
Catálogo Série KFD-KLD

Difusor 
quadrado

Fixações
PFL. Ligação lateral a pleno em chapa de aço 
galvanizado.
PFL-A. Ligação lateral a pleno isolada internamente 
em chapa de aço galvanizado.

Nota: Para fornecimento de registo de regulação 
acessível desde o local solicitar expressamente na 
encomenda.

Descrição do produto
Difusor quadrado de quatro direcções para 
instalações de caudal variável ou constante, 
marca KOOLAIR, modelo KLD-Q-I/R, de 2, 3 ou 4 
ranhuras, para insuflação e retorno de ar integrado 
na mesma unidade. Núcleo central de chapa 
perfurada para retorno de ar.
Disponível na opção rebatível com aro porta-filtro.
Fabricado com perfis de alumínio extrudido. Inclui 
dois plenos com ligações independentes (insuflação 
e retorno) de chapa de aço galvanizado, com registo 
de regulação na boca do mesmo. Possibilidade 
fabrico noutras dimensões. Altura de instalação 
recomendada entre 2,5 e 4 m. Pintado em RAL a 
definir.

Outros modelos
KLD-Q-I/R-PF. Difusor quadrado de quatro 
direcções para insuflação e retorno de ar com 
núcleo central rebatível e aro porta-filtro.

 Nº de vias Q (m3/h) LwA [dB(A)] ∆Pt (Pa) X (m)  Vk (m/s)

    301 24 6 1,0 2,2
 2 422 32 12 1,4 3,1
   592 40 24 2,0 4,4

   411 24 6 1,1 2,2
 3 576 32 11 1,5 3,0
   807 40 22 2,1 4,2

SIMBOLOGIA

Q (m3/h): Caudal de ar.

LwA [dB(A)]: Nível de potência sonora.

∆Pt (Pa): Perda de pressão total.

X (m): Alcance horizontal para uma 

velocidade máxima em zona ocupada de 

0,25 m/s, diferencial térmico ∆T = 0º C 

(condições isotérmicas ) e uma altura  

de instalação de 3 m. 

V
k (m/s): Velocidade efectiva.

Tabela de selecção (600x600 mm)

 Modelo Nº de vias   A   C

 600 x 600 2, 3 e 4 595 576

 675 x 675 2, 3 e 4 670 651
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Dimensões genéricas

Unidade em mm

KLD-Q-I/R

138 139

https://www.koolair.com/wp-content/pdf/cat/KFD_KLD_pt.pdf



