
DIFUSORES CIRCULARES DCN

Os difusores da série DCN estão concebidos para aplicação em

aquecimento ventilação e ar condicionado.

A sua montagem realiza-se em tectos falsos ou suspensos ao tecto. A sua forma circular

garante uma difusão uniforme do ar em todas as direcções, o que proporcionag ç , q p p

um elevado índice de indução do ar ambiente.

Estes difusores podem utilizar-se em locais com alturas até 4 metros e um

diferencial de temperatura até 12º C, obtendo boas prestações tanto

em velocidade do ar como em nível de pressão sonora na zona de conforto.
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CLASSIFICAÇÃOCLASSIFICAÇÃO

DCN Difusor circular de cones fixos.

DCN-MOD Difusor DCN concebido

especialmente para instalar em tectos

modulares de 600 x 600.

DCN-MOD/625 Difusor DCN

concebido especialmente para instalar em tectos 

modulares de 625 x 625.

DCN-MOD/675 Difusor DCN

concebido especialmente para instalar em tectos p p

modulares de 675 x 675.

DCN-KLIN Difusor integrado numa

placa acessível frontalmente sem necessidade 

de ferramentas, através de fecho tipo PUSH.

P i d b f h PUSHPressionando sobre os fechos PUSH, 

faz-se encaixar a placa interior sobre um

dos lados e esta fica suspensa

na moldura exterior, podendo ser

facilmente desmontada para 

manutenção.
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MATERIALMATERIAL

Difusores construídos em alumínio. A 

moldura exterior dos modelos -KLIN

é construída em aço galvanizado.

Os difusores DCN estão equipados com 

j t t t i btuma junta na parte posterior, para obter 

uma selagem estanque em todo o 

perímetro de contacto com o tecto.

ACESSÓRIOS ACOPLÁVEIS

PLDN Pleno com ligação circular lateral. 

Inclui suportes para suspensão no tecto. 

Construído em aço galvanizado.

...-R Pleno com regulador de caudal na 

gola de ligação.

.../S/ Pleno com ligação circular superior.

.../AIS/ Pleno isolado 

termoacusticamente através de uma 

espuma com um coeficiente de 

condutividade térmica de 0,04 w/mk. 

Essa espuma cumpre as normas

de reacção ao fogo:

UNE 23 727 M2UNE 23-727 M2

NFP 92-501 M2

DIN 4102 M2

R3E Regulador de caudal tipo borboleta, 

montado na gola do difusor. 

Accionamento manual Construído em
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Accionamento manual. Construído em 

aço galvanizado.



BOXSTAR Pl li ã i lBOXSTAR Pleno com ligação circular 

lateral, para difusores DCN-MOD.... 

Inclui suportes para suspensão no tecto. 

Fornece-se a ponte de montagem à parte 

para ser montada manualmente na obra. 

Construído em aço galvanizado.

Pleno empilhável. Poupança em volume, 

relativamente a um pleno tradicional, 

superior a 50%.

-R Pleno com regulador de caudal na gola 

de ligaçãode ligação.

/AIS/ Pleno isolado termoacusticamente 

através de uma espuma com um 

coeficiente de condutividade térmica de 

0,04 w/mk. Essa espuma cumpre as 

normas de reacção ao fogo:normas de reacção ao fogo:

UNE 23-727 M2

NFP 92-501 M2

DIN 4102 M2

BOXSTAR/S/ Pl li ã i lBOXSTAR/S/ Pleno com ligação circular 

superior para difusores ...-MOD. 

Inclui suportes para suspensão no tecto.

Construído em aço galvanizado.

...-R Pleno com regulador de caudal na 

gola de ligação.
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/AIS/ Pl i l d.../AIS/ Pleno isolado 

termoacusticamente através de uma 

espuma com um coeficiente de 

condutividade térmica de 0,04 w/mk. 

Essa espuma cumpre as normas de 

reacção ao fogo:
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modelos -KLIN, com ligação

circular superior. Construído em aço 

galvanizado.

...-R Pleno com regulador de caudal na 

gola de ligação.

.../L/ Pleno com ligação circular lateral.

/AIS/ Pl i l d
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.../AIS/ Pleno isolado 

termoacusticamente através de uma 

espuma com um coeficiente de

SISTEMAS DE FIXAÇÃO

675 640670 313435 353

1) Fixação através de um parafuso 

central à ponte de montagem PMN. 

Construído em aço galvanizado.

Indicado para instalações em tecto falso 

com conduta rectangular.

1) Fixação através de um parafuso 

central na gola de montagem circular 

PFLEX. Construído em aço galvanizado.

Indicado para instalações em tecto falso 
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com conduta circular flexível.



1) Fi ã t é d f t l1) Fixação através de parafuso central 

em pleno PLDN e suspensão do 

conjunto no tecto com varões. 

Construído em aço galvanizado.

Para a regulação do caudal em 

i t l ã l lhinstalação com pleno, aconselhamos o 

pleno PLDN-R que inclui um regulador 

na gola de ligação.

1) Patilhas para suspensão do conjunto 

ao teto através de varões.

ACABAMENTOS

DCN:

AA Anodizado cor prata mate.

R9010 Lacado cor branca RAL 9010.

M9016 Lacado cor branca semelhante 

ao RAL 9016.

RAL... Lacado outras cores RAL. 

DCN-MOD:

R9010 Lacado cor branca RAL 9010.

M9016 Lacado cor branca semelhante 

RAL 9016
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ao RAL 9016.

RAL… Lacado outras cores RAL.



DCN SÉRIE

VELOCIDADE RECOMENDADA.

VELOCIDADE LIVRE, PERDA DE CARGA E PRESSÃO SONORA, 

ALCANCE COM EFEITO TECTO.

DCN.

SECÇÃO LIVRE DE SAÍDA DE AR (m2).

VALORES DE CORRECÇÃO PARA DPt Y Lwa1.
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Nota: Em MadelMedia Espectro por banda de oitava em Hz.



DCN SÉRIE

FACTOR DE CORRECÇÃO DA 

DIFUSÃO VERTICAL (bV) 

PARA DT (-).

FACTOR DE CORRECÇÃO DO 

ALCANCE (L0.2) DT (-).

Kh = Factor de correcção para a difusão vertical. Kl = Factor de correcção do alcance.

RELAÇÃO DE TEMPERATURAS RELAÇÃO DE INDUÇÃORELAÇÃO DE TEMPERATURAS. 

Dtl  
=

t local - t x 

Dtz     t local - t imp

RELAÇÃO DE INDUÇÃO. 

i =
Qr  

=
Q total em x 

Qo Q de impulsão
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