




Aplicaţie

Aplicaţie

Clapete de închidere de tip NAK pentru închiderea tubulaturilor în sisteme de aer condiţionat cu cele mai critice exigenţe de siguranţă de etanşeitate (etanşe la
gaz)
Clapete pentru închiderea etanşă a tubulaturilor asigură nivelul de etanşeitate cerut de Directiva KTA 3601 (Comisia Germană pentru Siguranţă Nucleară, KTA) şi
de către DIN 25414 char dacă se defectează alimentarea cu energie electrică sau alimentarea cu aer comprimat.

Caracteristici speciale

Proiectul compact şi mecanismul robust al servomotorului permit orice orientare a montajului
Închidere etanşă la gaz, chiar dacă nu există alimentare cu energie, datorită mecanismului special de blocare
Rata maximă de pierdere aer cu lamela închisă este 0,0028 (l/s)/m² sau 0,01 (m³/h)/m² la o presiune diferenţială de 2000 Pa
Presiune maximă de încărcare 5000 Pa în sensul de închidere

Descriere

NAK

PENTRU ÎNCHIDEREA ETANŞĂ LA GAZ A
TUBULATURILOR

Clapetele pentru închiderea etanşă a tubulaturilor sunt proiectate să asigure
nivelul de etanşeitate cerut de Directiva KTA 3601 (Comisia Germană pentru
Siguranţă Nucleară, KTA) şi de către DIN 25414 chiar dacă se defectează
alimentarea cu energie electrică sau alimentarea cu aer comprimat.

Proiectul compact şi mecanismul robust al servomotorului permit orice
orientare a montajului
Rata maximă de pierdere aer este 0,0028 (l/s)/m² sau 0,01 (m³/h)/m² la o
presiune diferenţială de 2000 Pa
Închidere etanşă la gaz, chiar dacă nu există alimentare cu energie,
datorită mecanismului special de blocare
Variante cu manetă, servomotor pneumatic sau servomotor electric
Lagăre din alamă sau oţel inoxidabil
Carcasă şi lamele vopsite
Presiune maximă de încărcare 5000 Pa în sensul de închidere
Disponibile la dimensiuni standard şi numeroase dimensiuni intermediare

Echipamente opţionale şi accesorii

Găuri flanşă
Contacte de capat
Servomotor pneumatic cu acţiune dublă, cu valvă solenoid opţională
Servomotor electric 3 × 230 V AC (400 V AC) sau 230 V AC
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Variante

NAK-H: Clapetă de închidere etanşă la gaz cu manetă
NAK-P: Clapetă de închidere etanşă la gaz cu servomotor pneumatic
NAK-E: Clapetă de închidere etanşă la gaz cu servomotor electric (400 V AC, 50 Hz)
NAK-E1: Clapetă de închidere etanşă la gaz cu servomotor electric (230 V AC, 50 Hz)

Construcţie

Racord la tubulatură fără găuri de flanşă
G: Găuri de flanşă pe ambele părţi

Ataşamente

Ataşamente: Pentru deschidere şi închidere şi pentru captarea poziţiilor limită ale lamei

Caracteristici ale modelului

Carcasă confecţionată din profiluri U, grosimea materialului 3 mm
Lamelele şi rama specială de etanşare, grosimea materialului 2 mm
Mecanism extern lamelă (mecanism special de blocare)
Lamelele DESCHISE stau în repaus pe opritoarele de cursă
Lamelele ÎNCHISE sunt presate pe garnitură
Ramă specială de etanşare echipată cu garnituri lipite în interior, sudate în carcasă

Materiale şi suprafeţe

Carcasa confecţionată din tablă de oţel, material nr. EN 10142-DX51D+Z150-200
Lamelele şi rama de etanşare confecţionate din tablă de oţel, material nr. EN 10327-DX51D+Z150-200-NAC
Mecanismul de acţionare, opritoarele de cursă şi celelalte ataşamente confecţionate din oţel galvanizat
Lagăre din alamă sau oţel inoxidabil
Garniturile confecţionate din spumă de cauciuc neoprenic, rezistent la temperatură până la 80 °C
Carcasă şi lamele vopsite, gri (RAL 7001)
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