COLT FCO
Вентилатор за естествено димо- и топлоотвеждане и
ежедневно проветряване

ПРОДУКТОВИ КОДОВЕ:
FCO / S / M / B24 – с ел. задвижване
FCO / S / P – с пневматично задвижване
FCO осигурява високоефективна входяща и изходяща вентилация през стенен отвор
и се използва в производствени и търговски сгради. Предлага се в голям асортимент
размери, оформление на жалузите и контрол.
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДИМСТВА
FCO се предлага с размери на отвора по ширина от 426 до 2326 мм. и височина от
658 до 3451 мм./виж таблицата/. Ламелите могат да са от алуминий, стъкло или
поликарбонат.

Допълнително вентилатора може да бъде окомплектован със защитна

мрежа против птици, насекоми или гризачи.
Корпусът е с дълбочина 220 мм, когато ламелите се отварят пред него и 270 мм,
когато се отварят в него.
ОПЦИИ ЗА ЛАМЕЛИТЕ
В зависимост от приложението ламелите са от еднослоен без изолация или
двуслоен с термоизолация алуминий, еднослойно армирано стъкло, еднослоен триплекс
или ламинат, еднослоен или двеуслоен поликарбонат в цвят опал или кристал.

Уплътненията са четкови за алуминий, или каучукови за стъкло и поликарбонат и
редуцират пропуска на топлина, влага и шум.
УПРАВЛЕНИЕ
Управлението е 230V или 24V , пневматично или ръчно, като за електрическото и
пневматичното има двоен заключващ механизъм /в положеие отворено и в положение
затворено/.
Ако уптребата е с функция димо- и топлоотвеждащ вентилатор, активирането му е
чрез температурен датчик, или друг външен активатор.
МОНТАЖ
FCO е фабрично пригоден за монтаж в отвор на зид, стъклена или метална стена.
ПОКАЗАТЕЛИ


Коефициента на топлопреминаване в зависимост от размерите и окомплектовката е
от 3,1 до 6,0 W/m2k;



Въздухопропускливостта е между 130 и 230 м3/ч/м2 при 50 Pa, в зависимост от
размерите;



Коефициенат на въздухопрпускливоет е макс. до 0,68;



Шумоизолацията е от 9,0 до 11,0 R'w

За по-изчерпателна информация свържете се с нас:
COLT Group
Colt Austria GmbH – Представителство България
"Агенция Митев-Радулов" ООД
5500 Ловеч, Ал.Кусев 9
00359 68 66 33 11 тел.;
00359 68 66 33 22 факс;
00359 68 66 33 30 и 0887 282 532 мобилен директно
Е-mail: pl.mitev@amr.bg
Нашата визия е да създаваме по-добри условия за живот на хората!
/www.fire-protection.amr.bg/

