




Aplicaţie

Aplicaţie

Clapetele de închidere circulare EXCONTROL de tip AK-Ex pentru închiderea sau restricţionarea debitului de aer în tronsoanele de tubulatură de ventilaţie sau a
sistemelor de aer condiţionat
Pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive (ATEX)
Semnalul de intrare pentru reglarea lamelei clapetei de închidere trebuie furnizat de către terţi

Caracteristici speciale

Marcaj ATEX şi certificare
Echipament ATEX din grupa II, aprobat pentru utilizare în zonele 1 şi 2; servomotor electric de asemenea pentru zonele 21 şi 22

Descriere

Construcţia

Tablă de oţel galvanizat
P1: Tronson de tubulatură vopsit în interior, gri argintiu (RAL 7001)
A2: Tronson de tubulatură interior din oţel inoxidabil

Componente şi caracteristici

Clapetă de închidere gata de montaj
Lamelă clapetă cu mecanism al lamelei
Conexiune pentru legătură echipotenţială
Mufe de cabluri adecvate pentru utilizarea în atmosfere potenţial explozive
Servomotorul conform cerinţelor ATEX este asamblat şi cablat în fabrică

Ataşamente

AK-EX

PENTRU ÎNCHIDERE ETANŞĂ A DEBITELOR DE AER ÎN
ATMOSFERE POTENŢIAL EXPLOZIVE (ATEX)

Clapete de închidere circulare pentru închiderea tronsoanelor de tubulatură
aprobate şi certificate pentru atmosfere potenţial explozive (ATEX)

Execuţie şi componente conforme cu ATEX
Aprobate pentru toate gazele, ceţurile şi vaporii în zonele 1 şi 2, cu
servomotor electric adiţional pentru pulberi în zonele 21 şi 22
Adecvate pentru aer introdus şi aer evacuat
Servomotor electric sau pneumatic
Orice poziţie de montaj
Pierderile de aer ale lamelei închise a clapetei sunt în conformitate cu EN
1751, clasa 4
Pierderile de aer ale carcasei sunt în conformitate cu EN 1751, clasa C

Echipamente opţionale şi accesorii

Servomotor cu arc de revenire
Comutator auxiliar cu puncte de comutare ajustabile pentru captarea
poziţiilor de capăt
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Servomotor electronic:
Întrerupător auxiliar pentru captarea poziţiilor de capăt
Servomotor pneumatic

Caracteristici ale modelului

Carcasă circulară
Execuţia construcţiei şi materialele îndeplinesc directivele UE pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive (ATEX)
Ştuţ de racord cu garnitură de etanşare pentru tubulaturi cu racordare circulară la EN 1506 sau EN 13180

Materiale şi suprafeţe

Carcasa şi lamela clapetei din tablă de oţel galvanizat
Garnitura lamelei confecţionată din material plastic TPE
Lagăre din poliuretan
Servomotor electric executat din aluminiu turnat
Servomotor pneumatic executat din material plastic
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