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DIFUSOR REGULÁVEL

Ø150 mm
Ø100 mm

Ø125 mm

Adaptador

DESCRIÇÃO

Acessório indicado para insuflamento e exaustão de ar em sistemas de ventilação e
climatização. Possui disco regulável, que permite o controle de vazão conforme a
necessidade do ambiente.

INSTALAÇÃO

Pode ser utilizados em forros de gesso, drywall, madeira, plástico, entre outros.
Pode ser interligado a um duto, em instalações coletivas de ventilação ou de exaustão.
Possui um sistema simples e prático de fixação, através de molas.
O encaixe é feito por pressão, através de 2 molas de aço, permitindo a manutenção com
extrema facilidade.

Ø 4 polegadas (com adaptação)
OPÇÕES DE
FORNECIMENTO

Ø 5 polegadas (com adaptação)
Ø 6 polegadas

FUNCIONALIDADE
(adapta-se aos seguintes
tubos da WdB)

Compact, Compactwest, Flextic, Polywest, Ventilwest e Ventilwest Isolado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ÁREA ÚTIL DE VENTILAÇÃO PERMANENTE

Sem adapatador 157,32 cm² | C/adapØ100 =72,38 cm² |
C/adapØ125 =113,09 cm²

MATERIAL DIFUSOR

PSAI com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática:
repele a poeira

MATERIAL ADAPTADOR

PSAI

MATERIAL PRESILHAS

Aço

RECICLÁVEL

Sim

WESTAFLEX TUBOS FLEXÍVEIS LTDA
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DIFUSOR REGULÁVEL
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
* Verifique a espessura do forro e insira as molas no local correspondente, conforme indicado na tabela abaixo.

O Difusor Redondo com Regulagem, possui 3 níveis de
regulagem para se adaptar às diferentes espessuras de forros.
Nível 1: Forros de até 25mm de espessura.
Nível 2: Forros de 25mm à 35mm de espessura
Nível 3: Forros de 35mm à 40mm de espessura

1

2
Fazer uma abertura
de diâm. 190mm no
forro.

4

3
Compactar a capa
externa e o
isolamento para ter
acesso ao tubo
interno.

5

Fazer a junção do
tubo interno com o
defletor e fixar com
fita aluminizada.

6
Abrir as molas
fixadas no difusor
(parte maior).

Introduzir as molas na
abertura do forro.

8

7

Inserir todo o
conjunto na abertura.

Vista superior
da instalação
no forro.

WESTAFLEX TUBOS FLEXÍVEIS LTDA

Passar o tubo pelo
furo.
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