Egyéb gyártott légtechnikai elemeink

Az esővédő fixzsalu (szögletes) az eső és idegen anyagok bejutása ellen
készül, azon helyekre, ahol a légtechnikai berendezéseknél be- és kiáramlik
levegő. Keretbe foglalt eső elleni vízszintesen elrendezett lamellákból áll,
hátulján madárvédő hálóval. A lamellák távolságát egymástól úgy alakítják,
hogy megfelelő védőhatás és nyomásveszteség érvényesüljön.
Keresztmetszete 100 mm-től – 2000 mm-ig (kerete és lamellája horganyzott
acéllemezből készül. A nyílásméretekhez körbe hozzáadódik 40mm széles
keret)

Hangcsillapítók kör és négyszög
A hangcsillapító négyszög keresztmetszet esetén (egyenes és könyök) - a
doboz teste horganyzott acéllemezből készül benne a hangcsillapító
méretétől függő 50, 100, 150 vagy 200mm vastag ásványi gyapotból
készült kulisszák, melyek magát a hangtompítást szolgálják, a kulisszák a
testbe úgy kerülnek, hogy a minimális 40- 50% szabad keresztmetszetben
megmaradjon. Ezek árát minden esetben egyedileg adjuk meg.
Hangcsillapító kör keresztmetszet esetén - DN 80mm-től DN 600mm-ig
alakul. A cső teste horganyzott lemezből készül, merev szigetelése pedig a cső
falán 50mm-es vastagságban adott. A cső hossza 500, 1000, 1500 vagy
2000mm.

Betétkúpos kifúvók – (kör és négyszög keresztmetszetben)
Tetősapka vízelvezetővel négyszög kivitelben: záróelemként szögletes
csatorna végére kerül, horganyzott acéllemezből gyártjuk, a tetején
védőhálóval lefedett, kívül esőfelfogó tálcával és külső vízelvezetővel. A
felső rész belső esővédő gallérral és lefolyó peremmel van ellátva a víz
lefolyásához.
Kör keresztmetszetben - a ház horg. acéllemezből készül; belül esőfelfogó tálcával,
esőlefolyócsővel és körbefutó esővédő gallérral a hozzá tartozó lefolyóval.

Rezgéstompítók / vitorlavászon - a rezgéstompító szolgál a légtechnikai elemek, berendezések közti
lehetséges rezgés csillapítására.

Kifúvó idomok, elszívóernyők, egyéb szelepek - szabályzók,
tetősapkák vízelvezetővel négyszög keresztmetszetben.

Madárhálós idomok (spiró vagy négyszög keresztmetszetű idomok
végükön madárhálóval ellátva), madárvédő rácsok (műanyag
bevonatú acélhálóból gyártjuk, de horganyzott acélból készült
rovarvédő hálóval is rendelhető; akár porfestett kivitelben)
Az általunk nem gyártott légtechnikai elemeket partnereink részére beszerezzük magyarországi
partnergyártóktól, forgalmazóktól.

Egyéb forgalmazott légtechnikai elemek:
Szabályzó zsaluk négyszög keresztmetszetű kivitelben légtechnikai rendszerekben lévő légnyomás- és
légáramlat mennyiség beállítására, szabályozására szolgálnak, illetve akár annak lezárására is
alkalmazhatóak. Hőállóságuk különböző. A zsaluk állítása történhet manuálisan vagy motorral a megfelelő
állítószerkezet segítségével.
Kerete horganyzott acéllemezből, lamellaprofiljai különlegesen merevített horganyzott acéllemezből
készülnek, belső gumitömítéssel, a csapágy légtömör kivitelben, a lamellakapcsoló egyik- vagy mindkét
oldalon alumínium- / műanyag fogaskerekes vagy egyik oldalon tolórudas kivitelű.

Több változata létezik:
•
•
•

műanyag fogaskerekes gumitömítéssel vagy anélkül
tolórudas féltömör, hőálló, gumitömítéses
alu fogaskerekes légtömör, féltömör, gumitömítéses

