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MEDAN D
IDEAL VENTILATION SOLUTIONS

MODÜLER DAVLUMBAZ (Klasik) (Filtreli)
Duvar Tipi

IDEAL VENTILATION SOLUTIONS

IVS kalite anlayiþi ile saðlikli ve estetik mutfaklar için modüler olarak üretilen duvar tipi klasik
davlumbazlar özel tasarimlari ile davlumbaz kaçaklarini ve egzoz kanalina kaçan yað ve
partikülleri en aza indirir.
MEDAN D davlumbazlar modüler yapilari gereði eski ve yeni mutfaklara kolaylikla uygulandiði
gibi istenmesi durumunda ekonomik olarak farkli davlumbaz yapilarina dönüþtürülebilirler.
UL, CE gibi güvenlik normlarýna uygun olan davlumbazlar, AISI 304 paslanmaz çelikten, standart
olarak armatürlü üretilirler.
MEDAN D davlumbazlar ile birlikte kullanýlan yüksek performanslý filtreler egzoz kanalýna kaçan
yað miktarýný azaltýrlar. Bu nedenle bakým giderleri azalýr iken sistem güvenliði artar.
MEDAN D davlumbazlar büyüklüðüne baðli olarak yeterli kapasitede ve miktarda damperli
egzoz çikiþlarina sahiptirler. Egzoz çikiþlari standart olarak üstten ve yuvarlak kesitlidir. Ýsteðe
baðli olarak egzoz çikiþlari kare veya dikdörtgen kesitli, ayar damperleri standart olarak bulunur.
Yüksekliðin problem olduðu uygulamalarda arkadan çikiþli davlumbazi tercih etmek kolayliklar
saðlar.
MEDAN D davlumbazlarda yangin baskilama sistemleri adaptasyonu için gerekli alt yapi
mevcuttur.
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MEDAN D

TÝP I

FÝLTRELÝ KLASÝK DAVLUMBAZ

IDEAL VENTILATION SOLUTIONS

Öncelikli olarak sýcak mutfaklar için tasarlanmýþ bu
ürün, her tür mutfak operasyonu için uygundur.
(MEFYK) paslanmaz kanatli filtre ile her tür operasyonda
(MEFYY) paslanmaz kartuþ filtreleri ile alevsiz operasyonlarda kullanilirlar.
Yalniz emiþ yapan bir davlumbazdir. Altinda kullanilan ekipmanlarin büyüklüðü ve kullanim
þiddetine göre bir veya birkaç adet egzoz çikiþi bulunur. Yað filtrelerinin altinda yoðuþma tavasi
bulunur. Davlumbazin büyüklüðüne göre her modülde bir adet yað boþatma vanasi mevcuttur.
Kullanildiði mekâna egzoz debisinin %85'i kadar taze hava verilmelidir.
Cihaz ile birlikte verilen yað filtrelerinin kullanilmasi ve düzenli bakimlarinin yapilmasi halinde
egzoz kanalina kaçan kirleticileri azaltmasi nedeni ile baca yangini riskini azaltir.

YAPISAL ÖZELLÝKLER

Ø 315

AYDINLATMA ÜNÝTESÝ
1900 ~ 2100

EGZOZ ÜNÝTESÝ

H
200~300

L
W

ELEKTRÝK KABLO
BAÐLANTI ÇIKISI

AKSESUARLAR
Standart
* MEFYK kanatli filtre,
* Drenaj vanasi,
* Egzoz boynu (dairesel) üstten çikiþ ve
damperi,
* Aydinlatma armatürü ve baðlanti terminali,
* Halat aski takimi (otomatik kilitli 2m),
* Duvara baðlanti düzeneði

Ýsteðe baðli
* MEFYY kartuþ filtre,
* Kare veya dikdörtgen egzoz boynu,
* Arkadan egzoz çikiþi,
* 2m. Uzun halat aski takimi,
* Montaj ayaklari,
* Tesisat gizleme kapaði,
* Rüzgâr eteði

BOYUTLAR
MEDAN D
Modüler Davlumbazlar
Uzunluk L
1000 - 8300
Geniþlik W
800 - 1600
Yükseklik H
400 - 600

MEDAN D modüler davlumbazlarda hafif ve aðir iþlemli
uygulama araliðinda 400mm aðir ve extra aðir iþlem
araliðinda 600 mm yükseklikte davlumbaz kullanilmasi
tavsiye edilir.
MEDAN D modüler davlumbazlari uzunluk ve geniþlikleri
50mm aralikla deðiþir.

Özellikler modele baðlý olarak deðiþebilir. ÝVS Vantilasyon Sistem Çözümler i tüm özellik ve cihazlarda haber ver meksizin deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar.
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