




Použití

Použití

Externí protidešťové žaluzie typu WGK, s malou roztečí lamel, 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
Snadná a rychlá montáž díky obvodovému čelnímu rámu
Volná plocha přibližně 60 %, s mřížkou proti hmyzu přibližně 45 %, v závislosti na Š × (V – 0,028 m)
Bez silikonu

Popis

Provedení

Hliník
1: S mřížkou proti hmyzu, pozinkovaná ocel
3: S mřížkou proti hmyzu, nerezová ocel
U: Lem bez upevňovacích otvorů

1, 3 lze kombinovat s U

Součásti a vlastnosti

Lem
Běžné lamely a koncová lamela
Drátěné síto
Volitelná mřížka proti hmyzu
Viditelná dělící přepážka od Š = 597 mm, dvě dělící přepážky od Š = 1198 mm, tři dělící přepážky od Š = 1797 mm

WGK

S MALOU ROZTEČÍ LAMEL

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

Maximální šířka 1997 mm, maximální výška 1997 mm
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

Volitelné vybavení a příslušenství

Instalační rám
Mřížka proti hmyzu
S práškovým lakem nebo eloxováním
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Příslušenství

Montážní rám: Montážní rám pro rychlou a snadnou montáž protidešťových žaluzií

Charakteristické konstrukční znaky

Lem, tloušťka materiálu 1,3 mm
Lamely, tloušťka materiálu 1,35 mm
Volná plocha přibližně 60 %, s mřížkou proti hmyzu přibližně 45 %, v závislosti na Š × (V – 0,028)
Drátěné síto vzadu, velikost ok 6 × 6 × 0,63 mm
Volitelné drátěné síto vzadu, velikost ok 1,25 × 1,25 × 0,4 mm
Upevňovací otvory na lemu

Materiály a povrchy

Lem, lamely a stabilizační dělící přepážky z extrudovaných hliníkových profilů, materiál č. EN AW-6060 T66, eloxovaný v souladu s normou EURAS, E6-C-0,
přírodní barva
Drátěné síto z pozinkované oceli
P1: Práškové lakování, barva RAL CLASSIC
PS: Práškové lakování, barva NCS nebo DB

TECHNICKÉ ÚDAJE

https://www.trox.cz:443/
https://www.trox.cz/contact-9e9e3d09b0fc7430
https://www.trox.cz/side-services/imprint-92cb043fa6a5bada
https://www.trox.cz/side-services/dodac%25C3%25AD-a-platebn%25C3%25AD-podm%25C3%25ADnky-trox-135873bc09533c88
https://www.trox.cz/side-services/na%25C5%25A1e-politika-ochrany-osobn%25C3%25ADch-%25C3%25BAdaj%25C5%25AF-043b4ba05faea2f1
https://www.trox.cz/side-services/odpov%25C4%259Bdnosti-0c6205eb5398bfcf


Homepage > VÝROBKY > Protidešťové žaluzie - lamely žaluzií > Protidešťové žaluzie > Protidešťové žaluzie >  WGK

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/protide%25C5%25A1%25C5%25A5ov%25C3%25A9-%25C5%25BEaluzie-c2bbb7c5a5106ac6
https://www.trox.cz/protide%25C5%25A1%25C5%25A5ov%25C3%25A9-%25C5%25BEaluzie/protide%25C5%25A1%25C5%25A5ov%25C3%25A9-%25C5%25BEaluzie-6f8acebc88461bfe
https://www.trox.cz/protide%25C5%25A1%25C5%25A5ov%25C3%25A9-%25C5%25BEaluzie/wgk-53d86a8fe8ce937a
https://www.trox.cz:443/
https://www.trox.cz/contact-9e9e3d09b0fc7430
https://www.trox.cz/side-services/imprint-92cb043fa6a5bada
https://www.trox.cz/side-services/dodac%25C3%25AD-a-platebn%25C3%25AD-podm%25C3%25ADnky-trox-135873bc09533c88
https://www.trox.cz/side-services/na%25C5%25A1e-politika-ochrany-osobn%25C3%25ADch-%25C3%25BAdaj%25C5%25AF-043b4ba05faea2f1
https://www.trox.cz/side-services/odpov%25C4%259Bdnosti-0c6205eb5398bfcf

	WGK
	S MALOU ROZTEČÍ LAMEL
	Použití
	Popis

	TECHNICKÉ ÚDAJE

