
JZ-LL-AL için iki konum  
anahtarına sahip çeyrek  
dönüşlü durdurucu

JZ-AL ve JZ-HL-AL için  
çeyrek dönüşlü 
durdu rucu

JZ-S, JZ-S-A2, JZ-LL,  
JZ-HL ve JZ-LL-A2 için  
çeyrek dönüşlü
durdu rucu ve konum
anahtar ları
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Eklentiler
Çeyrek dönüşlü durdurucular
ve  konum anahtarları

1

Çeyrek dönüşlü durdurucu, servomotor olmadan çok kanatlı damperlerin  
kilitlenmesini ve kademesiz şekilde ayarlanmasına yöneliktir. 
AÇIK ve/veya KAPALI  konumlarına yönelik konum anahtarları ayrıca takılabilir.

 ■ Bağlantı kablolu mikro anahtar
 ■ Konum göstergesine sahip çeyrek dönüşlü durdurucu
 ■ Çelik ve paslanmaz çelik konstrüksiyonlar
 ■ Çok kanatlı damperlerin devre sonu konumlarını algılamaya 

yönelik konum  anahtarları

Çeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları 1,3 –

X XÇeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları testregistrierung

K3 – 1.3 – 1

Manuel çalıştırmadan sonra çok kanatlı damperlerin  
kanatlarını kilitlemek için



Eklentiler
Genel bilgiler Çeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları
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1
Tip

Çeyrek dönüşlü  
durdurucular
ve konum  anahtarları

Genel bilgiler 1.3 – 2
Çeyrek dönüşlü durdurucu 1.3 – 3
Konum anahtarı 1.3 – 4

Uygulama
– Servomotorsuz çok kanatlı damperler için
– Çeyrek dönüşlü durdurucu, kanatların  

kademesiz şekilde ayarlanmasına yöneliktir.
– Manuel çalıştırmadan sonra kanat konumunun  

kilitlenmesi
– Yalnızca bir kanatlı damperlerde
 (bağlantı  mekanizması olmayan) damperi açıp  

kapatırken çeyrek dönüşlü durdurucu aynı  
zamanda hareket durdurucusu olarak kullanılır.

– Çok kanatlı damperlerin devre sonu  
konumlarını (AÇIK ve/veya KAPALI) algılamaya  
yönelik konum anahtarları

– Konum anahtarlarının elektrik sinyalleri, 
 sistem  kontrolüne entegre edilir.
 

Temel bilgiler ve tanımlar 1.4 – 1

Sayfa

K3 – 1.3 – 2

Tanım

Her eklenti elemanı, çok  
kanatlı damperin sipariş  
koduyla tanımlıdır.

Fonksiyon

Çok kanatlı damperlere ait çeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları
Sipariş kodu detayı Eklenti
Z04 Çeyrek dönüşlü durdurucu
Z05 KAPALI damper kanat konumuna yönelik konum anahtarı ve çeyrek dönüşlü durdurucu
Z06 AÇIK damper kanat konumuna yönelik konum anahtarı ve çeyrek dönüşlü durdurucu

Z07 AÇIK ve KAPALI damper kanat konumlarına yönelik 2 konum anahtarı ve çeyrek dönüşlü  
durdurucu

Çeyrek dönüşlü durdurucu ve konum  
anahtarının şematik gösterimi 
(çelikten  yapılmış çok kanatlı damper)

① Yaylı klips
② Konum anahtarı AÇIK
③ Zıt kanatlara ait ayar aralığı
④ Paralel kanatlara ait ayar aralığı
⑤ Kilit vidası
⑥ Konum anahtarı KAPALI

②

①

③

④

⑤

⑥

Çeyrek dönüşlü durdurucu ve konum  
anahtarının şematik gösterimi 
 (alüminyumdan yapılmış çok kanatlı damper)

① Konum anahtarı AÇIK
② Kilit vidası
③ Konum anahtarı AÇIK
④ Kol

①

②

③

④



Eklentiler
Çeyrek dönüşlü durdurucu
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Çeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları

1
  /  Z04  /  

Sipariş kodu detayı

Konstrüksiyon özellikleri
– Konum göstergesinin parçası olan kilit vidası
– Kanat konumunu kilitlemekte kullanılan
 kilit  vidası
 

Malzemeler ve yüzeyler
JZ-S, JZ-P, JZ-AL, JZ-LL, JZ-HL, JZ-LL-AL,
JZ- HL-AL
– Çeyrek dönüşlü durdurucu ve konum  

göstergesi, galvanizli çelikten yapılmıştır.

JZ-S-A2, JZ-P-A2, JZ-LL-A2
– Çeyrek dönüşlü durdurucu ve konum  

göstergesi, 1.4301 malzeme numaralı  
paslanmaz çelikten yapılmıştır.

 

Tanım

K3 – 1.3 – 3

Türler

JZ-HL-AL ve JZ-LL-AL tipi  
çok kanatlı damperlerin  
standart  konstrüksiyonları, 
çeyrek  dönüşlü durdurucu 
(Z04)  ile donatılmıştır.

JZ-P ve JZ-P-A2 için çeyrek dönüşlü  
durdurucu ve konum anahtarları

JZ-S, JZ-S-A2, JZ-LL, JZ-HL ve JZ-LL-A2
için  çeyrek dönüşlü durdurucu
ve konum  anahtarları

JZ-AL ve JZ-HL-AL için çeyrek
dönüşlü  durdurucu

JZ-LL-AL için iki konum anahtarına
sahip  çeyrek dönüşlü durdurucu



Eklentiler
Konum anahtarı Çeyrek dönüşlü durdurucular ve konum anahtarları
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1
  /  Z05  /  
  /  Z06  /  
  /  Z07  /  

Sipariş kodu detayı

Türler
– Z05: KAPALI damper kanat konumuna yönelik  

konum anahtarı ve çeyrek dönüşlü durdurucu
– Z06: AÇIK damper kanat konumuna yönelik  

konum anahtarı ve çeyrek dönüşlü durdurucu
– Z07: AÇIK ve KAPALI damper kanat  

konumlarına yönelik 2 konum anahtarı
 ve  çeyrek dönüşlü durdurucu
 

Konstrüksiyon özellikleri
– Çeyrek dönüşlü durdurucunun
 konum  göstergesi, konum anahtar(lar)ını 

harekete  geçirir.
– Konum anahtarı, çeyrek dönüşlü durdurucuya  

klipsle takılıdır.
 

Tanım

K3 – 1.3 – 4

Teknik bilgiler

Konum anahtarı

Kablolama

Mikro anahtar
Kontak tipi 1 adet değiştirme kontağı
Maks. anahtarlama voltajı (AC) 250 V AC
Maks. anahtarlama akımı (AC) 0,5 A
Maks. anahtarlama voltajı (DC) 30 V DC
Maks. anahtarlama akımı (DC) 0,5 A
Bağlantı kablosu 3 × 0,34 mm², 1 m uzunluğunda
IEC koruma sınıfı II (koruyucu yalıtım)
Koruma seviyesi IP 66

EC uygunluğu 2004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk,
2006/95/EG'ye göre alçak  gerilim

Çalışma sıcaklığı −20 ila 85 °C arasında

Bağlantı kablosu damar tanımlama

1 2 4

BK BU BN

1: Ortak kontak
2: Normalde kapalı kontak
4: Normalde açık kontak
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Çok kanatlı damperler
Temel bilgiler ve tanımlar

1

 ■ Ürün seçimi
 ■ Ana boyutlar
 ■ Tanımlar
 ■ IEC 60757'ye göre renk kodları
 ■ Boyutlandırma ve boyutlandırma örneği

  1,4 –

X XTemel bilgiler ve tanımlar testregistrierung

K3 – 1.4 – 1



Çok kanatlı damperler
Temel bilgiler ve tanımlar
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1
Ürün seçimi

Çok kanatlı damperler

K3 – 1.4 – 2

Tür
JZS JZP JZSA2 JZPA2 JZAL

Gövde ve kanatlar

Galvanizli çelik sac ● ●
Paslanmaz çelikl ● ●
Alüminyum ●
Dönme
Paralel ● ●
Zıt ● ● ●
Kanal bağlantısı
Köşe delikleri ● ● ● ● ●
Flanş delikleri ● ● ● ●
Yataklar
Plastik, 100°C maks. ● ● ● ●
Pirinç, 150°C maks ● ● ● ●
Paslanmaz çelik, 150°C maks ● ● ● ●
Dinamik
Harici bağlantı mekanizması ● ● ● ●
Gears (inside) 90°C max. ●
Kanatlar
Takviyeli konstrüksiyon ● ●
Nominal ölçüler
Genişlik 200 – 2000 mm 200 – 1200 mm

Artım 1 mm 1 mm 

Genişlik boyunca birleştirilmiş – 4150

Yükseklik 180 – 1995 mm 100 – 1050 mm

Artım 1 mm 50 mm

Yükseklik boyunca birleştirilmiş – 4066

Gövde
Uzunluk 180 mm 120 mm

Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751‘e 
uygundur Class C

Özel alanlar
Patlayıcı ortamlara sahip alanlar ● ● ● ●

● Mümkün

Mümkün değil



Çok kanatlı damperler
Temel bilgiler ve tanımlar
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1

K3 – 1.4 – 3

Ürün seçimi

Düşük sızıntılı çok  
kanatlı damperler

Tür
JZLL JZHL JZLLA2 JZLLAL JZHLAL

Kapalı kanat hava sızdırmazlığı
EN 1751‘e göre Sınıflar 3 – 4 Sınıflar 1 – 2 Sınıflar 3 – 4 Sınıf 4 Sınıf 2
Gövde ve kanatlar
Galvanizli çelik sac ● ●
Paslanmaz çelik ●
Alüminyum ● ●
Dönme
Zıt ● ● ● ● ●
Kanal bağlantısı
Köşe delikleri ● ● ● ● ●
Flanş delikleri ● ● ●
Yataklar
Plastik ● ● ●
Pirinç ● ● ●
Paslanmaz çelik ● ● ●
Dinamik
Harici bağlantı mekanizması ● ● ●
Dişliler (iç) ● ●
Kanatlar
Takviyeli konstrüksiyon ● ●
Nominal ölçüler
Genişlik 200 – 2000 mm 200 – 1200 mm

Artım 1 mm 1 mm 

Genişlik boyunca birleştirilmiş – 4150

Yükseklik 180 – 1995 mm 100 – 1050 mm

Artım 1 mm 50 mm

Yükseklik boyunca birleştirilmiş – 4066

Gövde
Uzunluk 180 mm 120 mm

Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751‘e 
uygundur Class C

Uygulama alanları
Sıcaklık direnci 100 °C 50 °C 90 °C

Özel alanlar
Patlayıcı ortamlara sahip alanlar ● ● ●

● Mümkün

Mümkün değil



Çok kanatlı damperler
Temel bilgiler ve tanımlar
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1
B [mm]
Kanal genişliği

H [mm]
Kanal yüksekliği

n [ ]
Flanş vida deliklerinin sayısı

m [kg]
Ağırlık
 

LWA [dB(A)]
Çok kanatlı dampere ait havadan yayılan  
gürültünün A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi

α [°]
Damper kanat konumu, 0°: AÇIK, 90°: KAPALI

A [m²]
Girişi yönündeki enine kesit

v [m/s]
Giriş yönündeki enine kesite dayalı hava akış hızı

 [m³/h] ve [l/s]
Hava debisi

Δpst [Pa]
Statik fark basıncı

Δpst maks [Pa]
Maksimum statik fark basıncı

Tüm ses gücü seviyeleri 1 pW'ye dayanır.
 

Bu katalog, çok kanatlı damperler için uygun hızlı  
seçim boyutlandırma tabloları sağlar.
Çeşitli hava akış hızları için havadan yayılan  
gürültünün ses gücü seviyeleri ve fark basınçları  
verilmiştir.
 

Verilen bilgiler
Kanal B × H = 600 × 675 mm
JZ-S çok kanatlı damperi
Montaj tipi A
 = 2400 l/s (8640 m³/h)

Hesaplama prosedürü
A = 0,60 × 0,675 = 0,405 m²
v =  ∕ A = 2400 ∕ 0,405 ( ∕ 1000) = 5,9 m/s

Hızlı seçim
Δpst = <5 Pa
LWA = 55 dB(A)
 

Bu katalogun  
yardımıyla boyutlan
dırma

Boyutlandırma örneği

K3 – 1.4 – 4

Ana boyutlar

Tanımlar

Kablolama IEC 60757'ye göre renk kodları

Kod Renk

BK siyah
BN kahverengi
RD kırmızı
OG turuncu
YE sarı
GN yeşil
BU mavi

IEC 60757'ye göre renk kodları

Kod Renk

VT mor
GY gri
WH beyaz
PK pembe
TQ turkuaz

GNYE yeşil-sarı




