




Приложение

Приложение

Комбинация на външни жалузи тип WG и възвратни клапи тип KUL за защита на отворите за свеж въздух и изтеглян въздух при 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.
Предпазване от нежелани въздушни потоци срещу желаната посока на въздушния поток, когато системата не е в експлоатация
Ламелите се затварят автоматично, когато системата е изключена

Специални характеристики

Всякакви междинни размери в рамките на стандартния диапазон на размерите са на разположение
Малки усилия за монтажа на обекта, понеже външната жалуза и възвратната клапа са заводски комбинирани и сглобени
Устойчив на температура до 80 °C
Много големи размери, някои комбинации могат да бъдат разположени една до друга или една над друга
Максимално налягане от 100 Pa
Ниско диференциално налягане благодарение на ламели с аеродинамичен профил
Възвратните клапи се отварят и затварят от въздушния поток; не е необходим никакъв задвижващ механизъм

Описание

Варианти

WG-KUL: Външна жалуза, изработена от галванизирана листова стомана, с възвратна клапа
WG-AL-KUL: Външна жалуза, изработена от алуминий, с възвратна клапа
1: Отвор за свеж въздух
2: Отвор за отработен въздух

Приспособления

Монтажна подрамка: Монтажна подрамка за бърз и прост монтаж на външни жалузи

WG-KUL

КОМБИНАЦИЯ С ВЪЗВРАТНА КЛАПА

Комбинации на външни жалузи и възвратни клапи като защита от пряко
навлизане на дъжд, листа и птици и за предотвратяване циркулация на
въздуха против желаната посока на въздушния поток.

Максимална ширина от 2 000 мм, максимална височина от 1 665 мм
Ниско диференциално налягане благодарение на ламели с
аеродинамичен профил
Нисък регенериран шум на въздуха
Всички аеродинамични данни се измерват в аеродинамични и
акустични лаборатории
Максимално диференциално налягане: 100 Pa
На разположение в стандартни размери и много междинни размери
Предварително сглобена комбинация, следователно бърза и лесна за
монтаж

Допълнително оборудване или принадлежности

Монтажна подрамка
Мрежа против насекоми
С прахово покритие или анодизирана повърхност
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Accessories

Type Installation subframe
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