




Uygulama

Uygulama

İklimlendirme sistemlerinin taze hava ve emiş havası açıklıklarını korumak için WG Tipi harici hava panjurları ve JZ Tipi çok kanatlı damper kombinasyonları
Doğrudan yağmur suyu, yaprak ve kuş girmesine karşı koruma
Taze hava açıklıkları için tavsiye edilen yüzey hızı: 2 – 2.5 m/s maks.
Hava debisi ve basınç kontrolünde etkin eleman olarak
Duvarlardaki kanalların ve açıklıkların kapatılması için
Paralel etkili kanatlar, tercihen açma/kapama için kullanılır.
Zıt etkili kanatlar, özelliklerinden dolayı, tercihen değişken işletme için kullanılır.

Özellikler

Standart ebat aralığı içinde her türlü ara ebat mevcuttur
Harici hava panjuru ve çok kanatlı damperin fabrikada birleştirilmesi ve monte edilmesi nedeniyle yerinde montaj ihtiyacı düşüktür.
Aerodinamik paralel veya zıt çukur kanatlar
100°C'ye kadar sıcaklık dayanımı
Çok büyük ebatlar için, yan yana veya üst üste çeşitli kombinasyonlar düzenlenebilir.
Düşük bakım, sağlam konstrüksiyon
Aerodinamik kanatlar sayesinde düşük fark basınç ve düşük gürültü
Bölünmüş konstrüksiyon veya istek üzerien paslanmaz çelik konstrüksiyon

Tanım

Türler

WG-JZ-S: Her ikisi de galvanizli çelik sacdan yapılmış harici hava panjuru ve zıt kanat etkili çok kanatlı damper
WG-JZ-P: Her ikisi de galvanizli çelik sacdan yapılmış harici hava panjuru ve paralel kanat etkili çok kanatlı damper
WG-AL-JZ-S: Alüminyumdan yapılmış harici hava panjuru ve galvanizli çelik sacdan yapılmış zıt kanat etkili çok kanatlı damper
WG-AL-JZ-P: Alüminyumdan yapılmış harici hava panjuru ve galvanizli çelik sacdan yapılmış paralel kanat etkili çok kanatlı damper

Eklentiler

Çeyrek dönüşlü durdurucu ve izleme anahtarları: Çeyrek dönüşlü durdurucular, damper kanatlarını ayarlamak (kademesiz ayarlama) ve devre sonu konumlarını
algılamak için kullanılır.
Açma/Kapama servomotorları: Çok kanatlı damperleri açmak ve kapamak için servomotorlar
Modülasyon servomotorları: Kanatların kademesiz ayarlanması için kullanılan servomotorlar
Pnömatik servomotorlar: Çok kanatlı damperleri açmak ve kapamak için pnömatik servomotorlar
Patlamaya dayanıklı servomotorlar: Çok kanatlı damperleri açmak ve kapamak için kullanılan, potansiyel patlayıcı ortamlarda takılan servomotorlar

WG-JZ

ÇOK KANATLI DAMPERLE KOMBINASYON

Doğrudan yağmur suyu, yaprak ve kuş girişine karşı koruma olarak ve kapama
ve kontrol için harici hava panjuru ve çok kanatlı damper kombinasyonları

Maksimum 2000 mm genişlik, maksimum 1995 mm yükseklik
Aerodinamik kanatlar sayesinde düşük fark basınç
Düşük havadan yayılan gürültü
Tüm aerodinamik veriler aerodinamik ve akustik laboratuarlarında ölçülür.
Aerodinamik paralel veya zıt çukur kanatlar
Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf C'ye uygun
Standart ebatlarda ve bir çok ara ebatta mevcuttur.
Önceden birleştirilmiş kombinasyon, dolayısıyla hızlı ve kolay montaj

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar

Montaj çerçevesi
Böcek filtresi
Toz boya kaplı veya anotlanmış yüzey
Servomotorlar: Açık/Kapalı servomotorlar, modülasyon servomotorları
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Aksesuarlar

Montaj çerçevesi: Harici hava panjurlarının hızlı ve basit montajı için montaj çerçevesi
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