




Použití

Použití

Vícelisté klapky typu JZ - nízká netěsnost se používají jako aktivní prvek pro regulaci průtoku vzduchu a tlaku ve vzduchotechnických systémech
Pro vzduchotěsné uzavírání potrubí a prostupů ve stěnách a stropních deskách
Provedení z nerezové oceli a s práškovým lakováním se zvýšenou odolností proti korozi, pokud se vyžaduje
Teplotní odolnost až do 100 °C (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
Postranní těsnění listů splňují zvýšené hygienické požadavky

Popis

JZ – VZDUCHOTĚSNÁ

PRO VZDUCHOTĚSNÉ UZAVŘENÍ VE
VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMECH

Čtyřhranné vícelisté klapky pro regulaci průtoku a tlaku vzduchu a také pro
vzduchotěsné 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 při zavřeném listu podle EN 1751, třídy 1–4, v závislosti na
konkrétní variantě
Netěsnost pláště podle EN 1751, třída  C
Aerodynamické listy protiběžné
Postranní těsnění listů splňují zvýšené hygienické požadavky
Varianty z oceli a nerezové oceli: lamely spojené vnější pákou
Hliníková varianta: lamely spojené pákou
Dostupná ve standardních rozměrech a mnoha mezivelikostech

Volitelné vybavení a příslušenství

Servopohony: servopohony pro polohy otevřeno/zavřeno, modulační
servopohony
Nevýbušné provedení s pneumatickým servopohonem nebo zpětným
pružinovým servopohonem (neplatí pro JZ-*L-AL)
Provedení s práškovým lakem
Hliníková varianta rovněž v eloxovaném provedení
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Varianty

JZ-LL: Vícelistá klapka s protiběžnými listy, vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu, podle EN 1751, třídy  3–4
JZ-HL: Vícelistá klapka s protiběžnými listy, vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu, podle EN 1751, třídy  1–2
JZ-LL-A2: Vícelistá klapka s protiběžnými listy, vyrobená z nerezové oceli, podle EN 1751, třídy 3–4
JZ-LL-AL: Vícelistá klapka s protiběžnými listy, vyrobená z hliníku, podle EN 1751, třída 4
JZ-HL-AL: Vícelistá klapka s protiběžnými listy, vyrobená z hliníku, podle EN 1751, třída 2

Příslušenství

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

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

Accessories
Type Installation subframes
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