




Uygulama

Uygulama

İklimlendirme sistemlerinin taze hava ve emiş havası açıklıklarını korumak için WG Tipi harici hava panjurları ve KUL Tipi geri dönüşsüz 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.
Sistem çalışmadığı zaman istenen hava akım yönüne karşı istenmeyen hava akımının önlenmesi
Sistem kapatıldığında kanatlar otomatik olarak kapanır.

Özellikler

Standart ebat aralığı içinde her türlü ara ebat mevcuttur
Harici hava panjuru ve geri dönüşsüz damperin fabrikada birleştirilmesi ve monte edilmesi nedeniyle yerinde montaj ihtiyacı düşüktür.
80°C'ye kadar sıcaklık dayanımı
Çok büyük ebatlar için, yan yana veya üst üste çeşitli kombinasyonlar düzenlenebilir.
Maksimum basınç 100 Pa
Aerodinamik kanatlar sayesinde düşük fark basınç
Geri dönüşsüz damperler hava akımı ile açılır ve kapanır; servomotor gerekmez.

Tanım

Türler

WG-KUL: Galvanizli çelik sacdan yapılmış, geri dönüşsüz damperli harici hava panjuru
WG-AL-KUL: Alüminyumdan yapılmış, geri dönüşsüz damperli harici hava panjuru
1: Taze hava açıklığı
2: Emiş havası açıklığı

Aksesuarlar

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

TEKNIK BILGILER

WG-KUL

GERI DÖNÜŞSÜZ DAMPERLE KOMBINASYON

Doğrudan yağmur suyu, yaprak ve kuş girişine karşı koruma olarak ve istenen
hava akım yönüne karşı hava akışını önlemek için harici hava panjuru ve geri
dönüşsüz damper kombinasyonları

Maksimum 2000 mm genişlik, maksimum 1665 mm yükseklik
Aerodinamik kanatlar sayesinde düşük fark basınç
Düşük havadan yayılan gürültü
Tüm aerodinamik veriler aerodinamik ve akustik laboratuarlarında ölçülür.
Maksimum basınç farkı: 100 Pa
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
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Serie Feststell vor rich tun gen 
Serie Auf-Zu-Umschaltung
Serie Va ria ble An trie be
Serie Pneu ma ti sche An trie be
Serie Ex plo si ons ge schütz te An trie be

Zu be hör
Serie Ein bau rah men

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Dış cephe panjurları - panjur kanatları > Harici panjurlar > Harici panjurlar >  WG-KUL

https://www.trox.com.tr/anbauteile/feststellvorrichtung-und-endschalter-4b5e685beadfe423
https://www.trox.com.tr/anbauteile/auf-zu-stellantriebe-9ea9d31cd66b0b5e
https://www.trox.com.tr/anbauteile/variable-stellantriebe-1a6b63c674549917
https://www.trox.com.tr/anbauteile/pneumatische-stellantriebe-af9049b96f5b51b9
https://www.trox.com.tr/anbauteile/explosionsgeschuetzte-stellantriebe-78e0cd12ba037a86
https://www.trox.com.tr/zubehoer/einbaurahmen-fuer-wetterschutzgitter-be251708e547c486
https://www.trox.com.tr/
https://www.trox.com.tr/
https://www.trox.com.tr/ueruenler-c071d3d470fa3550
https://www.trox.com.tr/ueruenler/d%25C4%25B1%25C5%259F-cephe-panjurlar%25C4%25B1---panjur-kanatlar%25C4%25B1-be5b1966060d4fc5
https://www.trox.com.tr/d%25C4%25B1%25C5%259F-cephe-panjurlar%25C4%25B1---panjur-kanatlar%25C4%25B1/harici-panjurlar-82e0fc48095902f2
https://www.trox.com.tr/harici-panjurlar/harici-panjurlar-7624e3d2be8e4b50
https://www.trox.com.tr/harici-panjurlar/wg-kul-89034829ed542e62
file:///
https://www.trox.com.tr/i%25CC%2587leti%25CC%2587%25C5%259Fi%25CC%2587m-ca74c221eb091c97?custom_division=sales
https://www.trox.com.tr/side-services/bask%25C4%25B1-b5c6f4d4cfd5c039
https://www.trox.com.tr/side-services/delivery-and-payment-terms-trox-gmbh-365149dfaa0580ba
https://www.trox.com.tr/side-services/ki%25C5%259Fisel-verilerin-kullanimina-ili%25C5%259Fkin-beyan-(gizlilik)-ac0f5dbb83ab0e21
https://www.trox.com.tr/side-services/yasal-uyar%25C4%25B1-48b4e56de1ce6013

	WG-KUL
	GERI DÖNÜŞSÜZ DAMPERLE KOMBINASYON
	Uygulama
	Tanım

	TEKNIK BILGILER

