
Alkalmazás

Alkalmazás

A JZ típusú légtömör szabályozó zsaluk beavatkozó elemként használhatóak a térfogatáram, nyomásszabályozó és légkondicionáló rendszerekben
Légcsatornák, áttörések és mennyezeti nyílások légtömör lezárásához
Rozsdamentes acél és porszórt szerkezet, jobban ellenáll a korróziónak, ha szükséges
100 °C-ig hőálló (acél és rozsdamentes acél változatok)
Az acél és rozsdamentes acél kivitelek, bronz vagy rozsdamentes acél csapágyazással megfelelőek potenciális robbanásveszélyes légtérben történő
alkalmazáshoz is (ATEX)

Különleges ismérvek

Kedvező áramlású lamellák
Alacsony karbantartásigény, robosztus kialakítás
Nincsenek szilikon tartalmú alkatrészei
Elérhető standard méretekben és számos köztes méretben
A zárt oldalsó tömítések megfelelnek a fokozott higiéniai elvárásoknak is

JZ – LÉGTÖMÖR

LÉGTÖMÖR LEZÁRÁSHOZ LÉGKONDICIONÁLÓ
RENDSZEREKBEN

Szögletes szabályozó zsaluk térfogatáram és nyomásszabályozáshoz, illetve
légcsatornák, áttörések és mennyezeti nyílások légtömör lezárásához

Az acél és rozsdamentes acél kivitelek maximális méretei:
2000 × 1995 mm; alumínium kivitel: 1200 × 1050 mm
Légtömörség lezárt lezárólappal EN 1751, 1– 4 osztály, változattól függően
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, C osztály
Ellentétesen mozgó lamellák
A zárt oldalsó tömítések megfelelnek a fokozott higiéniai elvárásoknak is
Acél és rozsdamentes acél kivitelek: a lamellák külső összekötő karral
kapcsolódnak
Alumínium kivitel: A lamellák fogaskerekekkel csatlakoznak
Elérhető standard méretekben és számos köztes méretben

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Motorok: Nyitó/záró motorok, moduláló motorok
Robbanásbiztos kialakítás, pneumatikus állítómotorral vagy rugó
visszatérítésű motorral (JZ-*L-AL esetében nem)
Porszórt szerkezet
Alumínium kivitel eloxált szerkezettel is
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Leírás

Változatok

JZ-LL: Szabályozózsalu ellentétesen mozgó lamellákkal, horganyzott acéllemezből, EN 1751,  3 – 4 osztályok szerint
JZ-HL: Szabályozózsalu ellentétesen mozgó lamellákkal, horganyzott acéllemezből, EN 1751,  1 – 2 osztályok szerint
JZ-LL-A2: Szabályozózsalu ellentétesen mozgó lamellákkal, rozsdamentes acélból EN 1751,  3 – 4 osztályok szerint
JZ-LL-AL: Szabályozózsalu ellentétesen mozgó lamellákkal, alumíniumból EN 1751, 4. osztály szerint
JZ-HL-AL: Szabályozózsalu ellentétesen mozgó lamellákkal, alumíniumból EN 1751, 2. osztály szerint

Tartozékok

Határolókkal és végállás kapcsolókkal: A határolókkal állíthatóak a lezárólapok (fokozatmentes állítás), ugyanakkor biztosítják a végállást is
Nyitó/záró motorok: Motorok szabályozózsaluk nyitásához és zárásához
Moduláló motorok: Motorok fokozatmentes lamella állításhoz
Pneumatikus motorok: Pneumatikus motorok szabályozózsaluk nyitásához és zárásához
Robbanásbiztos motorok: Motorok szabályozózsaluk nyitásához és zárásához, potenciálisan robbanásveszélyes légtérbe szerelhetőek

Kiegészítők

Beépítőkeret: Beépítőkeret, szabályozózsaluk gyors és egyszerű beépítéséhez
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Attach ments

Type Quadrant stays and limit switches
Type Open/Close actuators
Type Modulating actuators
Type Pneumatic actuators
Type Explosion-proof actuators

Accessories
Type Installation subframes

KEZDŐLAP > Termékek > Esővédő zsaluk – zsalu lamellák > Szabályozó zsaluk > Szabályozó zsaluk > Típus JZ – Low leakage

https://www.trox.hu/attachments/quadrant-stays-and-limit-switches-24da2685a8f7dadc
https://www.trox.hu/attachments/open-close-actuators-0b706d2c4a22fd04
https://www.trox.hu/attachments/modulating-actuators-fa5a7804cab222ef
https://www.trox.hu/attachments/pneumatic-actuators-60a578105ad7cbeb
https://www.trox.hu/anbauteile/explosionsgeschuetzte-stellantriebe-78e0cd12ba037a86
https://www.trox.hu/accessories/er-%25E2%2580%2593-multileaf-dampers-462ae16047d1a376
https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek-6c97513100142ca6
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek/es%25C5%2591v%25C3%25A9d%25C5%2591-zsaluk-%25E2%2580%2593-zsalu-lamell%25C3%25A1k-43ef02ae09bd3dfc
https://www.trox.hu/es%25C5%2591v%25C3%25A9d%25C5%2591-zsaluk-%25E2%2580%2593-zsalu-lamell%25C3%25A1k/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3-zsaluk-7c20330b905f179a
https://www.trox.hu/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3-zsaluk/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3-zsaluk-2f156b82eea75983
https://www.trox.hu/szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3-zsaluk/t%25C3%25ADpus-jz-%25E2%2580%2593-low-leakage-a0cdecb90f20f455
file:///
https://www.trox.hu/contact-2211e3dbf19c0f33
https://www.trox.hu/side-services/impresszum-e292841f51505865
https://www.trox.hu/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-0febd51c2554a8a9
https://www.trox.hu/side-services/adatkezel%25C3%25A9si-szab%25C3%25A1lyzat-9ef498601f137e20
https://www.trox.hu/side-services/jogi-nyilatkozat-68e8d41f53bca372

	JZ – LÉGTÖMÖR
	LÉGTÖMÖR LEZÁRÁSHOZ LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZEREKBEN
	Alkalmazás
	Leírás

	MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

