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DMT-X Reixetes per a aire exterior – aleta 25

Les reixetes de la sèrie DMT-X estan dissenyades per a l'aspiració
d'aire exterior o l'expulsió d'aire viciat.  Les seves lamel·les fixes de 
pas 25 mm estan dissenyades per impedir la penetració de la pluja.
La seva construcció és molt robusta i resistent a les agressions
climàtiques per a la seva instal·lació a l'exterior.
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CLASSIFICACIÓ

DMT-X Reixetes amb aletes fixes a 45º per a ús
industrial o exterior, paral·leles a la dimensió més
gran.

EMT-X Reixetes amb aletes fixes a 45º per a ús
industrial o exterior, paral·leles a la dimensió més
petita.

MATERIAL

DMT-X  Reixetes d'alumini extrudit.

Totes les reixetes tenen una junta a la part
posterior del marc per obtenir un segellat estanc a 
tot el perímetre de contacte amb parets, sostres, 
conductes, etc.

ACCESSORIS ACOBLABLES

MLL Malla electrogalvànica de 13x13 reblada a la 
reixeta.

PFT Portafiltre construït en acer galvanitzat.
Incorpora malla i filtre (K/8 eficàcia EN 779 G3).
La subjecció a la reixeta es realitza mitjançant
poms roscats.

DMT-X 

DMT-X 

DMT-X+PFT 



MADEL

09/04
3

SISTEMA DE FIXACIÓ

(S) La fixació es realitza mitjançant clips 
(subministrament estàndard).
Requereix marc de muntatge CM.
En el muntatge amb marc metàl·lic, les dimensions
H i L s'incrementen 8 mm.

(T) La fixació es realitza mitjançant cargols.

(P)  Patilles per rebre en obra.

1) Fixació del marc portafiltre a la paret o sostre
amb cargols o patilles i subjecció de la reixeta al 
PFT mitjançant poms roscats.

ACABATS

AA  Anoditzat color plata mat.

RAL… Lacat altres colors RAL.

(T)

(S)

(P) 

DMT-X+PFT 



MADEL

09/04
4

DMT-X SÈRIES

DMT-X-GR1-

VELOCITAT LLIURE, PÈRDUA DE CÀRREGA I POTÈNCIA SONORA. 

SECCIÓ LLIURE DE SORTIDA DE L’AIRE m2.

VELOCITATS RECOMANADES.

Determinació del cabal d'aire. 
Mesurant Vf en diferents punts de 
la reixeta trobem Vfmed.

Valors del diagrama referits a


