




Použití

Použití

Externí protidešťové žaluzie typu WGF 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

Nízká tlaková ztráta a nízká hlučnost díky aerodynamickým listům
Velkoplošné pokrytí celých fasád nebo otvorů přiváděného nebo odváděného vzduchu na vnějších zdech; jednotný vzhled se čtyřhrannými listy, bez rušivých
přírub
Odolná konstrukce
Jsou dostupné i velmi velké rozměry (výška a šířka), neboť libovolný počet segmentů lze upevnit vedle sebe nebo nad sebou (požaduje se nosná konstrukce)
Volná plocha cca 50 %, v závislosti na B × (H – 0,125 m)

Popis

WGF

SPECIÁLNĚ PRO MONTÁŽ NA FASÁDY

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

Maximální šířka 2000 mm, maximální výška 2500 mm na jednu sekci
Pro montáž na fasády nebo pro skříně pro strojní nebo elektrické zařízení
Nízká tlaková ztráta díky aerodynamickým listům
Nízká hlučnost
Veškeré aerodynamické údaje se měří v aerodynamických a akustických
laboratořích
Varianty z pozinkovaného plechu nebo hliníku
Flexibilní uspořádání segmentů a velkých ploch (je pak potřeba upevnění
na podpůrnou konstrukci, dodanou zákazníkem)

Volitelné vybavení a příslušenství

Rohový prvek
Mřížka proti hmyzu
S práškovým lakem nebo eloxováním
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Varianty

WGF-T: Fasádní protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu, střední úsek
WGF-E: Fasádní protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu, rohový úsek
WGF-AL-T: Fasádní protidešťová žaluzie z hliníku, střední úsek
WGF-AL-E: Fasádní protidešťová žaluzie z hliníku, rohový úsek

Provedení

Drátěné síto z pozinkované oceli
2: Drátěné síto, nerezová ocel (pouze WGF-AL)

Součásti a vlastnosti

Pilovité úhelníkové profily (levý a pravý)
Běžné lamely a koncová lamela
Drátěné síto
Volitelná mřížka proti hmyzu
Upínací prvky pro lamely, pilovité úhelníkové profily (jestliže B > 2000 mm: kombinace několika pilovitých úhelníkových profilů) a drátěné síto

Charakteristické konstrukční znaky

Lamely, tloušťka materiálu 1,25 mm pro ocel, 2 mm pro hliník
Volná plocha cca 50 %, v závislosti na B × (H – 0,125 m)
Pilovitý úhelníkový profil, s upínacími otvory po straně a vzadu, tloušťka materiálu 3 mm
Drátěné síto vzadu, rozměry ok 20 × 20 × 1,8 mm
Volitelné drátěné síto vzadu, velikost ok 1,25 × 1,25 × 0,4 mm

Materiály a povrchy

WGF (ocel)

Lamely a pilovité úhelníkové profily z tvarovaného pozinkovaného ocelového plechu, materiál č. DX51D+Z150-200-NAC
Drátěné síto z pozinkované oceli
Pilovité úhelníkové profily, práškové lakování, černá (RAL 9005)
P1: Práškové lakování, barva RAL CLASSIC
PS: Práškové lakování, barva NCS nebo DB

WGF-AL (hliník)

Hliníkové lamely, materiál č. EN AW-6060 T66
Pilovité úhelníkové profily z tvarovaného pozinkovaného ocelového plechu, materiál č. DX51D+Z150-200-NAC
Drátěné síto z pozinkované oceli
Pilovité úhelníkové profily, práškové lakování, černá (RAL 9005)
P1: Práškové lakování, barva RAL CLASSIC
PS: Práškové lakování, barva NCS nebo DB
S2: Eloxování podle normy EURAS, E6-C-31...35
S3: Eloxování podle normy EURAS, E6-C-0
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