




Alkalmazás

Alkalmazás

WG-típusú Esővédő zsalu és JZ szabályozó zsalu , légkondicionáló rendszerekhez a beszívott és elhasznált levegő nyílások védelmére
Védelem az eső, falevelek és madarak közvetlen bejutása ellen
Javasolt beáramlási sebesség a beszívott levegő nyílásokhoz: max. 2 – 2,5 m/s
Beavatkozó elemként használhatóak a térfogatáram, nyomásszabályozó és légkondicionáló rendszerekben
Légcsatornák, áttörések lezárásához
Az egyirányú működésű lamellák leginkább nyitáshoz, záráshoz használhatóak
Az ellentétesen mozgó lamellák, jellemzőiknek megfelelően leginkább szabályozóként való működéshez megfelelőek

Különleges ismérvek

Elérhető standard méretekben és bármilyen köztes méretben
Könnyen beszerelhető az építkezés helyszínén, hiszen az esővédő zsalu és szabályozó zsalu kombináció összeszerelve érkezik
Egyirányú vagy ellentétesen mozgó üreges lamellák
Hőálló, legfeljebb 100 °C-ig
Nagyon nagy méretkehez számos kombináció kialakítható egymás mellett és egymás fölött is
Alacsony karbantartásigény, robosztus kialakítás
Alacsony nyomáskülönbség és zajszint a kedvező áramlású lamelláknak köszönhetően
Osztott kialakítás vagy rozsdamenet szerkezet kérésre

Leírás

Változatok

WG-JZ-S: Esővédő zsalu és szabályozózsalu ellentétesen mozgó lamellákkal, mindkettő horganyzott acéllemezből
WG-JZ-P: Esővédő zsalu és szabályozózsalu párhuzamos lamellaműködéssel, mindkettő horganyzott acéllemezből
WG-AL-JZ-S: Esővédő zsalu alumíniumból és szabályozózsalu ellentétesen mozgó lamellákkal, horganyzott acéllemezből
WG-AL-JZ-P: Esővédő zsalu alumíniumból és szabályozózsalu párhuzamos lamellaműködéssel, horganyzott acéllemezből

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

WG-JZ

SZABÁLYOZÓ ZSALUVAL KOMBINÁLVA

Esővédő zsaluk és szabályozózsaluk kombinációja, az eső, levelek és madarak
közvetlen bejutása ellen, lezáráshoz és szabályozáshoz

Maximális szélesség 2000 mm, maximális magasság 1995 mm
Alacsony nyomáskülönbség a kedvező áramlású lamelláknak
köszönhetően
Alacsony áramlási zaj
Minden aerodinamikai adat mérése akusztikai és aerodinamikai
laboratóriumokban történt
Egyirányú vagy ellentétesen mozgó üreges lamellák
Készülékház tömörség az EN 1751 szerint, C osztály
Elérhető standard méretekben és számos köztes méretben
Előre összeszerelt kombináció, így gyorsan, könnyen beépíthető

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Beépítőkeret
Rovarvédő háló
Porszórt vagy eloxált felület
Motorok: Nyitó/záró motorok, moduláló motorok
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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, esővédő zsaluk gyors és egyszerű beépítéséhez

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK



Attachments 

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

Accessories
Type Installation subframe
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