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circular

20 – 1000 l/s
72 – 3.600 m³/h

Ø 160,200,250,315,400 mm

TJN

Vetőfúvókákat azon esetekben alkalmazunk, mikor a befúvási pont távol esik a
tartózkodási zónától.

A TROX bemutatja a műszaki és akusztikai szempontból továbbfejlesztett
vetőfúvókáját.

Az új TJN vetőfúvóka a korábban méltán sikeres TROX DUK vetőfúvóka
továbbfejlesztett változata. Az új termék azon felül, hogy esztétikus megjelenésű,
jobb hatásfokkal és kedvezőbb akusztikai tulajdonságokkal rendelkezik. Az új
vetőfúvóka anyaga magas minőségű polimer fehéralumínium vagy tiszta fehér
színben. Az állítható kivitelnek köszönhetően nagyterű helyiségekben különböző
hőmérsékletviszonyok mellett is megfelelő átszellőzést biztosít.

Műszaki újdonságot jelent a fúvókába illeszthető perdítőtárcsa, mely lehetővé
teszi a vetőtávolság két lépcsőben történő csökkentését - kisebb helyiségekben
történő felhasználás esetén 80 % vagy 60 % értékre. A légterelő lamellák
profilján kialakított „fűrészfogak" hatásos akusztikai javulást eredményeznek.A
levegő kifúvási irány a beépítéshez képest +30° -tól -30° -ig állítható 5°-os
lépésekben. Ez az újítás lehetővé teszi a vetőfúvókák kifúvási irányának
következetes és egzakt beállítását. Ennek köszönhetően a műszaki
méretezésben kiválasztott vetőfúvóka a beépítéskor pontosan beállítható.

További újítást jelent az emlékező fémek alkalmazása. Ezen emlékező fémek
gyakorlati alkalmazása azt jelenti, hogy különböző hőmérsékleten különböző
formát vesznek fel. A kompakt emlékező-fém meghajtás közvetlenül a
légáramban van elhelyezve ennek köszönhetően a befújt levegő hőmérséklet-
változására azonnal reagál.

Az emlékező-fém meghajtásnak köszönhetően a fúvóka a befújt levegő 18 °C -
28 °C hőmérséklet tartományában azonnal átállítódik, így biztosítva a megfelelő
komfortot a tartózkodási zónában. Az állítás lényegesen gyorsabban történik,
mint a hagyományos elektromos forgatómotoroknál. Az elektromos motor
valamint a komplett kábelezés ezáltal feleslegessé válik.

A TJN vetőfúvóka előnyei:

A továbbfejlesztett kialakításnak köszönhetően akár 6 dB-el alacsonyabb
zajszint,
mint a DUK vetőfúvóka
A kifúvási irány beállítható, korlátozható, rögzíthető
Kisebb helyiségek számára két lépcsős vetőtávolság csökkentés
alkalmazható
Magas minőségű polimer anyag fehéralumínium vagy tiszta fehér színben
Egyszerű beépítés bajonettzáras rögzítéssel beépítőkerettel
Ön-átállító kivitel, rövid reakcióidővel köszönhetően a z emlékező-fém
meghajtásnak
Külső ráépítésű elektromos motor, kisebb helyigény, jobb
energiahatékonyság
Az elektromos motor vezérelhető a TROX Hőmérséklet-Különbség
Szabályozással (TDC), mely integrálható a mérő és szabályozási körbe
Öt méret, minden méretben alkalmas csőre, csőbe vagy szögletes
légcsatornára történő szerelésre
Minden kivitel ellátható külső burkolattal szabadon történő elhelyezés
esetére
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