




Anvendelse

Anvendelse

Kombinationer af jalousirist fra serien WG med jalousispjæld fra serien JZ til indblæsnings- og facadeåbninger i ventilationsanlæg
Beskytter mod indtrængen af regn, løv og fugle
Anbefalet tilstrømningshastighed for indblæsningsåbninger maks. 2 – 2,5 m/s
Som spjæld for volumenstrøms- og trykregulering
Til afspærring af kanaler og åbninger i vægge
Parallelle lameller først og fremmest til åben-lukke drift
Modsatrettede lameller fortrinsvis til variabel drift på grund af deres karakteristik

Særlige egenskaber

Inden for rækken af standardmål kan alle mellemliggende mål leveres
Minimal arbejdsindsats på byggepladsen, da jalousiristen og jalousispjældet leveres sammenbygget
Ens- eller modsatrettede, strømningsgunstige lameller
Temperaturbestandighed – 20 – 100 °C
Ved store mål kan der placeres flere kombinationer ved siden af og oven over hinanden
Nem vedligeholdelse og solid konstruktion
Lavt tryktab og lav støjudvikling pga. strømningsgunstige lameller
Delt udførelse eller udførelse i rustfrit stål på forespørgsel

Beskrivelse

Varianter

WG-JZ-S: jalousirist med modsatrettet jalousispjæld, begge dele i galvaniseret stål
WG-JZ-P: jalousirist med ensrettet jalousispjæld, begge dele i galvaniseret stål
WG-AL-JZ-S: jalousirist i aluminium med modsatrettet jalousispjæld i galvaniseret stål
WG-AL-JZ-P: jalousirist i aluminium med ensrettet jalousispjæld i galvaniseret stål

Påbygningsdele

Fikseringsanordninger og endestop: fikseringsanordninger til trinløs indstilling af jalousispjæld og registrering af slutpositionen
On/off spjældmotorer: spjældmotorer til at åbne og lukke jalousispjæld
Modulerende spjældmotorer: spjældmotorer til variable spjældstillinger
Pneumatiske spjældmotorer: pneumatiske spjældmotorer til at åbne og lukke jalousispjæld

WG-JZ

KOMBINATION MED ET JALOUSISPJÆLD

Kombinationer af jalousiriste med jalousispjæld til beskyttelse mod direkte
indtrængende regn samt mod løv og fugle, og til afspærring og regulering

Maksimal bredde 2000 mm, maksimal højde 1995 mm
Strømningsgunstigt formede lameller giver lav trykdifferens
Lav strømningsstøj
Alle ventilationsdata er målt i strømningstekniske og akustiske laboratorier
Ens- eller modsatrettede, strømningsgunstige hule lameller
Lækageluftmængde fra svøb iht. EN 1751, klasse C
Udover standardstørrelserne leveres mellemstørrelser
Hurtig enkel indbygning med formonteret kombination

Valgfrit udstyr og tilbehør

Indbygningsrammer
Insektnet
Jalousirist pulverlakeret eller eloxeret
Spjældmotorer: åben-lukke-motorer, variable motorer
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Eksplosionsbeskyttede spjældmotorer: eksplosionsbeskyttede spjældmotorer til at åbne og lukke jalousispjæld

Tilbehør

Indbygningsrammer: Indbygningsrammer til hurtig og enkel indbygning af jalousiriste
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