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Grelhas DMT-X para ar exterior – alheta 25

As grelhas da série DMT-X estão concebidas para a aspiração de 
ar exterior ou expulsão de ar viciado. As suas lâminas fixas de 
passagem de 25 mm estão concebidas para impedir a entrada de 
chuva.
A sua construção é de grande robustez e resistente às agressões 
climatéricas para a sua instalação no exterior.
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CLASSIFICAÇÃO

DMT-X Grelhas com alhetas fixas a 45º para uso 
industrial ou exterior, paralelas à dimensão maior.

EMT-X Grelhas com alhetas fixas a 45º para uso 
industrial ou exterior, paralelas à dimensão menor.

MATERIAL

DMT-X Grelhas de alumínio extrudido.

Todas as grelhas estão equipadas com uma junta 
na parte posterior da moldura para obter uma 
selagem estanque em todo o perímetro de 
contacto com paredes, tectos, condutas, etc.

ACESSÓRIOS ACOPLÁVEIS

MLL Rede electrogalvanizada de 13x13 
rebitada à grelha.

PFT Porta-filtro construído em aço 
galvanizado. Inclui rede e filtro (K/8 eficácia EN 
779 G3).
A fixação à grelha realiza-se através de 
puxadores roscados.
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SISTEMA DE FIXAÇÃO

(S) A fixação realiza-se através de clipes 
(fornecimento padrão).
Precisa de moldura de montagem CM.
Na montagem com moldura metálica, as 
dimensões  H e L aumentam-se em 8 mm.

(T) A fixação realiza-se com parafusos.

(P) Patilhas para receber na obra.

1) Fixação da moldura porta-filtro à parede ou tecto 
com parafusos ou patilhas e fixação da grelha ao 
PFT através de puxadores roscados.

ACABAMENTOS

AA Anodizado cor prata mate.

RAL... Lacado outras cores RAL.

(T)

(S)

(P)
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DMT-X SERIES

DMT-X-GR1-

VELOCIDADE LIVRE, PERDA DE CARGA E PRESSÃO SONORA

SECÇÃO LIVRE DE SAÍDA DE AR m2.

VELOCIDADES RECOMENDADAS.

Determinação do caudal de ar. 
Medindo Vf em diferentes pontos 
da grelha encontramos Vfmed.

Valores do diagrama referidos a

FILTRO

GRELHA


