
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΑΙΟΛΙΚΟΥ 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ 

Ø 

ΤΙΜΗ € 

 80  

 100  

 120  

 130  

 140  

5CO1010 150 218,25 

 160  

 180  

5CO1011 200 231,75 

 220  

5CO1012 250 245,25 

5CO1013 300 283,50 

 400 κατόπιν αιτήσεως  

 450 κατόπιν αιτήσεως  

5CO1014 500 κατόπιν αιτήσεως 751,50 

 550 κατόπιν αιτήσεως  

5CO1015 600 κατόπιν αιτήσεως 859,50 

Αιολικοί Εξαεριστήρες Οροφής 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Περιστρεφόμενο αιολικό 

εξαεριστήρα κατάλληλο για καπνό 

και/ή  εξαερισμού αέρα.  Είναι από 

χαλύβδινο φύλλο ποιότητας DX51D, 

κάλυμμα Ζ200 σύμφωνα με το UNI-

EN 10346-10143.  Κοιλιακή 

σύνδεση μεταξύ των στοιχείων και 

μηχανική ζώνη ασφαλείας μεταξύ 

των αθρώσεων.  Η τοποθέτηση του 

περιβλήματος όπου θα 

τοποθετηθούν οι αιολικοί 

ακροδέκτες πρέπει να παρέχεται 

από τον πελάτη και πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν 

κραδασμοί που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν την πρόωρη φθορά 

των υλικών. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 Πρώτη ύλη: 

Γαλβανισμένο χάλυβα, ποιότητα 

DX51D, κάλυμμα Ζ200 σύμφωνα 

με το UNI-EN 10346-10143. 

 Τύπος σύνδεσης: 

Κοιλιακό. 

 Τύπος συνδέσμου: 

Σφιγκτήρας ασφάλισης. 

 Πεδίο εφαρμογής: 

Τερματικό για συστήματα 

εξαερισμού καπνού ή αέρα που 

παράγονται από εξοπλισμό που 

τροφοδοτείται από υγρά, στερεά, 

ή αέρια καύσιμα ή από συστήματα 

απομάκρυνσης αέρα.  

 

GENERAL DESCRIPTION 

Rotating wind terminal suitable for 

smoke and/or air evacuation in 

single-walled galvanized steel 

sheet, DX51D quality, cover Z200 

according to UNI-EN 10346-10143.  

Bell mouth junction between the 

elements and mechanical safety 

band between the joints.  The 

mounting of the housing where the 

wind terminals will be inserted 

must be provided by the customer 

and must ensure no vibrations that 

could impair the premature deterio-

ration of materials. 

 

CONSTRUCTION 

 Raw material: 

Galvanized Steel, DX51D quality, 

cover Z200 according to UNI-EN 

10346-10143. 

 Plug-in type: 

Bell mouth. 

 Junction type: 

Locking clamp. 

 Field of application: 

Ending accessory for evacuation 

systems of smoke or air gener-

ated by equipment powered by 

liquid, solid or gaseous fuels or by 

air expulsion systems.  

 

UPON REQUEST 

Diameters 400, 450, 500, 550, 

600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


