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TYPE WGK
С МАЛКА СТЪПКА НА ЛАМЕЛИТЕ
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 1 997 мм, максимална височина от 1 997 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
На разположение в стандартни размери и много междинни размери
Прост и бърз монтаж благодарение на ръб по външната граница

Допълнително оборудване или принадлежности
Монтажна подрамка
Мрежа против насекоми
С прахово покритие или анодизирана

Приложение



Приложение
Външни жалузи от тип WGK, с малка стъпка на ламелите, 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
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 %, въз основа на B × (H – 0,028 м)
Без силикон

Описание
Конструкция
Алуминий
1: С мрежа против насекоми, галванизирана стомана
3: С мрежа против насекоми, неръждаема стомана
U: Ръб без отвори за закрепване
1, 3 могат да се комбинират с U
Части и характеристики
Ръб
Обикновени ламели и долна ламела
Телена мрежа
Незадължителна мрежа против насекоми
Видима стабилизираща шпросна от B = 597 мм, две шпросни от B = 1 198 мм, три шпросни от B = 1 797 мм
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Приспособления
Монтажна подрамка: Монтажна подрамка за бърз и прост монтаж на външни жалузи
Конструктивни характеристики
Ръб, дебелина на материала 1,3 мм
Ламели, дебелина на материала 1,35 мм
Свободна зона от прибл. 60 %, с мрежа против насекоми прибл. 45 %, въз основа на B × (H – 0,028 м)
Телена мрежа отзад, размер на клетката на мрежата 6 × 6 × 0,63 мм
Незадължителна мрежа против насекоми, размер на клетката на мрежата 1,25 × 1,25 × 0,4 мм
Отвори за закрепване на ръба
Материали и повърхности
Ръб, ламели и стабилизиращи шпросни, изработени от профили от екструдиран алуминий, материал № EN AW-6060 T66, анодизиран по EURAS
стандарт, E6-C-0, естествен цвят
Телена мрежа, изработена от галванизирана стомана
P1: Прахово покритие, цвят RAL CLASSIC
PS: Прахово покритие, цвят NCS или DB

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
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