




Aplicaţie

Aplicaţie

Pentru montarea clapetelor de sens şi a clapetelor de suprapresiune în pereţi şi plafoane
Montaj simplificat
Contracadrul permite montarea rapidă, simplă şi precisă a clapetelor de sens şi a clapetelor de suprapresiune

Descriere

Componente şi caracteristici

Contracadru de montaj compus din secţiuni de colţ
Prezoane sau şuruburi cu cap hexagonal
Şaibe
Piuliţe hexagonale
Cleme de fixare

Materiale şi suprafeţe

UL-1, UL-2

Contracadru de montaj confecţionat din oţel galvanizat (secţiuni de colţ 35 × 35 × 3 mm)
Cleme sudate de fixare cu piuliţe integrale, şuruburi şi şaibe confecţionate din oţel galvanizat

KUL, ARK, ARK2

Contracadru de montaj confecţionat din oţel galvanizat (secţiuni de colţ 35 × 35 × 3 mm)
Cleme de fixare prin înşurubare, tije filetate, şuruburi, piuliţe şi şaibe confecţionate din oţel galvanizat

ARK-A2, ARK2-A2

Contracadru de montaj confecţionat din oţel inoxidabil, material (W) nr. 1.4301
Cleme de fixare sudate, tije filetate, piuliţe şi şaibe confecţionate din oţel inoxidabil, material (W) nr. 1.4301

INFORMAŢII TEHNICE

CONTRACADRU DE MONTAJ

PENTRU MONTAREA RAPIDĂ ŞI SIMPLĂ A CLAPETELOR
DE SENS ŞI A CLAPETELOR DE SUPRAPRESIUNE

Contarcadre pentru montarea rapidă şi precisă a clapetelor de sens şi a
clapetelor de supresiune Contarcadre de montaj cu cleme de fixare sunt
încastrate cu mortar în deschiderea peretelui, după care clapetele sunt fixate la
ramele auxiliare

Secţiunile de colţ din oţel galvanizat sau oţel inoxidabil
Variantă din oţel galvanizat cu fixare cu şurub
Variantă din oţel inoxidabil cu fixare prin sudură
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