




Aplicaţie

Aplicaţie

Uşile de acces pentru inspecţie de tip BS sunt folosite ca elemente de separare pentru centrale de tratare a aerului, camere de filtrare sau incinte pentru utilaje sau
echipamente electrice
Construcţie robustă cu rată foarte scăzută de pierdere aer, chiar şi în caz de presiuni diferenţiale mari
Construcţie vopsită cu rezistenţă mărită la coroziune
Presiunea maximă pe faţa de deschidere este 2000 Pa

Caracteristici speciale

Valoarea U: 1,02 W/(m²K) la 8 W/(m²K) pentru spaţii interioare (aerul nu este în mişcare) şi 25 W/(m²K) pentru exterior (aer în mişcare)
Cadru de uşă opţional fără cleme de fixare (-21) dar cu găuri de flanşă

Descriere

Variante

BS

UŞI DE ACCES PENTRU INSPECŢIE PENTRU CAMERE
DE FILTRARE, CENTRALE DE TRATARE A AERULUI,
SAU ALTE INCINTE CU MAŞINI SAU ECHIPAMENTE

Uşi rectangulare cu o foaie pentru acces de inspecţie, care sunt robuste şi
asigură numai pierdere minimă chiar şi în caz de presiuni diferenţiale mari

Lăţime maximă 800 mm, înălţime maximă 800 mm
Presiune maximă de încărcare 2000 Pa în sensul de închidere
Rata de pierdere a aerului aprox. 1,1 l/s sau 4 m³/h la 2000 Pa
Foaie de uşă cu membrană dublă confecţionată din tablă de oţel galvanizat
şi cu umplutură de vată minerală
Cadru de uşă din secţiune de colţ
Dispozitiv de încuiere cu mâner dublu, poate fi operat de pe ambele părţi
Garnitură din cauciuc APT, rezistent la temperatură până la 90 °C
Disponibile la dimensiuni standard şi numeroase dimensiuni intermediare

Echipamente opţionale şi accesorii

Încuietoare cu butuc aplicată, încuietoare încastrată, fereastră de inspecţie
şi mâner de clanţă exterior demontabil
Vopsite pentru montaj în exterior
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R: Balama dreapta
L: Balama stânga

Componente şi caracteristici

Uşă cu garnitură pe perimetru
Dispozitive de încuiere cu mâner dublu
Material absorbant
Balamale
Cadru

Ataşamente

Încuietori, fereastră de inspecţie, mâner încuietoare frontal: pentru îmbunătăţirea şi extinderea domeniului de aplicaţii

Caracteristici ale modelului

Foaie de uşă cu membrană dublă; grosimea membranei 1 mm şi respectiv 1,25 mm (faţa de deschidere)
Rigidizări la nivelul dispozitivelor de încuiere cu mâner dublu
Dispozitiv de încuiere cu mâner dublu, poate fi operat de pe ambele părţi
Garnitură rezistentă la temperatură până la 90 °C
Presiune maximă de încărcare 2000 Pa (în sensul de închidere); rata de pierdere a aerului 1,1 l/s sau 4 m³/h

Materiale şi suprafeţe

Foaia de uşă şi rigidizările confecţionate din tablă de oţel galvanizată
Materialul absorbant este vata minerală
Cadru uşă confecţionat din oţel galvanizat
Dispozitive de încuiere cu mâner dublu executate din aluminiu turnat sub presiune
APT garnitură de cauciuc
P1: Vopsit, culoare RAL CLASSIC
PS: Vopsit, culoare NCS sau DB

Vată minerală

Conform DIN 4102, clasa anti-foc A2, necombustibil
RAL marcaj de calitate RAL-GZ 388
Biosolubil conform TRGS 905 şi directivei UE 97/69/CE
Inert la dezvoltarea ciupercilor şi bacteriilor
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