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BBA
Tanım Description

Özellikler Properties

Malzemeler Materials

Yüzey İşlemi Surface Treatment

Ayarlanabilir kanatlıdırlar, kanat karakteristiği 
bakımından yatay atışlar için uygundur. 
“Coanda etkisi” istenilen durumlarda tavana 
yakın monte edilir. Kanatlar menfez ön 
yüzünden el ile kolayca ayarlanabilir. Dağıtıcı 
sistemlerde optimum ve dengeli hava 
dağılımının yapılabilmesi için aksesuarları ile 
birlibirlikte kullanılır. Tek sıra kanatlı menfezde 
kanatlar standart olarak “E” ölçüsüne yatay 
olacak şekilde yerleştirilir.

Çerçevesi ve kanatları ETIAL 60 alüminyum 
ekstrüzyon profilden imal edilir.

The frame and the blades are manufactured 
from ETIAL 60 norm aluminum extruded 
profile.

Ürün yüzey temizleme işlemini takiben 
elektrostatik toz boya ile standart %20 Parlak 
RAL 9010 rengine boyanmaktadır. İsteğe bağlı 
olarak diğer renkler uygulanabilir.

The surfaces of the access door are first 
cleaned, then painted electrostatically, with 
20% gloss RAL 9010 shade as standard. Other 
colours are also available upon request.

These grilles have adjustable blades. For 
supply air purposes, they are 
characteristically suitable for horizontal air 
throws. The blades are easily and individually 
adjustable from the front of the grille. The 
blades can be single or double rows, 
depending on the request.

BBA tipi menfezler dairesel kanal 
uygulamaları için tasarlanmıştır. Dağıtıcı ve 
toplayıcı sistemlerde kullanılırlar.

The BBA type grilles are designed for round 
duct applications. They can be used for 
supply or extract air.
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Aksesuarlar Accessories

Depending on application characteristics, an 
opposed blade damper can be installed on 
the back side of the grille. This damper is a 
separate item which can be operated by its 
special tool from the face of the grille. 
Opposed blade dampers are manufactured 
from ETIAL 60 norm aluminum extruded 
prprofiles. To prevent reflection, they are 
painted RAL 9005 (matt black) as standard.

Uygulama gereksinimlerine göre hava debisini 
ayarlamak için ürün arkasında zıt kanat 
hareketli damper kullanılabilir. Zıt damper 
menfez arkasına monte edilen ayrı bir 
parçadır. Damper kanatları menfez ön 
yüzünden düz bir tornavida yardımı ile 
ayarlanabilir. Çerçevesi ve kanatları ETIAL 60 
alüminyumalüminyum ekstrüzyon profilden imal edilir. 
Damper ışık yansımasını engellemek için RAL 
9005 (mat siyah) renge boyanır.

Depending on application characteristics, a 
parallel blade damper can be installed on the 
back side of the grille. This damper is a 
separate item which can be operated by its 
special tool from the face of the grille. It can 
also be manufactured integral with the grille 
frame. Parallel blade dampers are 
manumanufactured from ETIAL 60 norm aluminum 
extruded profiles. To prevent reflection, they 
are painted RAL 9005 (matt black) as 
standard, if manufactured separately. If 
manufactured as a unit with the grille, then 
they are painted the same colour with the 
grille.

Uygulama gereksinimlerine göre hava debisini 
ayarlamak için ürün arkasında paralel kanatlı 
hareketli damper kullanılabilir. Paralel 
damper menfez arkasına monte edilen ayrı bir 
parça veya doğrudan ürün çerçevesine monte 
edilmiş olarak üretilebilir. Kanatlar menfezin 
ön yüzünden bir kol yardımıyla el ile 
ayayarlanabilir. Çerçevesi ve kanatları ETIAL 60 
alüminyum ekstrüzyon profilden imal edilir. 
Damper RAL 9005 (mat siyah) veya menfez ile 
aynı renge boyanır.

A second row of blades can be installed 
behind the front main row, and on a separate 
frame. These blades are also, made from 
ETIAL 60 norm extruded aluminum profile 
and are painted the same colour with the 
grille. The second-row option is advised to be 
used for supply air.  

Havayı yatayda farklı açılarda yönlendirmek 
için birinci sıra kanatların önünde kullanılır, 
“E” ölçüsüne dikey olarak yerleştirilir. Dağıtıcı 
sistemlerde kullanılması önerilir. İkinci sıra 
kanatlar ana çerçeveye monte edilir. İkinci sıra 
kanatlar ETIAL 60 alüminyum ekstrüzyon 
profilden imal edilir. Ürün ile birlikte 
boboyanırlar.
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BBA
Ölçülendirme - Dimensions:



4

DAİRESEL KANATLı KANAL MENFEZİ
ROUND DUCT GRıLLES

Montaj

As standard, Ø4.2 x 38 painted screws are 
provided with the product.

Standart olarak ürün ile aynı renge boyanmış 
Ø4.2 x 38 ölçülerinde vida verilir.
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BBA
Teknik Veriler - Technical Data

   = Effective area (m²)
   = Effective distance velocity (m/s)
VL   = Velocity at distance L (m/s)
Y   = Spacing between grilles (m)
D   = Vertical deflection of air (m)
VT   = Total air flow rate (m³/h)
      = Difference between core and room   
    temperature at distance L (°C)
   = Difference between supply air and   
       room air temperatures (°C)
L   = Throw length (m)
   = Air discharge angle (°)

            = Efektif alan (m²)
   = Efektif hava hızı (m/s)
VL   = L metre sonraki hava hızı (m/s)
Y    = Menfezler arası mesafe (m)
D    = Düşey sapma miktarı (m)
VT   = Toplam hava debisi (m³/h)
      = Ortam havası ile L metre sonraki hava  
          arasındaki sıcaklıkların farkı(°C)
   = Giren hava ile ortam havası arasındaki  
       sıcaklık farkı (°C)
L    = Atış mesafesi(m)
   = Menfezin atış açısı (°)
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Teknik Veriler Technical Data

Bu tablo, menfezin üstünün tavana 300 
mm’den yakın olduğu haller için geçerlidir. 
Menfez üstünün tavandan uzak olması 
durumunda, atış mesafesi 0.7 ile çarpılmalıdır. 
Basınç kayıpları ve ses değerleri, damperin 
%100 açık durumu için verilmiştir. Farklı kanat 
açılarından dolayı menfez çıkış 
kakarakteristikleri değişimleri için alttaki ilgili 
tabloya bakınız.

This chart is valid for the condition that the 
top of the grille is closer than 300 mm to the 
ceiling. For farther locations, throw length 
must be multiplied by 0.7. Pressure loss and 
sound power level values are valid for 100% 
open damper position. Refer to table below, 
for different blade angle settings.
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Hava Huzmesi Düşey Sapması Vertical Deflection Of Air Stream

Bu tablo, menfezin üstünün tavana 300 
mm’den uzak olduğu haller için geçerlidir. 
Farklı kanat açılarından dolayı menfez çıkış 
karakteristikleri değişimleri için alttaki ilgili 
tabloya bakınız.

This chart is valid for the condition that the 
top of the grille is located farther than 300 
mm to the ceiling. Deflection (d) is upwards 
for heating and downwards for cooling. Refer 
to this table given, for coefficients of different 
blade angles. 
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BBA
Bu tablo, menfezin üstünün tavana 300 
mm’den yakın olduğu haller için geçerlidir. 
Menfez üstünün tavandan uzak olması 
durumunda, atış mesafesi 0.7 ile çarpılmalıdır.

This chart is valid for the condition that the 
top of the grille is closer than 300 mm ceiling. 
For farther locations, the temperature 
gradient value must be multiplied by 0.7.
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Teknik Şartname

Sipariş Kodlaması - Order Code

Specification Text

Çerçevesi ve kanatları ETIAL 60 alüminyum 
ekstrüzyon profilden şekillendirilecektir,yüzey 
temizleme işlemine takiben, mimari tercihler 
ile uyumlu olarak %20 parlaklıkta 
elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Menfez 
çerçeve ve kanat grubu olmak üzere iki ana 
yapıdan oluşacaktır. Menfez kanatları ön 
yüyüzden kolaylıkla ayarlanabilir olacaktır. 
İsteğe bağlı olarak menfez üzerine uygulama 
biçimine göre zıt kanat hareketli veya paralel 
kanat hareketli damper uygulanabilir. Menfez 
damperi ETIAL 60 alüminyum ekstrüzyon 
profilden şekillendirilecektir. Zıt kanatlı 
damperler düz bir tornavida ile, paralel kanatlı 
damperlerdamperler kol yardımıyla el ile ayarlanabilir 
olacaktır.

Air grille for round duct installation. The grille 
will be manufactured from ETIAL 60 norm 
aluminum profiles, and painted to ordered 
request with electrostatic powder paint. The 
grille will be composed of two parts, the 
frame and the blades. The blades will be 
easily adjustable from the face of the grille. 
OpOptionally, opposed or parallel blade 
dampers will be installed at the back of the 
grille. The dampers will be manufactured 
from ETIAL 60 norm aluminum profile, and 
painted. The dampers will be adjusted from 
the front of the grille by its special tool 
(opposed blades) or by a small lever arm 
((parallel blades).


