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TYPE JZ
ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК В
СИСТЕМИ ЗА КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ВЪЗДУХА
Правоъгълни жалузни клапи за управление на обемния разход и
налягането, както и за изключване на въздуховоди и отвори в стени и
таванни плочи
Максимални размери на варианти от стомана и неръждаема стомана:
2000 × 1995 мм; на вариант от алуминий: 1200 × 1050 мм
Въздушна пропускливост на корпуса по EN 1751, клас C
Ламели с аеродинамичен профил с успоредно или противоположно
действие
Варианти от стомана и неръждаема стомана: ламели, свързани чрез
външен лостов механизъм (за успоредно или противоположно
действие на ламелите)
Вариант от алуминий: ламели, свързани чрез зъбни колела (за
противоположно действие)
Монтаж с хоризонтални или вертикални ламели
На разположение в стандартни размери и много междинни размери
Може да се комбинира с външни жалузи

Допълнително оборудване или принадлежности
Задвижващи механизми: Отварящи/Затварящи задвижващи
механизми, модулиращи задвижващи механизми
Взривозащитена конструкция с пневматичен задвижващ механизъм
или задвижващ механизъм с възвратна пружина (не и за JZ-AL)
Конструкция с прахово покритие
Вариант от алуминий също и като анодирана конструкция

Приложение
Приложение
Жалузни клапи от тип JZ са използвани като въздействащ елемент при управлението на обемния разход и налягането в климатични системи
За изключване на въздуховоди и отвори в стени и таванни плочи
Ламели с успоредно действие се използват с предпочитание за отваряне/затваряне
Ламели с противоположно действие, благодарение на техните характеристики, се използват с предпочитание за регулиране при експлоатация
Конструкции от неръждаема стомана и с прахово покритие с увеличена устойчивост на корозия
Устойчивост на температура до 100 °C; над 100 °C с лагери от месинг или неръждаема стомана (конструктивни варианти от стомана и неръждаема
стомана)
Варианти от стомана и неръждаема стомана с лагери от месинг или неръждаема стомана са подходящи за използване в потенциално експлозивни
атмосфери (ATEX)
Специални характеристики
Ламели с аеродинамичен профил
Малко техническо обслужване, здрава конструкция
Без части със силикон
На разположение в стандартни размери и много междинни размери
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Описание



Варианти
JZ-S: Жалузна клапа с противоположно действие на ламелите, изработена от галванизирана листова стомана
JZ-P: Жалузна клапа с успоредно действие на ламелите, изработена от галванизирана листова стомана
JZ-S-A2: Жалузна клапа с противоположно действие на ламелите, изработена от неръждаема стомана
JZ-P-A2: Жалузна клапа с успоредно действие на ламелите, изработена от неръждаема стомана
JZ-AL: Жалузна клапа с противоположно действие на ламелите, изработена от алуминий
Приставки
Секторни фиксатори и крайни изключватели: Секторни фиксатори за регулиране на ламелите на кпапите (безстепенно регулиране) и за откриване на
крайните положения
Отварящи/Затварящи задвижващи механизми: Задвижващи механизми за отваряне и затваряне на жалузни клапи
Модулиращи задвижващи механизми: Задвижващи механизми за безстепенно регулиране на ламелите
Пневматични задвижващи механизми: Пневматични задвижващи механизми за отваряне и затваряне на жалузни клапи
Взривозащитени задвижващи механизми: Задвижващи механизми за отваряне и затваряне на жалузни клапи, които са монтирани в потенциално
експлозивни атмосфери
Приспособления
Монтажна подрамка: Монтажна подрамка за бърз и прост монтаж на жалузни клапи

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
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Attachments
Type Quadrant stays and limit switchesType Open/Close actuatorsType Modulating actuatorsType Pneumatic actuatorsType Explosion-proof actuators

Accessories

Type Installation subframe

