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 Vířivé anemostaty
Série VDW

doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60 . . . 4,00 m

2/7/TCH/6

TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380

organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Ďáblická 2 e-mail   trox@trox.cz

182 00 Praha 8 http:// www.trox.cz
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Jako doplněk ke stávající sérii vířivých anemostatů TROX 
byly vyvinuty ručně ovládané vířivé anemostaty série VDW. 
Umožňují kdykoli přizpůsobit směr proudění stavebním 
změnám.

Díky vířivému výstupu vzduchu se vzduch v místnosti ve 
velké míře indukuje a tím dosahuje rychlejšího snížení 
rychlosti vzduchu a teploty proudění. 

Může být dosažena až 30-násobná výměna vzduchu při 
diferenci +10K až –10K.

Podle architektonických požadavků se anemostat dodává 
s kruhovou nebo čtvercovou čelní deskou, volitelně s bílými 
nebo černými lamelami. Vzduch se přivádí přes připojovací 
komoru shora nebo ze strany. 

Série VDW se může použít pro přívodní i odvodní vzduch. 

U provedení pro odvodní vzduch nejsou nutné lamely jako u 
provedení pro přívodní vzduch. 

 Provedení VDW - R, velikost 500 x 24 Provedení VDW - R, velikost 600 x 48
 s černými lamelami s černými lamelami

 Provedení VDW - Q, velikost 600 x 24 Provedení VDW - Q, velikost 825 x 72
 s bílými lamelami s černými lamelami



 Směry proudění pro velikosti 300x8, 400x16, 500x24, 600x24 a 625x24

 všechny lamely nastaveny jedna polovina lamel nastavena lamely protilehlých kvadrantů
  na vnější víření na vnitřní a druhá nařízeny na vnitřní popř.
  na vnější víření vnější víření

Nastavení lamel

 vnější víření svislý směr vnitřní víření
  výstupu vzduchu

Směry proudění

Díky ručně přestavitelným anemostatům série VDW mohou 
být zohledněny architektonické změny, jako např. přemístění 
stěn lehké konstrukce a s tím spojené změny obrazu 
proudění.

Kdykoli je možné dodatečně změnit směry proudění 
odpovídajícím přestavením lamel.

Standardně jsou lamely nastaveny u velikostí 300x 8, 
400x16, 500x 24, 600x 24 a 625x 24 na vnější víření a u 
velikostí 600x 48, 625x 54 a 825x 72 lamely ve vnějším 
kruhu na vnější víření a ve vnitřním kruhu na vnitřní víření.

Vedlejší obraz proudění ukazuje výstup vzduchu s nastaveným 
vnitřním vířením.
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� odběrové místo � šikmý U-manometr

� hadička z umělé hmoty � charakteristika

� bílé lanko – škrtící klapku otevřít � čelní deska anemostatu

� zelené lanko – škrtící klapku zavřít  � připojovací komora

Provedení • Rozměry

Provedení

Nastavitelné anemostaty série VDW se dodávají 
v následujících velikostech: 

velikost 300 x 8 s 8 lamelami,
velikost 400 x 16 se 16 lamelami,
velikost 500 x 24 s 24 lamelami,
velikost 600 x 24 s 24 lamelami,
velikost 600 x 48 se 48 lamelami,
velikost 625 x 24 s 24 lamelami,
velikost 625 x 54 s 54 lamelami,
velikost 825 x 72 se 72 lamelami.

Podle architektonických požadavků může být čelní deska 
anemostatu kruhová nebo čtvercová, s výjimkou velikostí 
625 x 54 a 825 x 72, které se dodávají jen v čtvercovém 
provedení. 

Čelní deska  může být pomocí šroubu namontována na 
připojovací komoru popř. demontována. Přitom je hlava 
šroubu zakryta krytkou. 

Připojovací komora může být dodána buď s horizontálním 
nebo vertikálním připojením, na přání s možností regulace 
průtoku a/nebo s břitovým těsněním.

Při objednávání kruhového čelního anemostatu je součástí 
připojovací komory i zabudované spodní hrdlo.

K jednoduchému seřízení průtoku vzduchu je na přání 
připojovací komora vybavena měřicí hadičkou k měření 
referenčního tlaku a regulace průtoku pomocí lanek. 
Charakteristika je přiložena ke každé připojovací komoře.

Připojovací komora s horizontálním připojovacím nástavcem 
je kombinovatelná s různými anemostaty Trox při zohlednění 
technických údajů.

velikost 300 x 8 velikost 600 x 24/velikost 625 x 24

velikost 400 x 16 

velikost 500 x 24
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BD

VDW-Q-Z-H-M/625x54/0/Q21/0/RAL 9010

Schematic top view

a = 3,00 m, b = 5,40 m, x = 3,80 m

Schematic side view

                                                                                             Description                                                                                                 

Adjustable TROX swirl diffuser type VDW provides swirling horizontal air discharge with high induction, for air change rates up to approx. 30 per 
hour, consisting of a punched front face with radially arranged individually adjustable air control blades, plenum box incorporating special internal 
control elements. The diffuser face is fitted/removed by means of a centre fix screw into a subframe.
Diffuser face and plenum box are galvanised sheet steel. Diffuser face pre-treated and powder-coated.

Version: 2.3.9 (21.03.2017) Page: 1/1

Face plate Q SquareFace plate Q Square
Supply/Extract air Z Supply airSupply/Extract air Z Supply air
Connection H Side entry plenumConnection H Side entry plenum
Volume control damper M Volume control damper with adjustment leverVolume control damper M Volume control damper with adjustment lever
Size 625x54Size 625x54
Air blades Q21 white plastic bladesAir blades Q21 white plastic blades
Surface 0 Standard finish RAL 9010 (Pure white) Gloss level 50%Surface 0 Standard finish RAL 9010 (Pure white) Gloss level 50%
Total amount 10Total amount 10

Volume flow V: 706 m³/h
Temperature difference ∆tz: -6,0 K
Distance H1: 1,37 m
Temperature difference ∆tH1: -0,8 K
Air velocity vH1: 0,11 m/s
Temperature difference ∆tL: -0,4 K
Air velocity vL: 0,15 m/s

Acoustic Data - Supply air

Damper angle 0° 45° 90°

∆p t 26 31 95 Pa

LWA 34 35 45 dB(A)

LWNC 27 29 42
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 Větrací mřížky
Pásy vyústí
Pro instalace do stěn, podlah, dveří,
čtyřhranných a kruhových potrubí

T 1.1/1/TCH/2

TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380

organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Ďáblická 2 e-mail   trox@trox.cz

182 00 Praha 8 http:// www.trox.cz
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Hliníkové větrací mřížky
Provedení • Rozměry • Materiál

Série ASL

Větrací mřížky série ASL sestávají z difúzně vytvarovaného 
předního rámečku, vodorovných, jednotlivě přestavitelných lamel 
a zakrytých šroubových upevnění. Na přání se dodávají také 
s upevněním pérovými svorkami.

Série AT • Série VAT

Větrací mřížky série AT s vodorovnými předními lamelami a 
série VAT se svislými předními lamelami mají podle přání 
23  mm nebo 27 mm široký přední rámeček. 
Lamely jsou jednotlivě nastavitelné.
Kromě zakrytého šroubového upevnění se mřížky dodávají 
také podle přání s upevněním pružinami. U šířky rámečku 27 
mm jsou mřížky k dostání  také s viditelným šroubovým 
upevněním (zapuštěný otvor).

Série AGS (mřížky zabraňující průhledu / dveřní 
mřížky)

Neprůhledné mřížky série AGS se hodí pro přefuk přívodního 
nebo odvodního vzduchu. Sestávají z předního rámečku s 
vodorovnými, nepohyblivými úhlovými lamelami a jsou vhodné 
pro viditelné šroubové upevnění (zapuštěný otvor). Podle přání 
se mřížka dodá s oboustranným rámečkem pro montáž do dveří 
(Typ AGS-T, viz také strana 11).

Materiál

Větrací mřížky jsou z hliníkových lisovaných profilů.
Standardní povrch je eloxován v přírodním odstínu (E6-C-0), 
podle přání opatřen vypalovacím práškovým lakem v barevné 
stupnici RAL.

Série ASL

Série AT

Série VAT
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L = jmenovitá délka mřížky
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Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními 
mřížkami příslušné série. Možnosti kombinací přední mřížky a 
regulační části jsou zjevné z tabulky na straně 9.

Sady regulace průtoku s vlastním rámečkem se dodávají zvlášť/
volně a jsou vhodné pro přímou instalaci do čtyřhranného 
potrubí. 

Materiál

Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch 
je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005).

... - A
větrací mřížka 

bez regulační sady

Regulační sady

.. . -AG

Sada regulace průtoku, protiběžné lamely, 
nastavitelné z přední strany.

. . . -D

Regulační ústrojí se svislými jednotlivě 
nastavitelnými lamelami. Série VAT a TRS

s vodorovnými lamelami.

. . . -DG

Sada regulace průtoku jako ...-AG, navíc 
se svislými jednotlivě nastavitelnými lamelami.

Série VAT a TRS s vodorovnými lamelami.

3
2

7
0

T
7

0

TT

. . . -AS, -KS, -RS

Sada regulace průtoku, přesuvné lamely pro usměrnění, 
nastavitelné z přední strany.

4
2

T

17

L – 15/H – 15*

L + 10/H + 10
17

L – 15/H – 15*

L + 10/H + 10

AGW

Typ AGW s vlastním rámečkem a protiběžně 
spojenými lamelami, nastavitelnými z přední 

strany.

* Rozměry pro montážní otvor

DGW

Typ DGW jako AGW ale navíc 
s vertikálně provedenými, jednotlivě 

nastavitelnými lamelami.

ASW

Typ ASW regulace přesuvnými
lamelami pro usměrnění nátoku a 

obvodovým  rámečkem.

. . . -K5/…R5

Šikmo umístěná speciální regulace pro usměrnění, 
nastavitelná z přední strany, k optimálnímu nátoku 

vzduchu a regulaci průtoku.

T
1

)

1) T závisí na délce mřížky (viz.str.6)

  Instalační rozměr T

 regulační ASL • AT
 sady SL • TR AH AWT AF TRS-K TRS-R
  TRS

 (bez) ...-A  37  34  52  53 37 35/39/50

 ...-AG 108 105 123 123 – –

 ...-D  70  67  85  85 45 45/49/60

 ...-DG 108 105 123 123 – –

 ...-AS 80...100 70...90 – – – –

 ...-KS/...-RS – – – – 70 70/74/86

 ...-K5/...-R5 – – – – 94...217 95...231

1) podle H-rozměru mřížky (75/125/225)
2) podle L-rozměru mřížky (viz tabulka strana 6)

Sady regulace průtoku pro instalaci do čtyřhranného potrubí

Regulační části

1)

1)

1)

2)

L = jmenovitá délka mřížky
H = jmenovitá výška mřížky
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TRS-AG/625x225/0/0/0/RAL 9010

with ceiling effect
L = 8,00 m
single grille arrangement

Top view with ceiling effect

                                                                                             Description                                                                                                 

TROX grille type TRS for wall-installation consists of a front border with vertical, individually adjustable front blades.
Border and blades are formed steel sheet, powder-coated.

Version: 2.3.9 (21.03.2017) Page: 1/1

Rear assemblies AG Opposed blade action volume control damperRear assemblies AG Opposed blade action volume control damper
Size 625 Length [mm]Size 625 Length [mm]
Size 225 Height [mm]Size 225 Height [mm]
Installation Subframe 0 without subframeInstallation Subframe 0 without subframe
Surface 0 Standard finish RAL 9010 (Pure white) Gloss level 50%Surface 0 Standard finish RAL 9010 (Pure white) Gloss level 50%
Total amount 1Total amount 1

Volume flow V: 1057 m³/h
Temperature difference ∆tz: -4,0 K
Effective air velocity veff : 3,42 m/s
Temperature difference ∆tL: -0,9 K
Induction i: 9
Max. air velocity vL: 0,83 m/s
b0,2: 1,21 m
Critical, effective air velocity veff : 1,98 m/s

Acoustic Data - Supply air

Damper settings 100% 50% 25%

∆p t 10 24 51 Pa

LWA 25 39 49 dB(A)

LWNC 20 34 44

Acoustic Data - Extract air

Damper settings 100% 50% 25%

∆p t 7 15 39 Pa

LWA 29 35 40 dB(A)

LWNC 24 30 35
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ASRTP

AT-AG/625x225/A1/0/0/E6-C-0

with ceiling effect
L = 12,00 m
single grille arrangement

Top view with ceiling effect

                                                                                             Description                                                                                                 

TROX grille type AT for wall-installation consists of a front border with horizontal, individually adjustable blades.
Border and blades are extruded aluminium sections.

Version: 2.3.9 (21.03.2017) Page: 1/1

Rear assemblies AG Opposed blade action volume control damperRear assemblies AG Opposed blade action volume control damper
Size 625 Length [mm]Size 625 Length [mm]
Size 225 Height [mm]Size 225 Height [mm]
Installation Subframe A1 with front border width 27 mmInstallation Subframe A1 with front border width 27 mm
Fixing variants 0 concealed fixingFixing variants 0 concealed fixing
Surface 0 Standard finish E6-C-0Surface 0 Standard finish E6-C-0
Total amount 1Total amount 1

Volume flow V: 1133 m³/h
Temperature difference ∆tz: -4,0 K
Effective air velocity veff : 3,67 m/s
Temperature difference ∆tL: -0,6 K
Induction i: 13
Max. air velocity vL: 0,60 m/s
b0,2: 1,53 m
Critical, effective air velocity veff : 1,98 m/s

Acoustic Data - Supply air

Damper settings 100% 50% 25%

∆p t 11 28 58 Pa

LWA 27 41 51 dB(A)

LWNC 21 35 45

Acoustic Data - Extract air

Damper settings 100% 50% 25%

∆p t 8 17 44 Pa

LWA 30 36 41 dB(A)

LWNC 26 32 37


