
Catalog cu accesorii

Unitate de ventilație
cu recuperare de căldură și umiditate

FUTURA





Alfa – panou de control

Senzor CO2 

Filtru - F7 / ePM1 55

Filtru - cu carbon

CoolBreeze - suport din oțel inoxidabil

VarioBreeze™ valve automate pentru ventilație cameră cu cameră

VarioBreeze™ buton de boost

Conductă �exibilă antibacteriană Ø90 mm Jablotron

Valvă manuală pentru reglarea debitului de aer 90mm

Sistemul EPP (cot, tubulatură, �anșă)

EPS X – distanțier pentru conducte EPP

Șablon de montare pentru 2x conducte EPP

Distribuitor drept cu un singur rând și sigilii inelare

Distribuitor perpendicular

Cutie de distribuție 1x90/1x125

Amortizor de zgomot Ø90/25 x 1m

Difuzor de aer – plastic, rotund

Difuzor de aer – plastic, pătrat, 4 direcții

Duză cu rază lungă Ø125

Cutie de fațadă pentru evacuare Ø150

Cutie de fațadă orizontală (stânga/dreapta)

Difuzor de aer, sticlă, rotund, lucios/mat

Difuzor de aer, sticlă, pătrat, lucios/mat
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Cuprins



Alfa – panou de control cu senzor de CO2

JLT_AL_S, JLT_AL_L

Utilizare Variante

Detalii tehnice
Material, culoare:                                               PC/ABS, alb RAL9003

Dimensiuni:                                                         130 × 115 × 36 mm

Interval de temperatură și precizie:               0–65 °C ±0,3 °C

Interval al umidității relative și precizie:        0–100 % RH ±3 %

Interval CO2 și precizie (NDIR):                        0–10 000 PPM ±30 PPM

Tensiunea și consumul de energie:                24 VDC, 35 mA

Protocol de comunicație:                                  ModbusRTU

Parametri necesari pentru senzorul extern: NTC 10 kΩ, B=3977

Dimensiuni

Corecție și calibrare 

RO
2.2

Valorile măsurate pot � corectate introducând valori de
corecție în registrele Alfa utilizând protocolul ModbusTCP.
Registrul cu speci�cații este disponibil partenerilor noștri de
instalare.

Conectori

1 ... NTC
2 ... NTC
3 ... Nefolosit
4 ... Nefolosit
5 ... RS485 B-
6 ... RS485 A+
7 ... GND
8 ... 24 VDC

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

Ai nevoie de informații suplimentare?
Apelează-ne: +40 730263 395.

Panoul de control montat pe perete permite controlul unității 
de ventilație Futura, al centralei electrice Volta sau centralei pe 
gaz Aura. Este echipat cu senzori de CO2, temperatură și 
umiditate relativă. 
Permite conectarea unui senzor adițional de temperatură – de 
exemplu un senzor de siguranță pentru încălzirea din 
pardoseală. De asemenea, panoul Alfa arată temperatura 
exterioară și valorile umidității relative de la dispozitivul 
conectat. A�șajul cu cerneală electronică are un contrast 
ridicat și excelentă vizibilitate chiar și în lumina directă a 
soarelui. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 

JLT_AL_S       Panou de control cu senzor de CO2

JLT_AL_L       Panou de control fără senzor de CO2
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Senzor CO2 

FU_ELE_04

Utilizare

Autocalibrare

RO
1.1

Senzorul NDIR măsoară concentrația de CO2 de la interior.

Detalii tehnice
Interval:                             0 - 5000 ppm

Metoda de măsurare:    NDIR (infraroșu nedispersiv)

Acuratețe:                      ±50 ppm, ±3 % din valoarea măsurată
                                           corectarea măsurării CO2

Grad de protecție:           IP20

Senzorul monitorizează continuu valorile înregistrate 
și necesită scăderea concentrației de CO2 la nivelul 
aerului exterior (400 ppm) cel puțin o dată la opt zile. 
Se atribuie apoi o concentrație de 400 ppm la 
valoarea minimă înregistrată. În cazuri speci�ce, 
când concentrația de CO2 nu scade, funcția de 
autocalibrare poate � dezactivată.

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 
Ai nevoie de informații suplimentare?

Apelează-ne: +40 730263 395.



Filtru - F7 / ePM1 55

VZ_FIL_F702

Utilizare

Dimensiuni

RO
1.1

Detalii tehnice
Clasa de �ltrare:          ePM1 55% (F7 conform standardului EN 779) 

Dimensiuni:                 400 × 220 × 48 mm

Suprafața de �ltrare:  1,053 m2  

Materialul de �ltrare: polipropilenă, poliester 

Ai nevoie de informații suplimentare?
Apelează-ne: +40 730263 395.

Unitatea de ventilație Futura și modulul CoolBreeze utilizează �ltre ePM1 55%. Filtrele sunt conectate la intrarea 
aerului proaspăt și la extragerea aerului uzat. Schimbarea regulată a ambelor �ltre este necesară pentru 
funcționarea corectă a unității de ventilație. 

 

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 



Filtru - carbon activ

FU_FIL_UHL2

Utilizare

Dimensiuni

Filtrul cu carbon activ este un accesoriu opțional al unității de ventilație Futura. Are capacitatea de a 
bloca poluanți gazoși și de a elimina mirosurile. 

Detalii tehnice
Lățime:                                              200 mm

Adâncime:                                        400 mm

Înălțime:                                              12 mm

RO
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Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 
Ai nevoie de informații suplimentare?

Apelează-ne: +40 730263 395.
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CoolBreeze – Suport din oțel inoxidabil

CB_MECH_KN

Utilizare

Detalii tehnice
Material:                                               oțel inoxidabil 17 240

Lătime:                                                  494 mm

Inăltime:                                               350 mm

Adăncime:                                           460 mm

Deschideri di ancorare:                     8 × 8 mm diametru

Înălțimea bazei:                                  250 mm

Pat:                                                        pietriș 4/8 până la 16/32

Distanța axială a cofrajului:              454 mm

Dimensiuni

RO
1.1

Suportul din oțel inoxidabil este folosit pentru a atașa unitatea 
exterioară a modulului CoolBreeze la o bază de beton adecvată. 
Recomandăm să utilizați doi bolțari din beton (10 cm lățime) 
plasați într-o groapă de drenaj la o adâncime de 25 cm. Suportul 
este apoi ancorat la bază cu dibluri sau substanțe chimice de 
prindere și tije �letate din oțel inoxidabil de 20 cm lungime 
(suportul se livrează cu tot cu tije). 

Amplasarea corectă 

Unitate exterioară CoolBreeze

Partea frontală 

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

Ai nevoie de informații suplimentare?
Apelează-ne: +40 730263 395. E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 
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VarioBreeze™ valve automate pentru ventilație cameră cu cameră 

JLT_ZO_KZV

Utilizare

Material:                                           PP, PC ABS

Debit maxim de aer:                      120 m3/oră

Lungimea valvei:                            146,5 mm

Diametru exterior:                          98 mm

Diametru interior:                           91 mm

Tensiune de alimentare:               24 VDC

Protocol de comunicație:             ModbusRTU

Dimensiuni

Detalii tehnice
RO

2.1

Valvele automate VarioBreeze™ se instalează atât pe conductele 
de alimentare cu aer proaspăt cât și pe cele de extragere aer 
viciat ale sistemului de ventilație. Aceste valve reglează cantitatea 
de aer care trece prin conductă în funcție de necesitățile �ecărei 
zone/încăperi. 
Fiecare valvă este livrată cu un cablu de conectare lung de 21 cm 
cu conectori Mini-Fit pentru conectarea în serie a valvei la 
Modbus.

Conectori

 

Ai nevoie de informații suplimentare?
Apelează-ne: +40 730263 395.

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 

24V  GND  A+  B- GND  24V  GND  24V

B-   A+   B-   A+ 



VarioBreeze™ buton de boost 

JLT_ZO_MBB

Utilizare

Material:                                                                    CPE

Tensiune de alimentare:                                        24 VDC

Consum în standby:                                               5 mA

Dimensiuni fără conector:                                     49 × 24 ×10,5 mm

Protocol de comunicație:                                      ModbusRTU

A � folosit cu cutie:                                                 KU 68

Dimensiuni

Detalii tehnice

RO
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Butonul de boost VarioBreeze™ este folosit pentru pornirea 
funcției de boost în conductele de extracție ale sistemului de 
ventilație Futura. Poate � folosit inclusiv pentru a porni extracția 
hotei din bucătărie. În cazul acesta, butonul trebuie plasat sub 
butonul hotei din cutia de instalare. Puteți găsi topologia 
conexiunii electrice și detalii despre con�gurație în manualul de 
instalare. 

Connectors
 

24V  GND  A+  B- 

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

Ai nevoie de informații suplimentare?
Apelează-ne: +40 730263 395. E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 



Conductă �exibilă antibacteriană Ø90 mm Jablotron

VZ_RZV_90JA

Utilizare

Detalii tehnice

RO
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Diametru exterior:                    90 mm

Diametru interior:                     75 mm

Material (stratul exterior):        polietilenă

Material (stratul interior):         sticlă de fosfat de argint

Culoare:                                       gri deschis

Scăderea presiunii:                   2,13 Pa/m (la debitul de aer 30m³/h)

Rezistență la presiunea externă: 500 N

Reacție la foc:                               D-s2

Lungime:                                      rolă 50 m

Dimensiuni pachet:                   130 x 130 x 50 cm

Greutate pachet:                        23 kg

Conducta �exibilă din plastic pentru ventilație permite transportul aerului în camere individuale, cu pierderi 
reduse de presiune. Este potrivită atât pentru alimentarea cu aer, cât și pentru extracție. Interiorul conductei 
�exibile este acoperit cu un strat antibacterian. Conducta �exibilă se vinde la role de 50 m.

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 
Ai nevoie de informații suplimentare?

Apelează-ne: +40 730263 395.



Valvă manuală 90 mm

VZ_MECH_REKLP90

Utilizare

Dimensiuni

RO
2.2

Detalii tehnice
Clasi�carea reacției la foc:           E  (conform EN 13501-1)

Material:                                          PP polipropilenă

Culoare:                                           RAL 9016

Valva manuală este utilizată pentru reglarea debitului de aer din �ecare conductă. Valva are o gamă 
completă de control (deschidere completă - închidere completă). Se atașează la conducta �exibilă DN 
90 și este realizată din polipropilenă. 

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 
Ai nevoie de informații suplimentare?

Apelează-ne: +40 730263 395.
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Sistemul EPP - cot, tubulatură, �anșă

VZ_EPP_01, VZ_EPP_02, FU_EPP_03

Utilizare

Dimensiuni

RO
1.1

EPP este un sistem de conducte rezistent la umiditate, cu o e�ciență de izolare remarcabilă datorită 
peretelui de 30 mm grosime. Este în conformitate cu prevederile EnEV 2009 pentru izolarea conductelor de 
aer de ventilație. Sistemul EPP este utilizat pentru conducte de alimentare cu aer și de extracție a aerului, 
între unitatea de ventilație Futura sau boilerul Ambienta W și mediul exterior.Instalare: Circuitul trebuie 
instalat orizontal. Atunci când conductele sunt cuplate și este folosită piesa X, sistemul este autoportant 
până la 4m. Vă recomandăm să folosiți un tăietor de sârmă �erbinte pentru a scurta conductele. Instalarea 
trebuie să respecte toate cerințele codului local de construcție.
Coduri de comandă: cot VZ_EPP_01, tub VZ_EPP_02, �anșă FU_EPP_03

Detalii tehnice
Lungime conductă:                         1000 mm

Diametru interior/exterior:             150/210 mm

Debit de aer maxim recomandat: 375 m³/oră

Speci�cație DIN 4102-1:                   clasa B2

Etanșeitate:                                       etanș, până la 200 Pa

Atenuare:        cot (45°) LP 1,3 dB/buc, canal LP 3 dB/m

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 
Ai nevoie de informații suplimentare?

Apelează-ne: +40 730263 395.



EPS X – distanțier pentru conducte EPP

VZ_RZV_X_EPS

Utilizare

Dimensiuni

RO
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Detalii tehnice
Material: polistiren (EPS)

Ai nevoie de informații suplimentare?
Apelează-ne: +40 730263 395.

 

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 

Distanțierul X este proiectat pentru a asigura distanța adecvată între două conducte de ventilație paralele 
VZ_EPP_02. Lățimea decalajul creat de distanțierul X corespunde distanței dintre �anșele din unitatea de 
ventilație Futura și, de asemenea, distanța dintre canalele din cutiile de fațadă VZ_FBX_HSLV, 
VZ_FBX_HSPV, VZ_FBX_SSSV, VZ_FBX_SSHV. Datorită proprietăților sale excelente de izolare, distanțierul 
X poate � folosit ca o completare a golului din peretele exterior.



Șablon de montare pentru 2x conducte EPP

VZ_RZV_MSEPP

Utilizare

Dimensiuni

RO
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Detalii tehnice
Lățime:                                                    500 mm

Adâncime:                                              253 mm

Distanța dintre centrul conductelor: 243 mm

Material:                                                  tablă zincată

Șablonul de montare este utilizat în timpul instalării conductelor EPP pentru a asigura alinierea corectă a 
acestora cu �anșele unității Futura. Șablonul ajută la menținerea distanței corespunzătoare între două 
conducte, precum și distanța acestora față de perete - prin urmare este necesar să instalați șablonul pe 
peretele �nisat. Vă recomandăm să montați șablon la 1/3 - 1/2 din poziția verticală plani�cată a Futurei. 
Marginea dreaptă a șablonului marchează centrul unității Futura, în timp ce placa de montare a unității are o 
săgeată care indică centrul său pentru a se asigura corect pozitia orizontală. Vă recomandăm să folosiți un 
boloboc atunci când montați șablonul. Dacă este necesar, tăiați conductele verticale EPP chiar înainte de 
poziționarea unității de ventilație pe perete. Șablonul poate � scos după tăierea conductelor.
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Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 
Ai nevoie de informații suplimentare?

Apelează-ne: +40 730263 395.



Cutie de distribuție dreaptă cu un singur rând și sigilii inelare

VZ_RBX_PJx_G

Utilizare

Dimensiuni

Detalii tehnice
Model                         Nr. �anșe         Dimensiune a       Dimensiune b

VZ_RBX_PJ6_G                    6                      701,3 mm           120 mm

VZ_RBX_PJ8_G                    8                      932,6 mm          118 mm

VZ_RBX_PJ10_G                  10                    1160,3 mm          117 mm

Material:                                 tablă zincată

Cutie de distribuție cu sigilii inelare pentru o instalare ușoară a valvelor manuale sau a valvelor automate 
VarioBreeze™.  Forma lui asigură distribuția egală a debitului de aer și a presiunii. Cutia de distribuție 
vine în trei variante – cu 6, 8 sau 10 �anșe. 

RO
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Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 
Ai nevoie de informații suplimentare?

Apelează-ne: +40 730263 395.



Distribuitor perpendicular

VZ_RBX_FBR02

Utilizare

Dimensiuni

RO
1.2

Acest distribuitor permite integrarea hotei de bucătărie Faber în sistemul de ventilație cameră cu cameră 
VarioBreeze™.

Detalii tehnice
Dimensiuni:                 339 × 254 × 186 mm

Material:                       tablă zincată grosime 0,5 mm

Material �anșă:           polipropilenă

Diametru �anșă:         1×150, 3×90

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 
Ai nevoie de informații suplimentare?

Apelează-ne: +40 730263 395.

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 
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Cutie de distribuție 1×90/1×125

VZ_VYK_PL05

Utilizare

Dimensiuni

RO
1.1

Technical details

Cutia de distribuție permite instalarea rapidă a conductei �exibile de ⌀90 mm cu un singur click. Este prevăzută 
cu două sigilii inelare (care se pun pe primul și al treilea cant de la marginea conductei) și o siguranță cu arc ce 
previne slăbirea. Această cutie de distribuție se instalează în tavane din gips-carton într-o deschidere de ⌀132 
mm. Se �xează ușor datorită gulerului de montare, folosindu-se șuruburi de gips-carton de 3,5×25 mm. 
Cavitatea de lucru recomandată pentru instalare este de 125 mm. Această cutie de distribuție este potrivită 
pentru următoarele difuzoare de aer pentru ventilație de ⌀125 mm: VZ_MDV_TV125PL (plastic, rotund), 
VZ_MDV_0210 (plastic, pătrat), VZ_MDV_0001-0004 (sticlă, rotund/pătrat, lucios/mat).

Material:                      polipropilenă

Culoare:                       negru

Siguranță cu arc:       oțel galvanizat

Dimensiune �anșă:    1×125, 1×90 mm

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 
Ai nevoie de informații suplimentare?

Apelează-ne: +40 730263 395.
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Amortizor de zgomot ⌀90/25 x 1 m 

VZ_RZV_TL90

Utilizare

Dimensiuni

RO
1.1

Amortizorul de zgomot limitează transmiterea sunetului în conductele de aer de la unitatea de ventilație la 
încăperi, precum și de la o cameră la alta. Când este utilizat pe �ecare traseu, înlocuiește izolația acustică din cutia 
de distribuție. Amortizorul este făcut din dintr-un material ușor, �exibil și izolat fonic. Pentru o instalare ideală, se 
folosesc două sigilii inelare la �ecare capăt al conductei. 

Detalii tehnice
Material:                      poliester, aluminiu, �bră de sticlă, oțel inoxidabil

Frecvență (Hz):          63  125  250   500  1000   2000  4000  8000

Atenuare (dB):            13     17     28      35      34     38     44       22

Diametru conector: 93 mm

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 
Ai nevoie de informații suplimentare?

Apelează-ne: +40 730263 395.

V



Difuzor de aer – plastic, rotund

VZ_MDV_TV125PL

Utilizare

Dimensiuni

RO
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Detalii tehnice

Diametru:                        125 mm

Dimensiuni (mm):         A    B    C    D    E

                                         165  92  20 104 60

Material:                          polipropilenă

Culoare:                          alb RAL 9003

Clasa de reacție la foc:  E

Ai nevoie de informații suplimentare?
Apelează-ne: +40 730263 395.

 

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 

Difuzorul de aer are design aerodinamic și parametri remarcabili - precum pierdere scăzută de presiune, 
nivel scăzut de zgomot și capacitatea unui nivel ridicat al debitului de aer. Este potrivit pentru alimentarea 
sau extracția aerului. Se montează pe o cutie de distribuție cu diametrul de 125mm (de exemplu 
VZ_VYK_PL05).



Difuzor de aer – plastic, pătrat, 4 direcții

VZ_MDV_0210

Utilizare

Dimensiuni

RO
1.1

Detalii tehnice
Dimensiuni:                      205 x 205 mm

Diametru de montare:   125 mm

Material:                            polipropilenă

Culoare:                           alb RAL 9003

Clasa de reacție la foc: E

Ai nevoie de informații suplimentare?
Apelează-ne: +40 730263 395.

 

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 

Difuzorul de aer cu patru direcții permite reglarea precisă a direcției �uxului de aer. Potrivit pentru 
alimentarea și extracția aerului; poate � folosit pe tavan sau pe perete. Se montează pe o cutie de distribuție 
cu diametrul de 125mm (de exemplu VZ_VYK_PL05).

205 mm

22 mm

100 mm

122 mm



Duză cu rază lungă ⌀125

VZ_MDV_DYZA

Utilizare

Dimensiuni

Duza cu rază lungă de acțiune este o alternativă pentru spațiile care nu pot � echipate cu conducte de aer 
standard. Potrivită pentru instalare orizontală și verticală. Duza poate � rotită în intervalul 30° în orice direcție. 

Detalii tehnice
Dimensiuni ±3 mm:     D1          D2         D3         D4          L          E          F

mm                                  125         173         62         90        95        24        0

Debit de aer:                  40 - 100 m3/oră

Gamă:                              6,7 - 16,6 m

Material:                         aliaj de aluminiu grosime 1,3 mm

Culoare:                          RAL 9016

RO
1.2

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 
Ai nevoie de informații suplimentare?

Apelează-ne: +40 730263 395.



Cutie de fațadă pentru evacuare ⌀150

VZ_FBX_VYF

Utilizare

Dimensiuni

RO
2.2

Cutia de fațadă pentru evacuare este utilizată pentru unitatea de ventilație Jablotron Futura și boilerul Jablotron 
Ambienta W. Deschiderea de evacuare este prevăzută cu protecție pentru păsări – meșă cu găuri de 20 mm. Cutia 
este echipată cu o margine de picurare care împiedică condensul să curgă direct pe perete. 

Detalii tehnice
Dimensiuni:      250 × 267,7 × 21 mm

Material:            placă de oțel 0,6 mm grosime

                            oțel inoxidabil (pe comandă)

Mesh material: oțel inoxidabil

Culoare:  alb RAL 9003, mai multe culori disponibile pe comandă

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 
Ai nevoie de informații suplimentare?

Apelează-ne: +40 730263 395.



Cutie de fațadă orizontală (stânga/dreapta)

VZ_FBX_HSLV, VZ_FBX_HSPV

Utilizare

Dimensiuni

RO
1.1

Cutia de fațadă orizontală este utilizată pentru unitatea de ventilație Jablotron Futura, cât și pentru boilerul Jablotron 
Ambienta W. Permite conectarea ușoară la 2 conducte EPP. Construcția sa minimizează riscul de admisie repetată a 
aerului viciat. Mai exact, evacuarea aerului viciat se realizează perpendicular față de zid, în timp ce aspirația aerului 
proaspăt este direcționată de-a lungul zidului construcției. Deschiderea evacuării este protejată împotriva păsărilor 
cu o plasă (găuri de 20 mm). Cutia de fațadă este prevăzuta și cu margine de picurare care previne scurgerea 
condensului pe perete.
Coduri de comandă: ieșire aer stânga VZ_FBX_HSLV, ieșire aer dreapta VZ_FBX_HSPV

Detalii tehnice
Dimensiuni:      490 x 280 x 285 mm

Material:            placă de oțel 0,6 mm grosime

Material plasă: oțel inoxidabil

Culoare:             alb RAL 9003

(mai multe culori sau oțel inoxidabil disponibile pe comandă)

Notă: În imagini este cutia de fațadă orizontală cu ieșire aer stânga.

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 
Ai nevoie de informații suplimentare?

Apelează-ne: +40 730263 395.



Difuzor de aer, sticlă, rotund, lucios/mat

VZ_MDV_GRD

Utilizare

Dimensiuni

RO
1.1

Detalii tehnice
Coduri de comandă:            lucios VZ_MDV_GRDS

                                                mat VZ_MDV_GRDM

Diametru placă frontală:    200 mm

Diametru de montare:        125 mm

Material:                                sticlă, metal galvanizat

Culoare:                                  culori RAL disponibile

Ai nevoie de informații suplimentare?
Apelează-ne: +40 730263 395.

 

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 

Un difuzor de aer cu un design elegant din sticlă. Este potrivit pentru alimentarea și extragerea aerului și 
poate � montat pe tavan sau pe perete. Difuzorul are două părți - corpul și placa frontală, cea din urmă �ind 
disponibilă în formă rotundă sau pătrată. Corpul difuzorului se atașează la cutia de distribuție prin trei cleme 
metalice. Placa frontală din sticlă este atașată de corp de asemenea prin cleme metalice. Placa frontală este 
disponibilă în �nisaj lucios sau mat.

Culori disponibile (lucioase):

Culori disponibile (mate):20
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Difuzor de aer, sticlă, pătrat, lucios/mat

VZ_MDV_GSQ

Utilizare

Dimensiuni

RO
1.1

Detalii tehnice
Coduri de comandă:            lucios VZ_MDV_GSQS

                                                  mat VZ_MDV_GSQM

Dimensiuni placă frontală: 200 x 200 mm

Diametru de montare:        125 mm

Material:                                sticlă, metal galvanizat

Culoare:                                  culori RAL disponibile

Ai nevoie de informații suplimentare?
Apelează-ne: +40 730263 395.

 

Orice modi�care rezultată din dezvoltarea tehnică este rezervată. 

E-mail: contact@constantenergy.ro | Web: JABLOTRONLT.COM/RO/ 

Un difuzor de aer cu un design elegant din sticlă. Este potrivit pentru alimentarea și extragerea aerului și 
poate � montat pe tavan sau pe perete. Difuzorul are două părți - corpul și placa frontală, cea din urmă �ind 
disponibilă în formă rotundă sau pătrată. Corpul difuzorului se atașează la cutia de distribuție prin trei cleme 
metalice. Placa frontală din sticlă este atașată de corp de asemenea prin cleme metalice. Placa frontală este 
disponibilă în �nisaj lucios sau mat.

Culori disponibile (lucioase):

Culori disponibile (mate):20
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Instalatorul/distribuitorul dvs.:

CONSTANT ENERGY SRL
RO45345824

Str. Pricipală, Nr 72 A

Loc. Ilfoveni

Jud. Dâmbovița
+40 730 263 395

contact@constantenergy.ro


