Gemotoriseerde Inlaatjaloezie
Voor agrarische en industriële toepassingen brengt Vostermans Ventilation een inlaatjaloezie op de markt.
Deze gemotoriseerde inlaatjaloezie zorgt ervoor dat de lucht op een gecontroleerde wijze de ruimte binnenkomt.
In volledig geopende stand stroomt een relatief grote hoeveelheid lucht de ruimte binnen in vergelijking met
traditionele luchtinlaatsystemen. Daarentegen laat de jaloezie in gesloten toestand vrijwel geen lucht en licht
door. Doordat de stelmotor aan de binnenkant van de jaloezie gemonteerd is, is deze eenvoudig te installeren.
De dubbel gelagerde ophanging van de lamellen zorgt voor een lange levensduur.

Kenmerken:
•

De jaloezie sluit geruisarm

•

De lichtinval is in gesloten toestand tot een
minimum beperkt

•

De jaloezie blijft dicht bij luchtdrukfluctuaties (wind)

•

De invloed van stof op de bewegende
delen is gereduceerd

•

Montage is eenvoudig met standaard gereedschap

•

Standaard gebruik met stelmotor

Voordelen:
•

Continue de gewenste hoeveelheid inkomende lucht

•

Minder gevoelig voor windinvloeden

•

Relatief weinig drukverlies voor de
binnenkomende lucht

•

Veiliger gebruik onder wisselende omstandigheden

•

Langere levensduur van de verschillende onderdelen

•

Kortere installatietijd en onderhoud

•

Gegarandeerd functioneren

Druk en luchtvolume mogen de maximale waarden (60 Pa en 38.000 m³/h) niet overschrijden.

Optioneel: - rooster aan inlaatzijde van jaloezie
- stelmotor
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