




Alkalmazás

Alkalmazás

WGK-típusú esővédő zsaluk, kis lamellakiosztással, légkondicionáló rendszerekhez a beszívott és elhasznált levegő nyílásokhoz
Védelem az eső, falevelek és madarak közvetlen bejutása ellen
Javasolt beáramlási sebesség a beszívott levegő nyílásokhoz: max. 2 – 2,5 m/s

Különleges ismérvek

Alacsony nyomáskülönbség és ármalási zaj a kedvező áramlású lamelláknak köszönhetően
Egyszerű és gyors beépítés a körbefutó szegélynek köszönhetően
Szabad keresztmetszet kb. 60% (rovarvédő hálóval kb. 45 %), B × (H – 0,028 m) alapján
Szilikonmentes

Leírás

Kialakítás

Alumínium
1: Rovarvédő hálóval, horganyzott acél
3: Rovarvédő hálóval, rozsdamentes acél
U: Szegély, rögzítőfuratok nélkül

1, 3 kombinálható U-val

Alkatrészek és tulajdonságok

Szegély
Általános lamellák és alsó lamella
Drótháló
Opcionális rovarvédő háló
Látható stabilizáló elem B = 597 mm mérettől, két stabilizáló elem, B = 1198 mm mérettől, három stabilizáló elem B = 1797 mm mérettől

WGK

KIS LAMELLAOSZTÁSSAL

Esővédő zsaluk, légkondicionáló rendszerek védelmére, az eső, levelek
közvetlen bejutása ellen a beszívó és kifúvó nyílásokhoz

Maximális szélesség 1997 mm, maximális magasság 1997 mm
Alacsony nyomáskülönbség a kedvező áramlású lamelláknak
köszönhetően
Alacsony áramlási zaj
Minden aerodinamikai adat mérése akusztikai és aerodinamikai
laboratóriumokban történt
Elérhető standard méretekben és számos köztes méretben
Egyszerű és gyors beépítés a körbefutó szegélynek köszönhetően

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Beépítőkeret
Rovarvédő háló
Porszórt vagy eloxált
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Kiegészítők

Beépítőkeret: Beépítőkeret, esővédő zsaluk gyors és egyszerű beépítéséhez

Szerkezeti ismérvek

Szegély, 1,3 mm-es anyagvastagsággal
Lamellák, 1,35 mm-es anyagvastagsággal
Szabad keresztmetszet kb. 60% (rovarvédő hálóval kb. 45 %), B × (H – 0,028 m) alapján
Hátso oldalon drótháló, drótháló nyílás 6 × 6 × 0,63 mm
Hátul opcionális rovarvédő háló, hálónyílás 1,25 × 1,25 × 0,4 mm
Szegély rögzítőfuratok

Anyagok és felületek

A szegély, és a stabilizáló elemek extrudált alumínium részekből állnak, anyagszám: EN AW-6060 T66, EURAS szabvány szerint horganyzott, E6-C-0, természetes
szín
Horganyzott acél drótháló
P1: Porszórt, RAL CLASSIC szín
PS: Porszórt, NCS vagy DB szín
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