




Aplicaţie

Aplicaţie

Clapete de sens tip UL pentru prizele de aer proaspăt şi evacuare ale sistemelor de aer condiţionat
Prevenirea migrării debitului de aer în sens contrar celui dorit când sistemul nu este în funcţiune
Lamelele se închid automat când sistemul este oprit
Presiune diferenţială totală maximă: 100 Pa
Clapetele de sens în prizelele de evacuare oferă de asemenea protecţie contra pătrunderii directe a ploii

Caracteristici speciale

Disponibile la orice dimensiuni intermediare în cadrul domeniului standard
Rezistente la temperatură până la 80 °C
Presiune maximă 100 Pa
Clapetele de sens sunt deschise şi închise de către debitul de aer, nu este necesar nici un servomotor
Clapetă de sens cu lame de aluminiu ambutisat pentru cerinţe normale; lamelele sunt echipate cu garnituri pentru atenuarea sunetului

Descriere

Variante

UL-1: Clapetă de sens pentru evacuare aer
UL-2: Clapetă de sens pentru introducere de aer proaspăt

Componente şi caracteristici

Cadru
Lamele cu lagăre cu frecare scăzută
Limitatoare de lamele
Garnituri pe lamelă
Opritor de cursă inferior (secţiuni de colţ)
Montant vizibil de la B = 1000 mm

UL

PENTRU DESCHIDERILE DE AER PROASPĂT ŞI
EVACUARE ALE SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

Clapetele de sens împiedică debitul de aer în sens contrar celui dorit când
sistemul nu este în funcţiune

Presiune maximă 100 Pa
Secţiune de colţ pentru montaj în prizele din perete
Disponibile la dimensiuni standard şi numeroase dimensiuni intermediare
Clapetă de sens cu lame de aluminiu ambutisat pentru cerinţe normale;
lamelele sunt echipate cu garnituri pentru atenuarea sunetului

Echipamente opţionale şi accesorii

Contracadru de montaj
Vopsit (RAL, NCS sau DB)
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Accesorii

Contracadru de montaj auxiliar: Contracadru pentru montarea rapidă şi simplă a clapetelor mecanice cu sursă de energie proprie

Caracteristici ale modelului

Cadru, grosimea materialului 1,75 mm
Lamele, grosimea materialului 1,0 mm
Bară laterală suplimentară cu găuri de fixare pentru potrivirea axelor lamelelor şi a opritoarelor integrale ale lamelor (ştifturi)
Limitatoarele de lamelă împiedică deschiderea lamelelor peste un anumit unghi
Cadru cu găuri de fixare

Materiale şi suprafeţe

Cadru şi opritor de cursă (secţiune de colţ) confecţionate din tablă de oţel galvanizat
Lamele confecţionate din aluminiu ambutisat
Montant (de la B = 1000 mm) confecţionat din tablă de oţel galvanizat
Axele lamelelor confecţionate din alamă
Bară laterală confecţionată din plastic PVC
Garniturille vârfurilor lamelelor confecţionate din poliester spumă
Limitatoarele lamelelor confecţionate din plastic
P1: Vopsit, culoare RAL CLASSIC
PS: Vopsit, culoare NCS sau DB
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Accessories
Type Installation subframe
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