




Приложение

Приложение

Външни жалузи от тип WG за отворите за свеж въздух и за отработен въздух на климатични системи
Защита от пряко навлизане на дъжд, както и на листа и птици
Препоръчителна входна скорост за отвори за свеж въздух 2 – 2,5 м/с макс.

Специални характеристики

Големи зони могат да бъдат обезпечени чрез разполагане на множество единични секции хоризонтално и/или вертикално (секционна конструкция);
единични секции, изработени от алуминий също могат да се комбинират в непрекъснати хоризонтални участъци
Ниско диференциално налягане и нисък регенериран шум на въздуха благодарение на ламели с аеродинамичен профил
Прост и бърз монтаж благодарение на ръб по външната граница
Свободна зона от прибл. 60 % (с мрежа против насекоми прибл. 45 %)
Без силикон

Описание

Варианти

WG: Външна жалуза, изработена от галванизирана листова стомана
WG-A2: Външна жалуза, изработена от неръждаема стомана
WG-AL: Външна жалуза, изработена от алуминий
WG-B-AL: Външна жалуза, изработена от алуминий, за непрекъснати хоризонтални участъци

Приспособления

WG

ЗА НАЙ-РАЗЛИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, НА
РАЗПОЛОЖЕНИЕ СЪЩО И ПРИ ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ

Външни жалузи като защита на климатичните системи от пряко навлизане
на дъжд, листа и птици в отворите за свеж въздух и за отработен въздух

Максимална ширина от 2 400 мм, максимална височина от 2 310 мм,
максимална площ 4 м² (също вариант с алуминий за непрекъснати
хоризонтални участъци)
Ниско диференциално налягане благодарение на ламели с
аеродинамичен профил
Нисък регенериран шум на въздуха
Всички аеродинамични данни се измерват в аеродинамични и
акустични лаборатории
На разположение в стандартни размери и много междинни размери
Прост и бърз монтаж благодарение на ръб по външната граница
Варианти, изработени от галванизирана листова стомана, алуминий
или неръждаема стомана
Гъвкаво разполагане на секциите за покриване на големи зони
(трябва да бъдат закрепени към поддържаща конструкция, която да
се достави от трета страна)

Допълнително оборудване или принадлежности

Монтажна подрамка
Може да се комбинира с жалузни и възвратни клапи
Мрежа против насекоми
С прахово покритие или анодизирана
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Монтажна подрамка: Монтажна подрамка за бърз и прост монтаж на външни жалузи
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