




Aplicaţie

Aplicaţie

Clapetele de tunel TROX de tip JF sunt componente de siguranţă special concepute, care îndeplinesc cerinţele RABT şi RVS
Pentru deschiderea şi închiderea tubulaturilor de extragere a fumului
Folosite la sisteme de ventilaţie şi extragerea fumului din sisteme de transport subteran
Pot fi utilizate şi drept clapete de obturare pentru ventilatoare
Montajul uzual fie deasupra căii rutiere într-un plafon intermediar din beton sau în camera tehnică a instalaţiei de ventilaţie
Soluţii comandate la cerere

Caracteristici speciale

Performanţă de etanşare excelentă de 0,1 m³/s per m² la presiune diferenţială de 3000 Pa
Pentru presiune înaltă de funcţionare până la 5000 Pa
Cădere mică de presiune
Rezistenţă maximă la coroziune şi temperatură
Rezistenţă excelentă la foc de 120 minute la 400 °C
Telecomandă cu servomotor

Descriere

Variante

JF-S: Clapetă de tunel cu lamele cu acţiune opusă
JF-P: Clapetă de tunel cu lamele cu acţiune paralelă

Construcţia

Tablă de oţel galvanizat, găuri de flanşă pe ambele părţi, lagăre de alamă, garnituri din oţel inoxidabil
A4: Tablă de oţel inoxidabil, găuri de flanşă pe ambele părţi, lagăre de oţel inoxidabil, garnituri confecţionate din oţel inoxidabil

JF

PENTRU VENTILAŢIE ŞI EXTRAGEREA FUMULUI DIN
SISTEME DE TRANSPORT SUBTERANE

Clapetele de tunel sunt componente de siguranţă special proiectate pentru
sisteme de transport subterane şi îndeplinesc cerinţele Directivei Germane
pentru echiparea şi operarea tunelurilor rutiere (Richtlinie für die Ausstattung und
den Betrieb von Straßentunneln, RABT) şi a Directivelor şi reglementărilor
Austriece pentru traficul rutier (Richtlinien und Vorschriften für das
Straßenwesen, RVS)

Construcţie şi producţie certificată conform ISO 9001
Rezistenţa la temperatură 120 minute la 400 °C
Performanţă de etanşare excelentă inclusiv la presiune ridicată
Construcţie din oţel galvanizat, vopsit sau oţel inoxidabil
Garniturile laterale confecţionate din oţel inoxidabil suspendat
compensează dilatarea longitudinală a lamelelor la temperaturi înalte
Lamele cu acţiune paralelă sau opusă
Cădere mică de presiune datorită profilului aerodinamic
Cu servomotoare electrice încasetate în incinte de protecţie izolate termic

Echipamente opţionale şi accesorii

Cadru de montaj pentru instalare în plafoane intermediare de beton
Structură suport pentru montarea multiplă a clapetelor în pereţi
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Componente şi caracteristici

Servomotor electric deschis/închis sau servomotor cu arc de revenire, inclusiv contacte de capăt
Incintă de protecţie izolată termic pentru servomotor, confecţionată din tablă de oţel galvanizat sau tablă din oţel inoxidabil şi izolată cu vată minerală
Lamele aerodinamice cu garnituri laterale şi garnituri de vârf longitudinale

Echipament opţional

Cadru de montaj
Plăci şicane
Grile de pardoseală ca punţi
Structură portantă

Accesorii

Servomotor
Incintă izolată termic
Cadran suspendat cu indicator de poziţie

Caracteristici ale modelului

Clapetele de tunel TROX de tip JF-S/P-TD sunt compuse în principiu dintr-o carcasă, lamele mobile şi mecanism de acţionare
Carcasă executată din patru secţiuni C din tablă de oţel, sudate la îmbinări
De la B > 1000 mm lamelele sunt divizate printr-un montant central
Laturile H sunt echipate cu garnituri speciale laterale confecţionate din oţel inoxidabil
Lamelele sunt secţiuni placate dublu cu oţel, înşurubate împreună, cu garnituri longitudinale ale lamelei confecţionate din oţel inoxidabil, pentru acţiune opusă sau
paralelă
Telecomandă cu servomotor care poate să necesite o incintă de protecţie izolată termic (în funcţie de aplicaţie)
Incinta poate fi echipată cu plăci şicane pentru a diminua rezistenţa aerodinamică în tubulatura de extragere a fumului

Materiale şi suprafeţe

Construcţie din oţel inoxidabil:

KM: (numai la construcţie din oţel inoxidabil) Toate interstiţiile, filetele şi îmbinările din oţel rezistent la coroziune sunt tratate cu un lac pentru protecţie anticorozivă
şi conservare.
Cadru şi lamele: tablă din oţel inoxidabil, AISI 316Ti (1.4571)
Axe: Oţel inoxidabil, Ø 20 mm, AISI 316Ti (1.4571), tratat la suprafaţă prin proces Kolsterising
Lagăre: AISI 316Ti (1.4571)
Mecanism de acţionare: AISI 316Ti (1.4571)
Garnituri longitudinale ale lamelei: tablă din oţel inoxidabil, AISI 316Ti (1.4571)
Garnituri laterale: tablă din oţel inoxidabil, AISI 316Ti (1.4571)
Elemente de asamblare: A4

Construcţie galvanizată:

Cadru şi lamele: tablă din oţel galvanizat, DX51D+Z150-200NAC conform EN 10327
Axe: oţel inoxidabil, Ø 20 mm, AISI 303 (1.4305)
Lagăre: alamă CuZn40Pb2 (CW617N)
Mecanism de acţionare: oţel inoxidabil, AISI 304 (1.4301)
Garnituri longitudinale ale lamelei: tablă din oţel inoxidabil, AISI 301 (1.4310)
Garnituri laterale: tablă din oţel inoxidabil, AISI 301 (1.4310)
Elemente de asamblare: galvanizate

P1 Construcţie vopsită:

Cadru şi lamele: tablă din oţel galvanizat, DX51D+Z150-200NAC conform EN 10327
Axe: oţel inoxidabil, Ø 20 mm, AISI 303 (1.4305)
Lagăre: alamă CuZn40Pb2 (CW617N)
Mecanism de acţionare: oţel inoxidabil, AISI 304 (1.4301)
Garnituri longitudinale ale lamelei: tablă din oţel inoxidabil, AISI 316Ti (1.4571)
Garnituri laterale: tablă din oţel inoxidabil, AISI 316Ti (1.4571)
Vopsit: RAL (grosimea peliculei de protecţie 60 µm)

PAGINA DE START > PRODUSE > Sisteme de protecţie împotriva incendiilor şi a fumului > Clapete pentru tuneluri > Tunnel Dampers

https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/produse-8149ce25b51332f9
https://www.trox.ro/produse/sisteme-de-protec%25C5%25A3ie-%25C3%25AEmpotriva-incendiilor-%25C5%259Fi-a-fumului-1e61b9b74e4ffe42
https://www.trox.ro/sisteme-de-protec%25C5%25A3ie-%25C3%25AEmpotriva-incendiilor-%25C5%259Fi-a-fumului/clapete-pentru-tuneluri-ee100b4af022b864
https://www.trox.ro/clapete-pentru-tuneluri/tunnel-dampers-01b87c8e91f9eda2
https://www.trox.ro:443/
https://www.trox.ro/contact-ca1e23a61a6379f2
https://www.trox.ro/side-services/imprimare-6fe0b66259032abb
https://www.trox.ro/side-services/livrare-%25C5%259Fi-termeni-de-plat%25C4%2583-0c6cf95cac120ca8
https://www.trox.ro/side-services/politica-noastr%25C4%2583-de-confiden%25C8%259Bialitate-2e213257707865a5
https://www.trox.ro/side-services/renun%25C5%25A3are-c92a5ba6afbcc73f

	JF
	PENTRU VENTILAŢIE ŞI EXTRAGEREA FUMULUI DIN SISTEME DE TRANSPORT SUBTERANE
	Aplicaţie
	Descriere


