




Aplicaţie

Aplicaţie

Clapete de sens tip ARK pentru tubulaturile 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 maximă de 5000 Pa

Caracteristici speciale

Lamelele confecţionate din material rezistent la apa sărată AlMg3
Construcţie robustă, fără întreţinere
Presiune maximă de încărcare 5000 Pa
Pierderi de aer cu lamela închisă 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
Montaj în tronsoane de tubulatură orizontale sau verticale
Lagăre DU fără întreţinere cu protecţie de teflon, axele lagărelor confecţionate din oţel inoxidabil

Descriere

Variante

ARK: Clapetă de sens cu lamele de racordare, preferabil pentru sisteme cu debit volumetric variabil
ARK-1: Clapetă de sens cu limitatoare reglabile de lamele, preferabil pentru sisteme cu debit volumetric constant

Construcţie

Tablă din oţel galvanizat, racord tubulatură fără găuri de flanşă
A2: oţel inoxidabil
G: Racord la tubulatură cu găuri de flanşă
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Clapetele de sens împiedică debitul de aer în sens contrar celui dorit când
sistemul nu este în funcţiune

Pierderi de aer cu contrapresiune la EN 1751, clasa 4
Presiune maximă de încărcare 5000 Pa
Lamelele confecţionate din material rezistent la apa sărată AlMg3, carcasa
confecţionată din oţel galvanizat
Disponibile la dimensiuni standard şi numeroase dimensiuni intermediare
Variantă ARK (cu lamele de racordare) pentru debite volumetrice variabile
Varianta ARK-1 (cu limitatoare reglabile de lamele) pentru debite
volumetrice constante
Montaj în tronsoane de tubulatură orizontale sau verticale

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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Accesorii

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

Type Installation subframe
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