




Použití

Použití

Vícelisté klapky typu JZ se používají jako aktivní prvek pro regulaci průtoku a tlaku vzduchu ve vzduchotechnických systémech
Pro uzavírání potrubí a prostupů ve stěnách a stropních deskách
Pro otevření/zavření se pokud možno používají klapky se souběžnými listy
Listy protiběžné se pro jejich vlastnosti používají pokud možno pro regulaci průtoku
Provedení z nerezové oceli a s práškovým lakováním se zvýšenou odolností proti korozi
Teplotní odolnost až do 100 °C; nad 100 °C s mosaznými nebo nerezovými ložisky (varianty provedení z oceli a nerezové oceli)
Varianty z oceli a nerezové oceli s mosaznými nebo nerezovými ložisky jsou vhodné pro použití v potenciálně výbušném prostředí (ATEX)

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Aerodynamické lamely
Nenáročnost na údržbu, odolná konstrukce
Bez silikonových součástí
Dostupná ve standardních rozměrech a mnoha mezivelikostech

Popis

Varianty

JZ-S: Vícelistá klapka s protiběžnými listy, vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu
JZ-P: Vícelistá klapka se souběžnými listy, vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu
JZ-S-A2: Vícelistá klapka s protiběžnými listy, vyrobená z nerezové oceli
JZ-S-A2: Vícelistá klapka se souběžnými listy, vyrobená z nerezové oceli
JZ-AL: Vícelistá klapka s protiběžnými listy, vyrobená z hliníku

Příslušenství

Aretace polohy a koncové spínače: Aretace polohy k nastavení listů klapky (plynulé nastavení) a pro nastavení koncových poloh

JZ

PRO UZAVŘENÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU VE
VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMECH

Čtyřhranné vícelisté klapky pro regulaci průtoku a tlaku vzduchu a také pro
uzavírání potrubí a prostupů ve stěnách a stropních deskách

Maximální rozměry variant z oceli a nerezové oceli: 2000 × 1995 mm;
varianty z hliníku: 1200 × 1050 mm
Netěsnost pláště podle EN 1751, třída  C
Lamely stejnoběžné nebo protiběžné
Varianty z oceli a nerezové oceli: lamely spojené vnější spojkou
(stejnoběžně nebo protiběžně)
Hliníková varianta: lamely spojené převody (protiběžně)
Montáž s horizontálními nebo vertikálními lamelami
Dostupná ve standardních rozměrech a mnoha mezivelikostech
Lze kombinovat s externími protiděšťovými žaluziemi

Volitelné vybavení a příslušenství

Servopohony: servopohony pro polohy otevřeno/zavřeno, modulační
servopohony
Nevýbušná konstrukce s pneumatickým servopohonem nebo
servopohonem se zpětnou pružinou (neplatí pro JZ-AL)
Provedení s práškovým lakem
Hliníková varianta rovněž v eloxovaném provedení

Homepage > VÝROBKY > Protidešťové žaluzie - lamely žaluzií > Vícelisté klapky > Vícelisté klapky >  JZ

https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky-20b36571d17e3037
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky/protide%25C5%25A1%25C5%25A5ov%25C3%25A9-%25C5%25BEaluzie---lamely-%25C5%25BEaluzi%25C3%25AD-2057550f1f1e0c4f
https://www.trox.cz/protide%25C5%25A1%25C5%25A5ov%25C3%25A9-%25C5%25BEaluzie---lamely-%25C5%25BEaluzi%25C3%25AD/v%25C3%25ADcelist%25C3%25A9-klapky-9157d4bcbfccd2f4
https://www.trox.cz/v%25C3%25ADcelist%25C3%25A9-klapky/v%25C3%25ADcelist%25C3%25A9-klapky%25C2%25A0-1dfe49b3b76d09b9
https://www.trox.cz/v%25C3%25ADcelist%25C3%25A9-klapky%25C2%25A0/jz-c36f444b3b14965f


Servopohony otevřeno/zavřeno: Servopohony pro otevření a zavření vícelistých klapek
Servopohony s modulací: Servopohony pro plynulé nastavení listů
Pneumatické servopohony: Pneumatické servopohony pro otevření a zavření vícelistých klapek
Nevýbušné servopohony - servopohony pro otevření a zavření vícelistých klapek instalovaných v oblastech s nebezpečím výbuchu (ATEX)

Příslušenství

Montážní rám: montážní rám pro rychlou a snadnou montáž vícelistých klapek

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Attachments 

Type Quadrant stays and limit switchesType Open/Close actuatorsType Modulating actuatorsType Pneumatic actuatorsType Explosion-proof actuators

Accessories
Type Installation subframe
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