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SÉRIE FBA · FBK
Os difusores foram desenvolvidos para serem usados em sistemas
de insuflamento de ar pelo piso, e devido a possibilidade de variar a
direção do fluxo de ar podem ser usados para atender diversas
exigências. São posicionados exatamente onde existem as fontes de
calor, usando o fluxo de ar no sentido natural de convecção do ar,
acabam por propiciar uma troca de ar eficiente, mas ao mesmo
tempo suave e com baixa velocidade.
Os difusores de piso da série FBA são fabricados em alumínio e os
da série FBK em plástico em várias opções de cores o que lhe
confere um design atraente.



Product Description

Os difusores foram desenvolvidos para serem usados em sistemas de insuflamento de ar pelo piso, e devido a possibilidade de variar a
direção do fluxo de ar podem ser usados para atender diversas exigências. São posicionados exatamente onde existem as fontes de calor,
usando o fluxo de ar no sentido natural de convecção do ar, acabam por propiciar uma troca de ar eficiente, mas ao mesmo tempo suave e
com baixa velocidade.
Os difusores de piso da série FBA são fabricados em alumínio e os da série FBK em plástico em várias opções de cores o que lhe confere um
design atraente.



Technik
circular
5 – 50 l/s
20 – 180 m³/h
10 – 105 cfm
Ø 150 and 200 mm
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TROX do Brasil Ltda.

Serviços online

Serviço de linhas diretas

 Consulta Status de Pedidos (My TROX NET)

Vendas no Brasil, Consultoria Técnica e
Atendimento ao Cliente

 TROX Academy

Telefone 11 3037 3900
 Seu parceiro para contato

WhatsApp 11 97395 1627
 Registro Chamados Online

Rua Alvarenga,
no. 2025 - Butantã
05509-005 São Paulo
Fone: (11) 3037-3900

Email trox@troxbrasil.com.br

Contato
*Assuntos relacionados a politica de privacidade de
dados pessoais, leia nossa Politica de Privacidade
ou envie e-mail para dpo-br@troxbrasil.com.br.
Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais
(Artigo 41 - Lei 13.709/2018) - LGPD: Marcos
Rogério Alves Madeira.
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