
Extrémně nízká konstrukční výška.

Hladký povrch pro jednoduchou a snad-
nou údržbu.

Mnoho barevných provedení pro krásné 
doladění celého vašeho interiéru.

Pozor! Připojení vždy Ø160.

FINO má dobrý směšovací poměr a 
možnost spolehlivého měření průtoku 
a jeho snadnou regulaci.

FINO je stylový difuzor s jedinečným designem vhodný pro malá množství přívodního vzduchu, která jsou potřeba pro větrání obytných, 
kancelářských nebo hotelových místností. 

Jeho čistý, jednoduchý design dobře zapadá do moderních interiérů a zároveň umožňuje prakticky neomezené možnosti v tradičních prostorách.

Zapuštěný vzduchový difuzor FINO je nejnižší v řadě Climecon. 

Důležitou vlastností prvků pro ventilaci je požární bezpečnost. Všechny produkty Climecon jsou vyrobeny z ocelových plechů, což zaručuje tu 
největší bezpečnost během požáru. Díky struktuře ocelových plechů FINO nehoří, což zlepšuje požární bezpečnost a zvyšuje dobu evakuace 
tím, že omezuje nekontrolované šíření kouře z jedné místnosti do druhé.

Elegantní v každém 

interiéru 

   Bílá Šedivá   
Bílá  Černá hliníková hliníková 
 RAL 9010 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9023+9007

BARVY
Také dostupný v těchto barvách:Standardní barva:

Čistě   
bílá
RAL 9016 

FINO
Návrhový software Vent.X 

Stylové 
řešení i pro 

sauny.

ROZMĚRY

Přívodní difuzor

Model Ød ØH AxB C E Min váha, kg

FINO-160 160 170 250x200 12 50 10 0,9N
E
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climecon.cz

Bloky pro Revit a AutoCAD na

DOSAH PROUDU VZDUCHU OBRAZ PROUDĚNÍ

AKUSTICKÝ ÚTLUM MEZI MÍSTNOSTMI
Akustický útlum hluku přenášený přes vzduchotechnické potrubí 

mezi jednotlivými místnostmi Dn,e,wdB.

© Climecon

Přívodní vzduch    
Size   FINO  FINO+VAL FINO+VAM
160 41 59 60

VAL je tlumící box s kolmým výstupem. 
VAM je tlumící box s rovným výstupem.

Hladina hluku se zvýší pokud je kryt vzdálen méně než 3 x Ø d: 
- po ohybu  +4 dB (A) 
- po spoji T  +8 dB (A)

Akustický útlum

DIMENZOVÁNÍ
FINO-160

RYCHLÝ PRŮVODCE

OBJEDNÁVEJTE NA 
www.climecon.cz

Zastoupení pro ČR a SR: Evora CZ, s.r.o. I Tel +420 530 33 11 77 I info@evora.cz  I  www.evora.cz


