




Použití

Použití

Externí protidešťové žaluzie typu WG pro otvory pro přiváděný a vyfukovaný vzduch ve vzduchotechnických systémech
Ochrana před přímým pronikáním deště a také před listím a ptáky
Doporučená nátoková rychlost v otvorech pro přiváděný vzduch: max. 2 – 2,5 m/s

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Velké plochy lze pokrýt uspořádáním více jednotlivých segmentů horizontálně nebo vertikálně (dělená konstrukce); jednotlivé segmenty z hliníku lze rovněž
skládat do souvislých horizontálních pásů
Nízká tlaková ztráta a nízká hlučnost díky aerodynamickým listům
Snadná a rychlá montáž díky obvodovému čelnímu rámu
Volná plocha přibližně 60 % (s mřížkou proti hmyzu přibližně 45 %)
Bez silikonu

Popis

Varianty

WG: Externí protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu
WG-A2: Externí protidešťová žaluzie z nerezové oceli
WG-AL: Externí protidešťová žaluzie z hliníku
WG-B-AL: Externí protidešťová žaluzie z hliníku, pro pásové provedení

Příslušenství

WG

PRO ŠIROKÉ POUŽITÍ, DOSTUPNÉ ROVNĚŽ VE
VELKÝCH ROZMĚRECH

Externí protidešťové žaluzie jako ochrana vzduchotechnických systémů před
přímým pronikáním deště, listí a ptáků do otvorů pro přiváděný a vyfukovaný
vzduch

Maximáln šířka 2400 mm, maximální výška 2310 mm, maximální plocha
4 m², (hliníková varianta rovněž pro pásové provedení)
Nízká tlaková ztráta díky aerodynamickým listům
Nízká hlučnost
Veškeré aerodynamické údaje se měří v aerodynamických a akustických
laboratořích
Dostupná ve standardních rozměrech a mnoha mezivelikostech
Snadná a rychlá montáž díky obvodovému čelnímu rámu
Varianty z pozinkovaného plechu, hliníku nebo nerezové oceli
Flexibilní uspořádání segmentů a velkých ploch (je pak potřeba upevnění
na podpůrnou konstrukci, dodanou zákazníkem)

Volitelné vybavení a příslušenství

Instalační rám
Lze kombinovat s vícelistými nebo zpětnými klapkami
Mřížka proti hmyzu
S práškovým lakem nebo eloxováním
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Montážní rám: Montážní rám pro rychlou a snadnou montáž protidešťových žaluzií
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