




Aplicaţie

Aplicaţie

Registrii de reglaj de tip JZ-etanş sunt utilizati ca element activ în controlul debitului volumetric şi al presiunii în sistemele de aer condiţionat
Pentru închiderea etanşă a tubulaturilor şi deschiderilor în pereţi şi plafoane
Construcţii din oţel inoxidabil şi vopsite cu rezistenţă mărită la coroziune, la cerere
Rezistenţi la temperaturi până la 100 °C (variantele constructive din oţel şi oţel inoxidabil)
Variantele din oţel şi oţel inoxidabil cu lagăre din alamă sau oţel inoxidabil sunt adecvate pentru utilizare în atmosfere cu potenţial exploziv (ATEX)

Caracteristici speciale

Lamele aerodinamice
Întreţinere redusă, construcţie robustă
Nici o piesă cu silicon
Disponibile la dimensiuni standard şi numeroase dimensiuni intermediare
Garniturile de etansare laterale îndeplinesc cerinţe înalte de igienă

Descriere

JZ – ETANŞ

PENTRU ÎNCHIDEREA ETANŞĂ A SISTEMELOR DE AER
CONDIŢIONAT

Registrii de reglaj rectangulari pentru controlul debitului volumetric şi presiunii
precum şi pentru închiderea etanşă a tubulaturilor şi deschiderilor în pereţi şi
plafoane

Dimensiuni maxime ale variantelor din oţel şi oţel inoxidabil:
2000 × 1995 mm; ale variantei din aluminiu: 1200 × 1050 mm
Pierderile de aer ale lamelei închise în conformitate cu EN 1751, clasele
1 – 4, în funcţie de variantă
Pierderile de aer ale carcasei sunt în conformitate cu EN 1751, clasa C
Lamele aerodinamice cu acţiune opusă
Garniturile de etansare laterale îndeplinesc cerinţe înalte de igienă
Variante din oţel şi oţel inoxidabil: lamele interconectate prin mecanismul
de acţionare exterior
Variantă din aluminiu: lamele interconectate prin angrenaje
Disponibile la dimensiuni standard şi numeroase dimensiuni intermediare

Echipamente opţionale şi accesorii

Servomotoare: servomotoare Deschis/Închis, servomotoare modulante
Construcţie rezistentă la explozie cu servomotor pneumatic sau servomotor
cu arc de revenire (nu pentru JZ-*L-AL)
Construcţie vopsită:
Varianta din aluminiu şi în construcţie anodizată
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Variante

JZ-LL: Registru de reglaj cu lamele cu acţiune opusă, confecţionat din tablă de oţel galvanizat, conform EN 1751, clasele 3 – 4
JZ-HL: Registru de reglaj cu lamele cu acţiune opusă, confecţionat din tablă de oţel galvanizat, conform EN 1751, clasele 1 – 2
JZ-LL-A2: Registru de reglaj cu lamele cu acţiune opusă, confecţionat din oţel inoxidabil, conform EN 1751, clasele 3 – 4
JZ-LL-AL: Registru de reglaj cu lamele cu acţiune opusă, confecţionat din aluminiu, conform EN 1751, clasa 4
JZ-HL-AL: Registru de reglaj cu lamele cu acţiune opusă, confecţionat din aluminiu, conform EN 1751, clasa 2

Ataşamente

Dispozitiv de blocare şi contacte de capat: dispozitiv de blocare pentru reglarea lamelelor clapetei (reglare fără trepte) şi pentru fixarea poziţiei finale
Servomotoare Deschis/Închis: Servomotoare pentru deschiderea şi închiderea regiştrilor de reglaj
Servomotoare modulante: Servomotoare pentru reglare fără trepte a lamelelor
Servomotoare pneumatice: Servomotoare pneumatice pentru deschiderea şi închiderea registrilor de reglaj
Servomotoare rezistente la explozie: Servomotoare pentru deschiderea şi închiderea registrilor de reglaj montaţi în atmosfere cu potenţial exploziv

Accesorii

Contracadru: Contracadru pentru montarea simplă şi rapidă a registrilor de reglaj

INFORMAŢII TEHNICE



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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