




Alkalmazás

Alkalmazás

A JZ típusú szabályozó zsaluk beavatkozó elemként használhatóak a térfogatáram, nyomásszabályozó és légkondicionáló rendszerekben
Légcsatornák, áttörések és mennyezeti nyílások lezárásához
Az egyirányú működésű lamellák leginkább nyitáshoz, záráshoz használhatóak
Az ellentétesen mozgó lamellák, jellemzőiknek megfelelően leginkább szabályozóként való működéshez megfelelőek
Rozsdamentes acél és porszórt szerkezet, jobban ellenáll a korróziónak
100 °C-ig hőálló; 100 °C felett bronz vagy rozsdamente acél csapágyazással (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

Leírás

Változatok

JZ-S: Szabályozózsalu ellentétesen mozgó lamellákkal, horganyzott acéllemezből
JZ-S: Szabályozózsalu egyirányú lamellaműködéssel, horganyzott acéllemezből
JZ-S-A2: Szabályozózsalu ellentétesen mozgó lamellákkal, rozsdamentes acélból
JZ-S-A2: Szabályozózsalu egyirányú lamellaműködéssel, rozsdamentes acélból
JZ-S: Szabályozózsalu ellentétesen mozgó lamellákkal, alumíniumból

Tartozékok

JZ

LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZEREK LÉGÁRAMÁNAK
LEZÁRÁSÁRA

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

Az acél és rozsdamentes acél kivitelek maximális méretei:
2000 × 1995 mm; alumínium kivitel: 1200 × 1050 mm
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, C osztály
Egyirányba vagy ellentétesen mozgó lamellákkal
Acél és rozsdamentes acél kivitelek: a lamellák külső összekötő karral
kapcsolódnak (párhuzamos vagy ellenkezőleg elhelyezett működéshez)
Alumínium kivitel: A lamellák fogaskerekekkel csatlakoznak (ellentétes
működéshez)
Beépítés vízszintes vagy függőleges légcsatornákkal
Elérhető standard méretekben és számos köztes méretben
Kombinálható esővédő zsalukkal

Opcionális tartozékok és kiegészítők

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

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
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Attachments 

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

Accessories
Type Installation subframe
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