
FCO 

 Az Colt FCO oldalfali frisslevegı utánpótló zsalus termék 
magas minıségi követelményeknek megfelelı szerkezeti ele-
mekbıl épül fel, a fıbb egységek korrózióálló Colterra alumí-
niumból készülnek. 
 A FCO zsalus berendezés nagy méretválasztékban rendelhetı 
termék. Két alapvetı házkialakítása létezik: a lamellák nyitott 
állapotban kilógnak a készüléktest síkjából, vagy teljesen be 
vannak süllyesztve a házba. Az igényektıl függıen többféle 
lamella típus közül lehet választani: kérhetı víztiszta vagy opál 
színő cellás polikarbonáttal, egy- ill. kétrétegő alumíniumból, 
vagy akár három féle üvegezéssel. Alkalmazkodva a különbözı 
beépítési körülményekhez többféle keretszerkezettel kombi-
nálható a termék. 
A berendezés nyitható manuálisan, automatikusan (hıre), vagy 
központilag, ennek megfelelıen a nyitószerkezet lehet mecha-
nikus, elektromos vagy pneumatikus rendszerelvő.  

 
A TERMÉK  

BEMUTATÁSA 
 Az oldalfalba telepíthetı Colt FCO zsalus be-
rendezés segítségével természetes úton bizto-
sítható a frisslevegı utánpótlás mind hı- és 
füstelvezetés, mind pedig napi szellıztetés ese-
tén, mindemellett pedig akár a természetes 
megvilágításról is gondoskodik.  
 Alkalmazási terület: iparban, szolgáltató szférá-
ban, közintézményekben.   

Frisslevegı utánpótló 
zsalus berendezés 

Adatlap 

Colt Hungária Kft. 
1103 Budapest 

Gyömrıi út 156-158. 
T.: +36-1-433-2786 
F.: +36-1-433-2787 
info@colt-info.hu 
www.colt-info.hu 

SZERKEZETI FELÉPÍTÉS 

• Széles méretválaszték 

• Letisztult szerkezeti felépítés 
• Többféle lamella típus: PC, üveg, alumínium 

• Egyszerő és sokféle telepítési lehetıség 
• Többféle választható nyitószerkezet 
• Költséghatékony megoldás gravitációs  

szellıztetés kiegészítéseként 

ELİNYÖK 

Colt FCO homlokzati frisslevegı bepótló zsaluk festett alumínium lamellákkal FCO zsaluk polikarbonát lamellákkal 
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FCO zsaluk üveg lamellákkal 
Alumínium lamella nyitva 

Tömítettséget biztosító sörték 



Rugó + pneumatika 
(nyomás nyit - rugó zár)  
 

Pneumatikus munkahenger 
(nyomásra nyit-zár)  

Adatlap 

NYITÓSZERKEZETEK 

Elektromos motor 
(24V) 
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Hıampullás kioldó 
egység (TAG) 

MŐKÖDÉSI MECHANIZMUS 

Szellıztetés szép idıben Szellıztetés csapadékos idıben Téli állapot 

Szabad levegı kiáramlás:  

Az FCO zsalus szellızı lamellái teljesen NYITVA 
Tartós beázás mentes szellıztetés:  

Az FCO zsalus szellızı lamellái részben NYITVA 
A hıveszteség megakadályozása:  

Az FCO zsalus szellızı lamellái teljesen ZÁRVA 

 Az FCO oldalfali zsalu alkalmazható a hı– és füstelvezetés kiegészítı elemeként, illetve 
a napi gravitációs átszellıztetı rendszer integráns részeként is. Ahhoz, hogy a tetın 
használt komplex termékekkel együtt lehessen vezérelni a levegı utánpótló egységeket 
is, a Colt olyan homlokzati zsalut fejlesztett ki, melyet rendkívül sokféle nyitószerkezet 
segítségével lehet aktiválni. Az FCO kérhetı kézi nyitómechanizmussal, csatlakoztatható 
pneumatikus rendszerbe többféle nyitószerkezettel, valamint különbözı elektromos 
(24V és 230V) motorral is rendelhetı. Mindkét alapvetı típus kombinálható automati-
kus hıkioldó egységgel, mely a készüléket tőz esetén az elıre meghatározott hımérsék-
let elérésekor (68 °C, 72 °C, 93 °C) azonnal kinyitja.  

 Tekintettel arra, hogy a telepített rendszer üzemeltetése, és karbantartása is a költséghatékonyság jegyében történjen, a Colt kidolgo-
zott egy olyan pneumatikus mőködtetési elvet, amelynél nincsenek újraélesítési költségek, lejáró szavatosságú, cserélendı alkatrészek, 
ráadásul központilag megoldható valamennyi termék visszazárása egy gomb megnyomásával, így a beázási károk kiküszöbölhetıek.   

 A tetı és az oldalfali zsalus termékeinkhez kiválasztjuk a megfelelı pneumatikus nyitószerkezetet, ami lehet rugóval kombinált, vagy 
tisztán pneumatikus kialakítású. A munkahengerekhez csıvezetéket építünk ki, elıbbi esetén szimpla, utóbbi alkalmazásakor dupla 
csövezést alkalmazunk NYIT-ZÁR funkcióval.  
 Ez egyrészt lehetıvé teszi a központilag mőködtetett napi szellıztetı funkció ellátását, másrészt egy esetleges vészkioldás utáni auto-
matikus visszazárást. A füstelvezetés esetén történı kioldásra is elıszeretettel választjuk vésznyitó kazetták helyett a gazdaságosabb 
légtartályos megoldást, amennyiben a mőszaki feltételek adottak az épületben. A mindig feltöltött, visszacsapó szeleppel ellátott, sőrí-
tett levegıs légtartályok a leürülést követıen a helyi hálózatról (vagy kompresszorról) újra feltöltıdnek automatikusan, így a rendszer 
magától ismét üzemképes állapotba kerül. 

Speciális 4 pozíciós kombinált 
pneumatikus nyitószerkezet  
+ Olvadóbiztosítékos hıkioldó 

Elektromos motor  
(230V) 

Colt szellıztetı központos rendszer + légtartályok Szellıztetı központ + vészkazetták 

Kézi nyitómechanizmus 

Colt Szellıztetı központ tartalma Kompresszor + tartály Esı + szél szenzor 

VEZÉRLÉS 
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SZERELÉS, TELEPÍTÉS 
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 A terméket kifejezetten 90°-os, függıleges homlokzati beépítésre fejlesztették 
ki. Bármilyen faltípusba könnyen integrálható a berendezés, csupán egy acél 
kiváltó keretet kell hozzá elkészíttetni. Köszönhetıen a különbözı keretszerke-
zeti kialakításoknak, a zsalu beépíthetı úgy, hogy a fal síkjából teljesen vagy csak 
részben kilógjon, de igény szerint falba süllyeszthetı verzió is kérhetı.  

Speciális esetekben, amikor komfort térbe akarjuk integrálni a terméket, akkor 
függönyfalba illeszkedı profilkialakítással szállítjuk a zsalut, és az ablaküveg he-
lyére építjük be a készüléktestet. A keret vízszigetelésérıl minden körülmények 
között gondoskodni kell. 

KÉSZÜLÉKTEST 

LAMELLA TÍPUSOK 

KERETSZEREKEZET TÍPUSOK 

X 

 A Colt FCO zsalu házszerkezete korrózióálló Colterra alumínium lemezbıl készül. Kétféle mélységben 
gyártjuk a készüléktestet attól függıen, hogy mi a megrendelıi igény. Az egyik típusú kialakítás esetén a 
lamellák nyitott állapotban kilógnak a házból (1S), a mélyebb verzió esetén, pedig rejtve maradnak (2S).  
Valamennyi alumínium alkatrész kérhetı porfestett felületkezeléssel (a nyitószerkezetet leszámítva). 

A beépítési körülményekhez igazodva különbözı keret és peremtípusokkal szállítjuk a berendezéseket. 

 Az FCO zsalu lamelláit háromféle anyagbetéttel gyártjuk: alumíni-
um, polikarbonát, és üveg.  
Létezik egyrétegő és kétrétegő alumínium lamella (tömítı kefével 
vagy anélkül); kétrétegő opál vagy víztiszta polikarbonát (9mm) 
lamella gumitömítéssel; drótüveges (7mm), ütésálló üvegezéső 
(6mm), valamint többrétegő biztonsági üvegezéső (6mm) lamella 
gumitömítéssel. 

Helyes telepítés 

Helytelen telepítés 

Polikarbonát lamella 

Alumínium lamella (egyrétegő) Alumínium lamella (kétrétegő) 

Üveg lamella 

Egyenes fali csatlakozás: 

Függönyfalas csatlakozás 02: 

Függönyfalas csatlakozás 01: 

FF keret FR keret FR** keret 
(1S bázissal) 

FR** keret 
(2S bázissal) 

FFD keret 



HOSSZMETSZET 

KERESZTMETSZET — FR KERETTÍPUSSAL 
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Fİ MÉRETEK  

MÉRETHATÁROK 

FF KERETTÍPUS FR*** KERETTÍPUS 

1S 2S 

SÚLY ADATOK, FELÜLETEK 
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HİÁTBOCSÁTÁSI 
TÉNYEZİK 


