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TJN 6.1 –

X XTJN testregistrierung

 K1 – 6.1 – 1

Optimalizált akusztikai és műszaki kialakítás
Az új TJN vetőfúvóka jobb akusztikai kialakítással és energiahatékonysági oldalról  
is  kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkezik.

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Az optimalizált fúvókakialakításnak köszönhetően a DUK típusú  
vetőfúvókához képest akár 6 dB értékkel kedvezőbb akusztikai  
paramétereket  produkál
Kifúvási szög állítható, korlátozható, rögzíthető (±30°) egy rejtett skálával
A látható részek magas minőségű polimerből készültek, RAL fehér alumínium  
vagy tiszta fehér színben 
Könnyen eltávolítható kifúvőgyűrű, bajonettzáras rögzítéssel
Öt különböző méretben rendelhető kör alakú csatlakozócsonkkal opcionálisan  
csatlakozóelemmel kör vagy négyszög alakú légcsatornákhoz

Perdítőtárcsa, mellyel két lépésben szabályozható a vetőtávolság,  
légterelő  lamellákkal, melyek egyedi fűrészfogazott széllel rendelkeznek
Lapos építésű meghajtás kompakt kivitelt eredményez, valamint külső  
elhelyezésű, így nincs hatással a nyomáskülönbségre
A meghajtás integrálható a központi épületfelügyeleti rendszerbe
Minden kivitel külső burkolattal ellátott
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TJN

       

  TJN – R – E7  /  160 – 315  /  C  /  D  /  S1  

 Típus
TJN Állítható vetőfúvóka

 Csatlakozóelem
 Nincs bejegyzés: hozzáépíthető  

elem nél kül
K Négyszög keresztmetszetű  

légcsatornák hoz
R Kör keresztmetszetű légcsatornákhoz  

(nyeregidom), alább adja meg  
a légcsa torna átmérőjét  

 Állítómotor
 Nincs bejegyzés: kézi állítás
E7 Min/max vagy 3-pontos, 230 V AC
E8 Min/max vagy 3-pontos, 24 V AC
E9 Moduláló 2 – 10 V DC, 24 V AC

 Névleges méret [mm]
160
200
250
315
400

 Kör keresztmetszetű légcsatorna  
átmérője  [mm]
 Csak R variánshoz specifikálja
315 Csak 160-as névleges mérethez  

specifi kálja
500 Csak 315-ös névleges méretig specifikálja
630
800

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: hozzáépíthető  

elem nél kül
C Külső burkolat

 Hozzáépíthető elemek 
 Nincs bejegyzés: hozzáépíthető  

elem nél kül
D Perdítőtárcsa a vetőtávolság  

csök kentéséhez

 Látható felület
 Nincs bejegyzés: RAL 9010-hez hasonló,  

tiszta fehér
S1 RAL 9006-hoz hasonló, fehér alumínium

Megrendelési kód
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Állítható fúvókák nagy beltéri terek, például  
előcsarnokok, üzemcsarnokok szellőztetéséhez.  
Levegőbefúvás nagy befúvási távolsággal és  
kimagasló akusztikai tulajdonságokkal. Vízszintes  
levegőbefúváshoz, ± 30°-os függőleges befúvási  
szöggel. Kifúvási szög állítható, korlátozható,  
rögzíthető egy rejtett skálával.
A komplett vetőfúvóka áll a házból, mely a  
gömbölyű kifúvógyűrűt tartalmazza, a peremből,  
a  fogadógyűrűből és a fúvókából.
Kör keresztmetszetű légcsatornákra vagy falakba  
szerelhető.

Speciális jellemzők
– Könnyen eltávolítható kifúvőgyűrű,  

bajonettzáras rögzítéssel
– Perdítőtárcsa, mellyel két lépésben  

szabályozható a vetőtávolság, légterelő  
lamellákkal, melyek egyedi fűrészfogazott 
széllel  rendelkeznek

– Kifúvási szög állítható, korlátozható,  
rögzíthető  (±30°) egy rejtett skálával

Anyagok és felületek
– A perem, a fogadógyűrű és a fúvóka ABS  

műanyagból készül, lángálló, UL 94-nek,  
V-0-nak  megfelelően

– A gömbölyű fúvóka háza horganyzott  
acéllemezből készül

– A négyszög vagy kör alakú légcsatornákhoz  
tartozó összekötő elemek horganyzott  
acéllemezből készülnek

Kialakítás
– RAL 9010-hez hasonló, tiszta fehér
– RAL 9006-hoz hasonló, fehér alumínium

Műszaki adatok
– Névleges méretek: 160, 200, 250, 315,  

400  mm
– Függőleges kifúvási szög ± 30°
– Légmennyiség tartomány: 20 – 1000 l/s vagy  

72 – 3600 m³/h

Méretezési adatok
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpt _______________________________ [Pa]
– LWA Áramlási zaj _________________ [dB(A)]

 Típus
TJN  Állítható vetőfúvóka

 Csatlakozóelem
 Nincs bejegyzés: hozzáépíthető 
 elem  nélkül

 Állítómotor
 Nincs bejegyzés: kézi állítás

 Névleges méret [mm]

K Négyszög keresztmetszetű légcsa-
tornákhoz

R Kör keresztmetszetű légcsatornákhoz  
(nyeregidom), alább adja meg a légcsa-
torna átmérőjét  

E7 Min/max vagy 3-pontos, 230 V AC
E8 Min/max vagy 3-pontos, 24 V AC
E9 Moduláló 2 – 10 V DC, 24 V AC

160
200
250
315
400

 Kör keresztmetszetű légcsatorna 
átmérője  [mm]
 Csak R variánshoz specifikálja

 Tartozékok
 Nincs bejegyzés: hozzáépíthető 
 elem  nélkül

 Hozzáépíthető elemek 
 Nincs bejegyzés: hozzáépíthető 
 elem  nélkül

 Látható felület
 Nincs bejegyzés: RAL 9010-hez
 hasonló, tiszta fehér

315 Csak 160-as névleges mérethez  
specifikálja

500 Csak 315-ös névleges méretig  
specifikálja

630
800

C Külső burkolat

D Perdítőtárcsa a vetőtávolság  
csökkentéséhez

S1 RAL 9006-hoz hasonló, fehér alumínium

 K1 – 6.1 – 3

Leírás

Rendelési opciók


