitoare la accesorii  
vezi capitolul K1 – 3.6

Pentru informaţii detaliate  
referitoare la accesorii  
vezi capitolul K1 – 3.7

Montaj pe perete

Montaj pe perete Montaj pe perete
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Variante
– Grilă unică
– Secţiune pentru instalare orizontală

Fixare
– Găuri de fixare cu şurub ascuns, mascate de  

placa decorativă
– VS: Fixare cu şurub ascuns
– KF: Fixare cu arc
VS, KF numai cu ramă de montaj

Mărimi nominale
Grilă unică
– Lungime nominală: 225, 325, 425, 525, 625,  

825, 1025, 1225 mm
– Înălţime nominală: 125, 225, 325, 425, 525 mm

Secţiune pentru instalare orizontală 
– Lungime nominală a secţiunii de capăt:  

950 – 2025 mm
– Lungime nominală a secţiunii intermediare:  

2000 mm
– Înălţime nominală: 125, 225, 325 mm

Alte dimensiuni la cerere

Ataşamente
– AG, AS, D, DG: Pentru echilibrarea debitului şi  

deflecţia aerului

Accesorii
– Ramă de montaj: pentru montarea rapidă şi  

simplă a grilelor de ventilaţie
– Carcasă filtru: cadru cu element de filtrare

Funcţii speciale
– Profil simetric al lamelei pentru refularea aerului  

pe două direcţii
– Mecanism mascat al lamelelor pentru reglarea  

simultană a acestora
– Fixare cu şurub ascuns, optimizată
– Plăcile decorative uşor de înlocuit, conferă un  

aspect plăcut în două culori
– Aspect liniar, ideal pentru instalare orizontală  

liniară

Componente şi caracteristici
– Margine cu montant central (orizontal)
– Trei plăci de decorative, pentru prindere cu  

cleme a marginii şi a  montantului central
– Lamele longitudinale cu mecanism mascat  

pentru reglarea simultană a acestora
– Montant vertical de la lungimea nominală de  

825 mm
– Fixare cu şurub ascuns sau cu arc, opţională

Caracteristici ale modelului
– Numai un interstiţiu mic între lamele şi margine
– Lamele sprijinite central
– Găuri de fixare cu şurub ascuns, mascate de  

placa decorativă
– Montant central (orizontal) pentru înălţimea  

nominală H ≥ 225
– Montant vertical pentru lungimea nominală  

L > 625

Materiale şi suprafeţe
– Marginea, plăcile decorative şi lamelele  

confecţionate din aluminiu
– Mecanismul şi piesele de capăt confecţionate  

din plastic special rezistent la temperatură  
înaltă, ignifug conform UL 94, V-0

– Marginea şi lamelele vopsite RAL 9005, jet  
black (negru jet)

– Plăcile de decorative vopsite RAL 9006,  
aluminiu alb

– P1: Marginea şi lamelele vopsite, culoare RAL  
CLASSIC

– P2: Plăcile decorative vopsite, culoare  
RAL CLASSIC

Montaj şi punere în funcţiune
– Instalare preferabil în pereţi, plafoane şi  

tubulaturi rectangulare
– Posibil montajul pe parapet
– Montaj cu sau fără ramă de montaj
– Dacă nu se foloseşte nici o ramă de montaj,  

marginea trebuie fixată cu şuruburi

Standarde şi directive
– Nivelul puterii sonore a zgomotului aerului  

regenerat la ISO 5135

Întreţinerea
– Fără întreţinere, deoarece execuţia şi  

materialele nu sunt supuse la uzură
– Inspecţie şi curăţare conform VDI 6022

K1 – 3.1 – 3

Date tehnice Mărimi nominale 225 × 125 până la 1225 × 525 mm
Secţiune pentru instalare orizontală H: 125, 225, 325 mm

Domeniu debit volumetric (grilă simplă) Refulare aer 16 – 2554 l/s sau 58 – 9194 m³/h 
la nivelul de putere sonoră 40 dB(A) max., fără ataşamente

Suprafaţă efectivă [%] Aprox. 50 % 
 cu lamele la mai puţin de 90°
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K1 – 3.1 – 4

Notă

Pentru o descriere  
funcţională generală şi  
detalii de instalare pentru  
grilele de ventilaţie vezi  
capitolul K1 – 3.8

Suprafaţă geometrică efectivă

H
L [mm]

225 325 425 525 625 825 1025 1225
Ageo

mm m²
125 0,0126 0,0191 0,0256 0,0321 0,0386 0,0497 0,0627 0,0757
225 0,0210 0,0316 0,0422 0,0527 0,0633 0,0807 0,1018 0,123
325 0,0507 0,0678 0,0848 0,1019 0,1305 0,1647 0,1988
425 0,0934 0,1169 0,1405 0,1804 0,2275 0,2746
525 0,149 0,1791 0,2302 0,2903 0,3504
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K1 – 3.1 – 5

X-GRILLE Cover ca grilă unică

     

  X-GRILLE-Cover – AS  /  L × H  /  B1  /  VS  /  P1 – RAL ...  /  P2 – RAL ...  

 Tip
X-GRILLE Cover Grilă unică

 Ataşamente
A Fără (numai grilă)
AG Registru de reglaj cu lamele opuse
AS Registru de reglaj culisant
D Lamele de deflecţie montate la 90° faţă de  

lamelele frontale, reglare independentă
DG D combinat cu AG

 Mărime nominală [mm]
 L × H

 Ramă de montaj
 VS, KF numai cu ramă de montaj
  Fără intrare: fără
B1 Cu

 Fixare
 Fără intrare: găuri de fixare cu şurub  

ascuns, mascate de placa de decorativă
VS Fixare cu şurub ascuns
KF Fixare cu arc
 VS, KF numai cu ramă de montaj

 Suprafaţă (margine şi lamele)
 Fără intrare: vopsit  

 RAL 9005, jet black (negru jet)
P1 Vopsit, culoare RAL CLASSIC  

 Finisaj suprafaţă - plăci decorative
 Fără intrare: vopsit 

 RAL 9006, alb aluminiu
P2 Vopsit, culoare RAL CLASSIC  

Nivel de luciu
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Toate celelalte culori RAL 70 %

Cod de comandă

Exemplu comandă X-Grille-Cover-AG/525×225/B1/VS
Ataşamente Registru de reglaj cu lamele opuse
Mărimea nominală 525 × 225 mm
Ramă de montaj Cu ramă de montaj
Fixare Fixare cu şurub ascuns
Suprafaţă (margine şi lamele) RAL 9005, jet black (negru jet), nivel de luciu 70 %
Finisaj suprafaţă - plăci decorative RAL 9006, aluminiu alb, nivel de luciu 30%
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K1 – 3.1 – 6

X-GRILLE Cover pentru instalare orizontală liniară

       

  X-GRILLE-Cover – E – R – AS  /  L × H  /  D1  /  VS  /  P1 – RAL ...  /  P2 – RAL ...  

 Tip
X-GRILLE-Cover Secţiune pentru instalare  

orizontală

 Secţiune
E Secţiune de capăt
M Secţiune intermediară

 Secţiune de capăt
 Specificaţi numai pentru secţiune de capăt
R Secţiune de capăt dreapta
L Secţiune de capăt stânga

 Ataşamente
A Fără (numai grilă)
AG Registru de reglaj cu lamele opuse
AS Registru de reglaj culisant
D Lamele de deflecţie montate la 90° faţă de  

lamelele frontale, reglare independentă
DG D combinat cu AG

 Mărime nominală [mm]
 L × H
 Lungime
 Secţiune intermediară: 2000 mm
 Secţiune de capăt: 950 – 2025 mm
 Înălţime: 125, 225, 325

 Ramă de montaj
D1 Pentru secţiune de capăt
F1 Pentru secţiune intermediară

 Fixare
 Fără intrare: găuri de fixare cu şurub  

ascuns, mascate de placa de decorativă
VS Fixare cu şurub ascuns
 VS numai cu ramă de montaj

 Suprafaţă (margine şi lamele)
 Fără intrare: vopsit  

 RAL 9005, jet black (negru jet)
P1 Vopsit, culoare RAL CLASSIC  

 Finisaj suprafaţă - plăci decorative
 Fără intrare: vopsit 

 RAL 9006, alb aluminiu
P2 Vopsit, culoare RAL CLASSIC  

Nivel de luciu
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Toate celelalte culori RAL 70 %

Cod de comandă

Exemplu comandă X-Grille-Cover-E-R-AG/1025×225/D1/VS
Secţiune Secţiune de capăt
Secţiune de capăt Secţiune de capăt dreapta
Ataşamente Registru de reglaj cu lamele opuse
Mărimea nominală 1025 × 225
Ramă de montaj Pentru secţiune de capăt
Fixare Fixare cu şurub ascuns
Suprafaţă (margine şi lamele) RAL 9005, jet black (negru jet), nivel de luciu 70 %
Finisaj suprafaţă - plăci decorative RAL 9006, aluminiu alb, nivel de luciu 30%
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Margine frontală şi  
lamelă

K1 – 3.1 – 7

Grilă unică

Tabelul indică mărimile  
nominale disponibile

Masa

H
L [mm]

225 325 425 525 625 825 1025 1225
mm kg
125 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,7 2,1 2,5
225 0,6 0,9 1,1 1,3 1,5 2,3 2,9 3,4
325 1,1 1,4 1,7 2,0 3,0 3,6 4,3
425 1,9 2,3 2,7 3,9 4,7 5,6
525 2,7 3,2 4,5 5,5 6,5

Margine frontală – secţiune longitudinală (L),  
X-GRILLE Cover

37

7,
5

28

Margine frontală – secţiune transversală (L),  
X-GRILLE Cover

37

7,
5

28

X-GRILLE lamelă

7

29

X-GRILLE Cover, lăţime margine frontală 28 mm

20

H
 +

 2
4

L + 24

28 L − 32 7,529,528
H

 −
 3

2

L   Lungime nominală 
Montant vertical pentru lungimea nominală 
L > 625

H   Înălţime nominală 
Montant central (orizontal) pentru înălţimea  
nominală H ≥ 225
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K1 – 3.1 – 8

Secţiune pentru insta-
lare orizontală

Secţiune intermediară M:  
2000 mm

Secţiune de capăt E:  
950  – 2025 mm în 
incremente  de 1 mm

Masa

H
Secţiune

E M
kg/m kg

125 2,0 4,0
225 2,8 5,6
325 3,5 7,0

X-GRILLE Cover, pentru instalare orizontală liniară

12 E M = 2000 E 12

H
 +

 2
4

20

7,529,5

E   Secţiune de capăt
M   Secţiune intermediară

H   Înălţime nominală
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Grile de ventilaţie rectangulare, confecţionate din  
aluminiu de înaltă calitate, pentru introducerea şi  
evacuarea aerului. Funcţionalitate combinată cu  
un design atrăgător. Preferabile pentru montaj pe  
perete şi plafon, dar de asemenea adecvate  
pentru tubulaturi rectangulare.
Componentă gata de montaj, constă dintr-o  
margine şi lamele profilate simetric şi aerodinamic  
cu un mecanism mascat, care permite reglarea  
simultană a lamelelor.

Funcţii speciale
– Profil simetric al lamelei pentru refularea  aerului 

pe două direcţii
– Mecanism mascat al lamelelor pentru reglarea  

simultană a acestora
– Fixare cu şurub ascuns, optimizată
– Plăcile decorative uşor de înlocuit, conferă un  

aspect plăcut în două culori
– Aspect liniar, ideal pentru instalare orizontală  

liniară

Materiale şi suprafeţe
– Marginea, plăcile decorative şi lamelele  

confecţionate din aluminiu
– Mecanismul şi piesele de capăt confecţionate  

din plastic special rezistent la temperatură  
înaltă, ignifug conform UL 94, V-0

– Marginea şi lamelele vopsite RAL 9005, jet  
black (negru jet)

– Plăcile de decorative vopsite RAL 9006,  
aluminiu alb

– P1: Marginea şi lamelele vopsite, culoare RAL  
CLASSIC

– P2: Plăcile decorative vopsite, culoare  
RAL CLASSIC

Date tehnice
– Mărimi nominale: 225 × 125 până  

la 1225 × 525 mm
– Secţiune pentru instalare orizontală, înălţime:  

125, 225, 325 mm
– Domeniu debit volumetric (grilă simplă) la  

nivelul de putere sonoră 40 dB(A), fără  
ataşamente: alimentare cu aer 16 până  
la 2554 l/s sau 58 până la 9194 m³/h

– Suprafaţă efectivă: Aprox. 50 %, cu lamele la  
mai puţin de 90°

Date dimensionare
–   ______________________________ [m³/h]
– Δpt  ______________________________ [Pa]
– LWA zgomot de aer regenerat  _______ [dB(A)]

Text standard

Acest text de specificaţii 
descrie proprietăţile  
generale 
ale produsului. Textele  
pentru variante 
pot fi generate cu ajutorul 
programului nostru de  
proiectare 
Easy Product Finder.

 Tip
X-GRILLE Cover  Grilă unică

 Ataşamente

 Mărime nominală [mm]
 L × H

 Ramă de montaj
 VS, KF numai cu ramă de montaj
  Fără intrare: fără

 Fixare
 Fără intrare: găuri de fixare cu şurub  

ascuns, mascate de placa de  
decorativă

 VS, KF numai cu ramă de montaj

A Fără (numai grilă)
AG Registru de reglaj cu lamele opuse
AS Registru de reglaj culisant
D Lamele de deflecţie montate la 90° faţă  

de lamelele frontale, reglare  
independentă

DG D combinat cu AG

B1 Cu

VS Fixare cu şurub ascuns
KF Fixare cu arc

 Suprafaţă (margine şi lamele)
 Fără intrare: vopsit RAL 9005, jet black 

(negru jet)

 Finisaj suprafaţă - plăci decorative
 Fără intrare: vopsit RAL 9006, alb 

aluminiu

Nivel de luciu
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Toate celelalte culori RAL 70 %

P1 Vopsit, culoare RAL CLASSIC  

P2 Vopsit, culoare RAL CLASSIC  

K1 – 3.1 – 9

Opţiuni comandă

Grilă unică
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 Tip
X-GRILLE-Cover   Secţiune pentru instalare  

orizontală

 Secţiune

 Secţiune de capăt
 Specificaţi numai pentru secţiune de 

capăt

 Ataşamente

 Mărime nominală [mm]
 L × H
 Lungime
 Secţiune intermediară: 2000 mm
 Secţiune de capăt: 950 – 2025 mm
 Înălţime: 125, 225, 325

E Secţiune de capăt
M Secţiune intermediară

R Secţiune de capăt dreapta
L Secţiune de capăt stânga

A Fără (numai grilă)
AG Registru de reglaj cu lamele opuse
AS Registru de reglaj culisant
D Lamele de deflecţie montate la 90° faţă  

de lamelele frontale, reglare  
independentă

DG D combinat cu AG

 Ramă de montaj

 Fixare
 Fără intrare: găuri de fixare cu şurub  

ascuns, mascate de placa de  
decorativă

 VS numai cu ramă de montaj

 Suprafaţă (margine şi lamele)
 Fără intrare: vopsit RAL 9005, jet black 

(negru jet)

 Finisaj suprafaţă - plăci decorative
 Fără intrare: vopsit RAL 9006, alb 

aluminiu

Nivel de luciu
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Toate celelalte culori RAL 70 %

D1 Pentru secţiune de capăt
F1 Pentru secţiune intermediară

VS Fixare cu şurub ascuns

P1 Vopsit, culoare RAL CLASSIC  

P2 Vopsit, culoare RAL CLASSIC  

K1 – 3.1 – 10

Secţiune pentru insta-
lare orizontală


