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Kivitel:

źSpeciális keret- és lamellakiképzés, horganyzott 
acéllemezből. Védőháló: 13×13 mm-es műanyag 
bevonatú fémháló, RAL festés esetén horganyzott 
drótháló, vagy rovarháló. A fixzsalu szabad felülete a teljes 
keresztmetszet 70%-a. 

Beépítés:

źA keretprofil általános felhasználási lehetőséget biztosít 
légcsatorna, klímaberendezés és homlokzati beépítés 
esetén. 

Tartozékok:

A külön megrendelésre gyártható  befalazókeret, anyaga: 
30×30×3 mm szögacél, befalazó karmokkal, kétszeri 
alapmázolással.

Méretezés

Rendelési példa

1 2 3 4 5 6

Típus Méret Háló BK RAL

RAL – porfestés 
BK – befalazókeret alapozva 

ZH – zöld háló, HH – horganyzott háló, RH – rovarháló 

AxB (mm x mm)
TKZS/TKZSCS/EFZS

Darab

 A

B

 L

A befogadó méretnek mindkét irányban a zsalu méreténél 15 mm-rel nagyobbnak kell lenni. 
Rendeléskor a megadott méreteket minden esetben zsaluméretként kezeljük. Minden lehetséges 
méretben rendelhető, milliméteres emelkedésben. Osztás nélkül az „A" és a „A" oldal maximum 
5000 mm-ig gyártható („A" oldal 1000 mm felett merevítő bordával), efelett az EFZS osztott kivitelben 
készül. Külön megrendelésre 5000 mm-nél kisebb zsalu is készíthető osztott kivitelben.

 Méretezés
Kérjük jelezzék, ha a zsalut porfestett kivitelben kérik (drótháló csak horganyzott lehet). 

Kiírási szöveg

Esővédő fixzsalu. Keret horganyzott acéllemezből. Lamellák fix beépítéssel. Csatorna végébe 
építhető kivitel. Befalazókerettel vagy befalazókeret nélkül.
Típus: EFZS
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Összeépítési példák, rendelhető mozgató- és 
rögzítőszerkezetek, tartozékok

źFüggőlegesen (B oldal) osztott 
tolórudas, vagy fogaskerekes zsalu 
összeép í t ése  és  mé re tezése  
B`=2B+2C.
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źVízszintesen (A oldal) osztott tolórudas, vagy 
fogaskerekes zsalu összeépítése és méretezése 
A`=2A+76mm

źAmennyiben a zsalu vízszintesen osztott 
kivitelben készül, úgy a két zsalu közötti 
kapcsolatot a lamellatengelyre felszerelt csapos 
tengelykapcsoló biztosítja. A tengelykapcsolat 
felszerelhető úgy is, hogy az egyik zsalu zárt, míg 
a másik zsalu nyitott állapotban van.(by-pass).

Amennyiben a zsalu függőlegesen osztott 
kivitelben készül, úgy a két zsalu közötti 
kapcsolatot a tolórudazat biztosítja, de 
külön rendelésre egymástól független 
m o z g a t ó -  r ö g z í t ő  s z e r k e z e t  i s  
alkalmazható. A tolórudazat felszerelhető 
úgy is, hogy az egyik zsalu zárt, míg a másik 
nyitott állapotban van (by-pass).

Rendelhető rögzítő és mozgatószerkezetek, tartozékok: 
Állítószerkezetek:

źKézi állító, rögzítő szerkezet:
A kézi rögzítőszerkezet anyaga horganyzott acél, illetve kérésre készülhet 
rozsdamentes acélból is (anyagminőség: NIRO 1.4103, NIRO 1.4571)

źMotoros mozgatásra alkalmas szerkezetek:
Rendelhető: motoros csatlakozás mozgatómotor nélkül, motoros csatlakozás 
próbakarral, valamint motoros csatlakozás  mozgatómotorral.
Alapkivitelben a hajtótengely alumínium fogaskeréknél Ø12 mm-es (MT12), egyéb 
esetben Ø20 mm-es (MT20).
Rendelési jele: MT20, MT12
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