




Aplicaţie

Aplicaţie

Clapete de suprapresiune de tip ARK2 pentru protecţia echipamentului de ventilaţie şi aer condiţionat, reţelelor de tubulaturi şi spaţiilor interioare de presiunile
diferenţiale care depăşesc nivelurile maxime setate
Când este depăşită presiunea diferenţială maximă setată, lamelele se deschid automat pentru a reduce presiunea în exces
Vârfurile de presiune, cum sunt cele care rezultă din închiderea rapidă a clapetelor antifoc sau a clapetelor de închidere sunt controlate cu încredere
Presiunea diferenţială poate fi reglată de la 50 – 1000 Pa (B > 600 mm: 600 Pa max.)

Caracteristici speciale

Lamelele confecţionate din material rezistent la apa sărată AlMg3
Construcţie robustă, fără întreţinere
Presiune maximă de încărcare 5000 Pa
Pierderile de aer cu contrapresiune, în sensul de închidere, conform EN 1751, clasa 4
Clapetă pentru presiune negativă sau pozitivă (aspiraţie aer sau refulare)
Rezistente la temperatură până la 80 °C
Opţional construcţie rezistentă la temperatură până la 200 °C, cu garnitură Viton
Lagăre DU fără întreţinere cu protecţie de teflon, axele lagărelor confecţionate din oţel inoxidabil
Fiecare lamelă este blocată cu un magnet permanent setat din fabrică
Presiune diferenţială reglabilă pentru deschiderea lamelei: 50 – 1000 Pa, în funcţie de lăţime

Descriere

Construcţie

Tablă din oţel galvanizat, racord tubulatură fără găuri de flanşă
A2: oţel inoxidabil
G: Racord la tubulatură cu găuri de flanşă

ARK2

PENTRU PREVENIREA PRESIUNII EXCESIVE ÎN
ÎNCĂPERI ŞI SISTEME DE AER CONDIŢIONAT

Clapete de suprapresiune pentru sisteme de presurizare, sisteme de stingere a
incendiilor de gaz, spaţii interioare cu atmosfere explozive sau posturi de
transformare

Pierderi de aer cu contrapresiune la EN 1751, clasa 4
Presiune maximă de încărcare 5000 Pa
Presiunea diferenţială poate fi reglată de la 50 – 1000 Pa
Lamelele confecţionate din material rezistent la apa sărată AlMg3, carcasa
confecţionată din oţel galvanizat
Lamelele se deschid când este depăşită presiunea diferenţială maximă şi
se închid automat când presiunea coboară
Blocarea lamelei cu magnet permanent
Construcţie robustă, fără întreţinere
Disponibile la dimensiuni standard şi numeroase dimensiuni intermediare
Rezistente la temperatură până la 80 °C

Echipamente opţionale şi accesorii

Contracadru de montaj
Vopsit (RAL, NCS sau DB)
Construcţie din oţel inoxidabil cu carcasă din oţel inoxidabil; lamele
confecţionate din AlMg3
Rezistente la temperatură până la 200 °C cu garnitură Viton
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Componente şi caracteristici

Clapetă de suprapresiune gata de montaj
Lamele cu lagăre cu frecare scăzută
Câte un element limitator cu magnet permanent pentru fiecare lamelă
Garnitură
Opritor de cursă (secţiune de colţ)

Caracteristici ale modelului

Carcasă rectangulară, grosimea materialului 2 mm
Lamele, grosimea materialului 3 mm
Flanşe pe ambele părţi, adecvate pentru cuplarea tubulaturilor, cu sau fără găuri de flanşă
Element limitator reglabil, pentru adaptare la diferite presiuni
Lamelele pot fi mişcate independent între ele
Lamele cu garnitură perimetrică, presată pe opritorul de cursă (secţiune de colţ) când sunt închise
Axele lamelelor cu lagăre din polimer fără întreţinere

Materiale şi suprafeţe

Carcasă şi opritor de cursă (secţiune de colţ) confecţionate din tablă de oţel galvanizat, material nr. EN 10327-DX51D+Z150-200-NAC
Construcţie A2: Carcasă şi opritor de cursă (secţiune de colţ) confecţionate din oţel inoxidabil, material (W) nr. 1.4301
Lamele confecţionate din aluminiu, material nr. AlMg3
Suporţi lamele confecţionaţi din oţel inoxidabil, material (W) nr. 1.4301
Axe lamele confecţionate din oţel inoxidabil, material (W) nr. 1.4104
Placa elementului opritor confecţionată din oţel, material (W) no. 1.0718
Lagărele lamelelor confecţionate din compozite metal-polimer, cu strat antifricţiune din PTEE/Pb
Garnituri din neopren
P1: Vopsit, culoare RAL CLASSIC
PS: Vopsit, culoare NCS sau DB
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Accessories

Type Installation subframe
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