




Toepassing

Toepassing

Jaloeziekleppen van de serie JZ-luchtdicht worden vooral toegepast in luchtbehandelingsinstallaties voor luchthoeveelheids- en drukregeling
Voor luchtdichte afsluiting van luchtleidingen en openingen in wanden en plafonds
RVS uitvoering en gepoedercoate uitvoering mogelijk voor situaties waarbij een verhoogde weerstand tegen corrosie nodig is.
Voor toepassing in ruimten met explosiegevaar (ATEX). Variaties van staal en RVS met messing of RVS bussen.

Speciale kenmerken

Aerodynamisch gevormde lamellen
Onderhoudsarm en robuuste constructie
Geen siliconen bevattende componenten
Naast de standaard afmetingen ook tussenliggende afmetingen verkrijgbaar
Gesloten porie afdichtingen voor hygiënische eisen

Beschrijving

JZ-LUCHTDICHT

VOOR HET LUCHTDICHT AFSLUITEN VAN
LUCHTTECHNISCHE INSTALLATIES

Jalouziekleppen in rechthoekige uitvoering voor luchthoeveelheids- en
drukregeling en het luchtdicht sluiten van luchtkanalen en openingen in wanden
en vloeren.

Maximale afmetingen staal en roestvast staal 2000 × 1995 mm;�Aluminium
1200 × 1050 mm
Lekkage bij gesloten jaloezieklep volgens EN 1751, afhankelijk van
uitvoering klasse 1 - 4.
Luchtdichtheid van het huis volgens EN 1751, klasse C
Contraroterende aerodynamisch gevormde lamellen
Glad afgewerkte afdichtingen voor hygiënische eisen
Staal en roestvast staal uitvoering: Lamellen gekoppeld met buitenliggende
stangenstelsel
Aluminium uitvoering: Lamellen gekoppeld met binnenliggende tandwielen
Naast de standaard afmetingen ook tussenliggende afmetingen
verkrijgbaar

Optionele uitrusting en toebehoren

Servomotor: open-dicht aandrijving, proportionele aandrijving
Ex-uitvoering met pneumatische aandrijving �of veerretourmotor (niet JZ-*L-
AL)
Gepoedercoate uitvoering
Aluminium variant ook in geanodiseerde afwerking
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Uitvoeringen

JZ-LL: tegengesteld draaiende jaloeziekleppen van verzinkt staal, volgens EN 1751, Klasse 3 – 4
JZ-HL: tegengesteld draaiende jaloeziekleppen van verzinkt staal, volgens EN 1751, Klasse 1 – 2
JZ-LL-A2: tegengesteld draaiende jaloeziekleppen van RVS, volgens EN 1751, Klasse 3 – 4
JZ-LL-AL: tegengesteld draaiende jaloeziekleppen van aluminium, volgens EN 1751, Klasse 4
JZ-HL-AL: tegengesteld draaiende jaloeziekleppen van aluminium volgens EN 1751, Klasse 2

Toebehoren

Vastzetinrichting en eindschakelaar: vastzetinrichting voor traploze instelling van de jaloeziekleppen en eindschakelaar signalering
Open-dicht aandrijving: servomotor voor het openen en sluiten van jaloeziekleppen
Variabele aandrijving: aandrijvingen voor variabele klepstanden
Pneumatische aandrijving: pneumatische aandrijving voor het openen en sluiten van de jaloeziekleppen
Explosieveilige aandrijving: explosieveilige aandrijving voor het openen en sluiten van jaloeziekleppen

Toebehoren

Inmetselraam: raamwerk voor het snel en eenvoudig monteren van de jaloeziekleppen

TECHNISCHE INFORMATIE

Functieomschrijving

Aandrijfhendel

Luchtdichte jaloeziekleppen met aandrijfhendel zijn in tegengestelde richting gekoppeld.

De synchrone rotatiebeweging wordt via de aandrijfhendel op de individuele lamellen overgebracht door middel van een uitwendig hefboom mechanisme.
Zelfs zeer grote afmetingen kunnen middels dit hefboom mechanisme veilig worden geopend en gesloten.

Contraroterende lamellen sluiten met verschillende hoeksnelheden, omdat een aandrijfhendel is geïntegreerd in de koppeling. Daardoor zijn de sluit
eigenschappen beter en de lucht lekkagestromen lager wanneer de jalouzieklep gesloten is.

Tandwielen

Jaloeziekleppen met tandwielen draaien altijd in tegengestelde richting.

De synchrone roterende beweging wordt door de tandwielen via de aandrijfhendel overgebracht op de lamellen.
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Jaloeziekleppen in rechthoekige uitvoering voor luchthoeveelheids- en drukregeling en het luchtdicht sluiten van luchtkanalen en openingen in wanden en
vloeren.

Toepasbaar bij kanaaldrukken tot 1000 Pa.

Functionerende eenheid, bestaande uit het huis, aerodynamische lamellen en de klepmechaniek.

Beide zijden geschikt voor aansluiten met luchtkanaalprofielen.

Klepstand is aan buitenzijde zichtbaar door zaagsnede in de assen.

Lekkage bij gesloten regelklep volgens EN 1751, klasse 4.

Luchtdichtheid van het huis volgens EN 1751, klasse C.

Speciale kenmerken

Aerodynamisch gevormde lamellen
Onderhoudsarm en robuuste constructie
Geen siliconen bevattende componenten
Naast de standaard afmetingen ook tussenliggende afmetingen verkrijgbaar
Gesloten porie afdichtingen voor hygiënische eisen

Technische gegevens

Nominale grootten: 200 × 100 mm – 2000 × 1995 mm
Luchthoeveelheidsbereik: bij 10 m/s, 200 – 40.000 l/s of 720 – 143.640 m³/h
Drukverschilbereik: 5 tot 3500 Pa
Bedrijfstemperatuur 0 – 100 °C
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