




Aplicaţie

Aplicaţie

Clapete de închidere circulare din material plastic de tip AKK pentru închiderea sau restricţionarea debitului de aer în tronsoanele tubulaturii de ventilaţie a
sistemelor de aer condiţionat
Potrivite pentru aer contaminat

Caracteristici speciale

Lamela clapetei poate fi acţionată manual, electric sau pneumatic
Închidere etanşă
Funcţie de siguranţă furnizată de servomotor opţional cu mecanism de revenire cu arc

Descriere

Variante

AKK: clapetă de închidere
AKK-FL: Clapetă de închidere cu flanşe de conectare la ambele capete

Componente şi caracteristici

Clapetă de închidere gata de montaj
Lamelă clapetă cu mecanism al lamelei

Ataşamente

Servomotoare min/max: servomotoare pentru comutarea între valorile punctului setat ale debitelor de aer minim şi maxim
Întrerupător auxiliar pentru captarea poziţiilor de capăt

AKK

PENTRU AER CONTAMINAT

Clapetele de închidere circulare din material plastic pentru închiderea debitelor
de medii agresive în sistemele de aer condiţionat

Mecanism lamelă clapetă fără întreţinere
Pierderile de aer ale lamelei închise a clapetei sunt în conformitate cu EN
1751, clasa 3
Pierderile de aer ale carcasei sunt în conformitate cu EN 1751, clasa B

Echipamente opţionale şi accesorii

Servomotor electric
Servomotor cu arc de revenire
Servomotor pneumatic
Comutator auxiliar cu puncte de comutare ajustabile pentru captarea
poziţiilor de capăt
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Caracteristici ale modelului

Carcasă circulară
Ştuţ adecvat pentru tronsoane de tubulatură conform DIN 8077
Poziţia lamelei clapetei indicată în exterior la extensia axului
Toate componentele ce intră în contact cu debitul de aer sunt confecţionate din material plastic (nu există piese metalice în interior)

Materiale şi suprafeţe

Carcasa şi lamela clapetei confecţionate din polipropilenă rezistentă la flacără (PPs)
Lagăre de alunecare confecţionate din polipropilenă (PP)
Garniturile lamelei clapetei din cauciuc cloropren (CR)
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