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H H1 H2
15 85 100
20 90 105
30 100 115
40 110 125
50 120 135

Informação geral
Modelo DF-47-NARROW

Descrição
Difusor linear de alta indução, modelo DF-47-NARROW. Permite rotação total ±30º do núcleo
(bocal linear), e graças à sua ranhura estreita permite cobrir alcances médios e longos conseguindo
conforto tanto em frio como em calor, oferecendo um elevado nível estético. São indicados para
instalação tanto em fecho como em parede. Especialmente apropriado para caudal variável, embora
o seu desenho permita um excelente funcionamento também com caudal constante.

TIPOS

DF-47-NARROW DF-47-NARROW-TR DF-47-NARROW-MT

NOMINAL L
500 500
600 600
700 700
800 800
900 900

1000 1000
1100 1100
1200 1200
1300 1300
1400 1400
1500 1500
1600 1600
1700 1700
1800 1800
1900 1900
2000 2000
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Informação geral
Modelo DF-47-NARROW

Etiqueta identificativa da posição do difusor:
Posicionada no bastidor, no lado em que se encontra o mecanismo termorregulável.
“Lado superior”, terá que ficar para cima.

Etiqueta identificativa do ângulo de inclinação:
Posicionada no núcleo, na alheta superior, à esquerda, no lado em que se encontra o mecanismo 
termorregulável.
Ângulos negativos, ar quente: Inclinação do núcleo para baixo. Ângulos positivos, ar frio: Inclinação 
do núcleo para cima.

ETIQUETA IDENTIFICATIVA
POSIÇÃO DO DIFUSOR

ETIQUETA IDENTIFICATIVA
ÂNGULO DE INCLINAÇÃO

TERMORREGULÁVEL
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Instruções de montagem
Modelo DF-47-NARROW

DIFUSOR

DIFUSOR COM QUADRO DE MONTAGEM

Difusor sem sistema de fixação para montagem segundo o cliente.

Difusor fixado mediante molas.
 1- Pré-instalar o quadro de montagem na superfície escolhida.
 2- Introduzir o difusor no quadro de montagem até este ficar totalmente apoiado
     sobre a superfície.
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Instruções de montagem
Modelo DF-47-NARROW

DIFUSOR COM PARAFUSOS

DIFUSOR COM PONTES DE MONTAGEM

Difusor fixado mediante parafusos auto-roscantes.
 1- Introduzir o difusor no furo.
 2- Aparafusar à superfície.

Difusor fixado mediante pontes de montagem.
 1- Introduzir o difusor no furo com as pontes paralelas ao comprimento do difusor.
 2- Rodar as pontes.
 3- Apertar os parafusos até ajustar o difusor à superfície.
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Instruções de montagem
Modelo DF-47-NARROW

DIFUSOR + PLENO FIXO

 1- Fixar o conjunto pleno e difusor mediante as patilhas de suspensão.
 2- Apertar a superfície escolhida contra o bastidor do difusor.

Teto

Varão 
roscado

Placa de 
fixação

Nut

FIXAÇÃO AO TETO

 1- Coloque as hastes roscadas no teto.
 2- Fixe as hastes roscadas nos ganchos usando porcas.
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Instruções de montagem
Modelo DF-47-NARROW

DIFUSOR + PLENO COM PONTES DE MONTAGEM

Difusor fixado mediante pontes de montagem.
 1- Fixar o conjunto pleno mediante as patilhas de suspensão.
 2- Apertar a superfície escolhida à face com o pleno inferiormente.
 3- Introduzir o difusor no pleno e apertar os parafusos de fixação até o difusor estar totalmente
     apoiado na superfície.

DIFUSOR + PLENO COM QUADRO DE MONTAGEM

Difusor fixado mediante molas.
 1- Fixar o conjunto pleno mediante as patilhas de suspensão.
 2- Apertar a superfície escolhida à face com o pleno inferiormente.
 3- Introduzir o difusor no pleno fixando-o com as molas até ficar apoiado na superfície.
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Instruções de regulação
Modelo DF-47-NARROW-TR

POSIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

INFORMAÇÃO GERAL DE REGULAÇÃO

AR FRIO

COMPONENTES DE REGULAÇÃO

AR QUENTE

Por predefinição, o difusor é fornecido com os batentes de regulação na sua posição máxima (±30°
de rotação sobre a horizontal, abertura total de 60°).

Parafuso batente de regulação de frio

Parafuso batente de regulação de 
calor

Porca de fixação de frio

Porca de fixação de calor
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REGULAÇÃO DE AR FRIO

REGULAÇÃO DE AR QUENTE

Instruções de regulação
Modelo DF-47-NARROW-TR

Reduzir o ângulo de abertura (30º) do difusor em posição de frio:
 1- Levar o difusor para a posição de frio (fusível recolhido completamente).
 2- Aliviar a porca de fixação.
 3- Apertar o parafuso de regulação de frio rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio até
     conseguir a posição pretendida.
 4- Reapertar a porca de fixação para bloquear a posição.

Reduzir o ângulo de abertura (-30º) do difusor em posição de calor:
 1- Levar o difusor para a posição de calor (fusível dilatado completamente).
 2- Aliviar a porca de fixação.
 3- Apertar o parafuso de regulação de calor rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio até
     conseguir a posição pretendida.
 4- Reapertar a porca de fixação para bloquear a posição.

Parafuso batente de regulação

Parafuso batente regulação calor

Porca de fixação de frio

Porca de fixação de calor
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Instruções de regulação
Modelo DF-47-NARROW-MT

INFORMAÇÃO GERAL

EMBRAIAGEM DO MOTOR BATENTES DE REGULAÇÃO

 1- Embraiar o motor mediante a peça de plástico laranja.
 2- Retirar os batentes de plástico cinzentos.
 3- Levar o difusor para a posição pretendida e colocar o batente correspondente.
 4- Repetir a operação 3 com o lado contrário.
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H H1 H2
15 81 136
20 86 141
30 96 151
40 106 161
50 116 171

NOMINAL L
500 500
600 600
700 700
800 800
900 900

1000 1000
1100 1100
1200 1200
1300 1300
1400 1400
1500 1500
1600 1600
1700 1700
1800 1800
1900 1900
2000 2000

Informação geral
Modelo DF-47-NARROW-LT

Descrição
Difusor linear de alta indução oculto, marca KOOLAIR, modelo DF-47-NARROW-LT, para instalação
em tectos falsos contínuos de gesso ou de painéis suspensos.
Caracteriza-se pela ausência de perfis à vista, por serem praticamente imperceptíveis e por serem
adequados para instalar de forma contínua oferecendo um elevado grau de estética à execução.
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Instruções de montagem
Modelo DF-47-NARROW-LT

TECTO FECHADO

TECTO ABERTO

 1- Abrir um furo de L x H na superfície escolhida.
 2- Apoiar o difusor (com ou sem pleno) e aparafusar.
 3- Empastar a superfície inferior do conjunto e rematar com pasta fina.

 1- Fixar o conjunto difusor/pleno mediante as patilhas de suspensão.
 2- Apertar a superfície escolhida à face com o difusor inferiormente.
 3- Aparafusar
 4- Empastar a superfície inferior do conjunto e rematar com pasta fina.

De 5 a 8 mm
(máx 20mm)

De 5 a 8 mm
(máx 20mm)
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Instruções de montagem
Modelo DF-47-NARROW-LT

EM PAREDE

 1 - Marcar linha do difusor em parede e cortar placa de gesso cartonado à altura pretendida.
 2 - Apoiar difusor segundo a imagem. No caso de levar pleno: fixar mediante vareta roscada,  
      utilizando as patilhas posteriores do pleno. 

 3 - O perfil de fixação / formação de linhas permite o apoio em placas com espessuras de
      12,5 e 15 mm.
 4 - Suportar ligeiramente o difusor e aparafusar as placas ao perfil de fixação.
 5 - Rebocar a superfície inferior do difusor para aparelhar posteriormente com pasta grossa e  
      rematar com pasta fina.
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Instruções de montagem
Modelo DF-47-NARROW-LT

EN PARED DE LADRILLO

 1 - Reformular a altura de instalação em parede do difusor e realizar furo de dimensões (L+5)  
      x (H2+5) na parede de tijolo.
 2 - Instalar revestimento em placa de gesso cartonado com furo. Uma vez instalado, e com  
      a referência do furo na parede de tijolo, fazer furo na placa de gesso cartonado dimensões  
      (L+5) x (H1+3) centrado no furo da parede de tijolo.

 3 - Apoiar difusor em placa de gesso cartonado segundo a imagem. No caso de levar pleno:  
      fixar mediante vareta roscada, utilizando as patilhas posteriores do pleno.
 4 - O perfil de fixação / formação de linhas permite o apoio em placas com espessuras de  
      12,5 e 15 mm.
 5 - Suportar ligeiramente o difusor e aparafusar as placas ao perfil de fixação.
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Instruções de montagem
Modelo DF-47-NARROW-LT

 6 - Rebocar a superfície inferior do difusor para aparelhar posteriormente com pasta grossa e  
       rematar com pasta fina.
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ESTE CATÁLOGO É PROPRIEDADE INTELECTUAL.
Fica proibida a reprodução parcial ou total do seu conteúdo sem autorização expressa e formal da KOOLAIR, S.L.

IMPT-DF47NARROW-0418-02
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Koolair, S.L. reserva-se o direito de modificar os dados publicados a qualquer momento.


