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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
 ■ Dispozitiv de acţionare cu mecanism de revenire cu arc
 ■ Servomotor pneumatic
 ■ Comutator auxiliar cu puncte de comutare ajustabile 

pentru capturarea  poziţiilor de capăt

AKK 3.1 –

X XAKKtestregistrierung
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Pentru aer contaminat
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Aplicaţie
– Clapete de închidere circulare din
 material  plastic de tip AKK pentru
 închiderea sau  restricţionarea debitelor
 de aer în tronsoanele  tubulaturii de ventilaţie
 a sistemelor de aer  condiţionat
– Adecvate pentru aer contaminat

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

Mărimi nominale
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Ataşamente
– Servomotoare min/max: servomotoare pentru  

comutarea între valorile punctului setat ale  
debitelor de aer volumetric minim şi maxim

– Întrerupător auxiliar pentru captura poziţiilor
 de  capăt

Funcţii speciale
– Lamela clapetei poate fi acţionată manual,  

electric sau pneumatic
– Închidere etanşă
– Funcţie de siguranţă furnizată de dispozitiv
 de  acţionare cu mecanism de revenire
 cu arc  opţional

Componente şi caracteristici
– Clapetă de închidere gata de montaj
– Lamelă clapetă cu mecanism al lamelei

Caracteristici ale modelului
– Carcasă circulară
– Ştuţ de racord 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 executate din material  

plastic (nu există piese metalice în interior)

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

Montaj şi punere în funcţiune
– Orice poziţie de montaj

Standarde şi directive
– Igiena conformă cu VDI 6022
– Pierderile de aer ale lamelei închise a clapetei  

sunt în conformitate cu EN 1751, clasa 3
– Respectă cerinţele generale ale DIN 1946,  

partea 4, cu privire la pierderile de aer  
acceptabile ale lamelei închise

– Pierderile de aer ale carcasei sunt în  
conformitate cu EN 1751, clasa B

Întreţinerea
– Fără întreţinere, deoarece execuţia
 şi  materialele nu sunt supuse la uzură

Informaţii de bază şi nomenclator 3.4 – 1

Pagina
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Variante

Exemple produs

Descriere

Clapetă de închidere,  
varianta AKK 

Pentru informaţii detaliate  
privind componentele
de  reglare vezi Capitolul 
K5 –  1.3.

Clapete de închidere de tip AKK Clapetă de închidere, varianta AKK,
cu  servomotor 
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Date tehnice

Funcţionare

Mărimi nominale 125 – 400 mm
Presiune diferenţială statică admisă 1500 Pa
Temperatură de funcţionare 10 – 50 °C

Ilustrarea schematică a AKK (varianta constructivă cu flanşă)

②

①

③

④

① Lamela clapetei
② Lagăre de alunecare

③ Flanşă
④ Servomotor
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AKK/160/B30

Mărime nominală ......................................160 mm
Servomotor ....24 V AC/DC tensiune de  alimentare

Exemplu comandă

K5 – 3.1 – 13

AKK

     

  AKK – FL  /  160  /  GK  /  BP0  /  NO  

 Tip
AKK Clapetă de închidere, material plastic

 Flanşă
 Acces interzis: fără
FL Flanşe la ambele capete

 Mărimea nominală [mm]
125
160
200
250
315
400

 Accesorii
 Acces interzis: fără
GK Flanşe compatibile la ambele capete

 Servomotor
 Fără intrare: operare manuală 
B30 24 V AC/DC tensiune de alimentare 
B32 24 V AC/DC tensiune de alimentare,
 cu  întrerupător auxiliar
B40 230 V AC tensiune de alimentare
B42 230 V AC tensiune alimentare
 cu  întrerupător auxiliar
BP0 24 V AC/DC tensiune de alimentare,  

dispozitiv de acţionare cu arc de revenire
BP2 24 V AC/DC tensiune de alimentare,  

dispozitiv de acţionare cu arc de revenire,  
cu întrerupător auxiliar

BR0 230 V AC tensiune de alimentare,  
dispozitiv de acţionare cu arc de revenire

BR2 230 V AC tensiune alimentare, dispozitiv  
de acţionare cu arc de revenire,

 cu  întrerupător auxiliar
TN0 Servomotor pneumatic 0,2 – 1 bar

 Poziţia lamelei clapetei
 Numai pentru servomotoare cu arc
 de  rapel şi servomotoare pneumatice
NO Curent întrerupt/Curent întrerupt pentru
 a  deschide
NC Curent întrerupt/Curent întrerupt pentru
 a  deschide

Cod de comandă
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Zgomot aer regenerat

Tabelele de dimensionare  
rapidă oferă o bună  
imagine generală asupra  
nivelurilor de presiune  
sonoră a încăperii care  
sunt de aşteptat. Valorile  
intermediare aproximative  
pot fi obţinute prin  
interpolare. Valorile  
intermediare precise şi  
datele spectrale pot fi  
calculate cu programul  
nostru de proiectare  
pentru găsirea uşoară
a  produsului
Easy Product  Finder.

Dimensionare rapidă: 
presiune diferenţială statică şi nivel de presiune sonoră cu lamela clape tei deschisă

Mărimea nominală


Presiune diferenţială Zgomot aer 
regenerat

∆pst LPA

l/s m³/h Pa dB(A)

125

15 54 5 <15
60 216 10 24

105 378 25 36
150 540 50 45

160

25 90 5 <15
100 360 10 22
175 630 20 33
250 900 45 41

200

40 144 5 <15
160 576 10 21
280 1008 20 31
405 1458 40 39

250

60 216 <5 <15
250 900 5 19
430 1548 15 29
615 2214 30 38

315

100 360 <5 <15
410 1476 5 21
720 2592 15 34

1030 3708 25 43

400

170 612 <5 <15
670 2412 5 34

1175 4230 10 50
1680 6048 15 61
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Dimensiuni

Clapete de închidere 
de  tip AKK 

Dimensiuni şi greutate

Mărimea nominală

AKK AKK/.../TN0
ØD L B3 H3m

kg mm
125 1,2 2,9 125 394 195 145
160 1,5 3.2 160 394 230 180
200 1,9 3,6 200 394 270 220
250 3.1 4,8 250 594 320 270
315 5,0 6,7 315 594 385 335
400 7,2 8,9 400 594 470 420

Desenul cotat al AKK

L

Ø
D

B₃

H
₃

230

~ 
12

0

~ 200

①

① Păstraţi spaţiu pentru a asigura accesul pentru  operare

Desenul cotat al AKK/.../.../TN0 (acţionare pneumatică)
∼ 

33
0

∼ 
35

0 ∼ 
40

0

∼ 
20

0

∼ 230

L

∼ 100

∼ 320 ∼ 300

B₃

Ø
D

①

① Păstraţi spaţiu pentru a asigura accesul pentru  operare
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Clapetă de închidere,  
varianta AKK,
cu  servomotor 

Dimensiuni şi greutate

Mărimea nominală

AKK/.../B**
ØD L B3 H3 

m

kg mm
125 3.1 125 394 195 145
160 3.4 160 394 230 180
200 3,8 200 394 270 220
250 5,0 250 594 320 270
315 6,9 315 594 385 335
400 9,1 400 594 470 420

Desenul cotat al AKK/.../B** (servomotoare electrice)

L

Ø
D

B₃ ~ 80

H
₃

230 ∼ 300

①

① Păstraţi spaţiu pentru a asigura accesul pentru  operare
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Clapetă de închidere,  
varianta AKK 

Dimensiuni şi greutate

Mărimea
nominală

AKK- FL AKK- FL/.../ B** AKK- FL/.../ TN0
ØD L B3 H3 ØD1 ØD2 n

T

m

kg mm mm
125 1,5 3.4 3.2 125 400 195 145 165 185 8 8
160 1,9 3,8 3,6 160 400 230 180 200 230 8 8
200 2,4 4,3 4,1 200 400 270 220 240 270 8 8
250 3,7 5,6 5,4 250 600 320 270 290 320 12 8
315 6,0 7,9 7,7 315 600 385 335 350 395 12 10
400 8,5 10,4 10,2 400 600 470 420 445 475 16 10

Desenul cotat al AKK-FL

L

Ø
D

B₃

~ 80

H
₃

ØD₁

ØD₂

T
230 n x Ø10

∼ 300

①

① Păstraţi spaţiu pentru a asigura accesul pentru  operare
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Clapetele de închidere circulare din material  
plastic PP pentru sisteme de aer condiţionat,  
disponibile în 6 mărimi nominale. Adecvate 
pentru  închiderea sau restricţionare debitelor
de aer de  evacuare ce conţin substanţe agresive 
deoarece  toate componentele ce intră în contact 
cu debitul  de aer sunt executate din material 
plastic (fără  piese metalice în interior).
Adecvate pentru presiuni în tronsonul
de  tubulatură de până la 1500 Pa.
Unitatea gata de a fi montată constă
din carcasă  cu o lamelă clapetă.
Ştuţ de racord, adecvat pentru tronsoane
de  tubulatură conform DIN 8077.
Poziţia lamelei clapetei indicată în exterior
la  extensia axului.
Pierderile de aer ale lamelei închise a clapetei  
sunt în conformitate cu EN 1751, clasa 3.
Carcasă etanşă conform EN 1751, clasa B.

Funcţii speciale
– Lamela clapetei poate fi acţionată manual,  

electric sau pneumatic
– Închidere etanşă
– Funcţie de siguranţă furnizată de dispozitiv
 de  acţionare cu mecanism de revenire
 cu arc  opţional

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

Date tehnice
– Mărimi nominale: 125 – 400 mm
– Presiune diferenţială statică admisă: 1500 Pa

Date dimensionare
–  ______________________________ [m³/h]
– LPA Zgomot aer regenerat __________ [dB(A)]

 Tip
AKK Clapetă de închidere, material plastic

 Flanşă
 Acces interzis: fără

 Mărimea nominală [mm]

 Accesorii
 Acces interzis: fără

FL Flanşe la ambele capete

125
160
200
250
315
400

GK Flanşe compatibile la ambele capete

 Servomotor
 Fără intrare: operare manuală 

 Poziţia lamelei clapetei
 Numai pentru servomotoare cu arc
 de  rapel şi servomotoare pneumatice

B30 24 V AC/DC tensiune de alimentare 
B32 24 V AC/DC tensiune de alimentare,
  cu  întrerupător auxiliar
B40 230 V AC tensiune de alimentare
B42 230 V AC tensiune alimentare
 cu  întrerupător auxiliar
BP0 24 V AC/DC tensiune de alimentare,  

dispozitiv de acţionare
 cu arc de  revenire
BP2 24 V AC/DC tensiune de alimentare,  

dispozitiv de acţionare cu arc
 de  revenire, cu întrerupător auxiliar
BR0 230 V AC tensiune de alimentare,  

dispozitiv de acţionare
 cu arc de  revenire
BR2 230 V AC tensiune alimentare,
 dispozitiv  de acţionare cu arc
 de revenire, cu  întrerupător auxiliar
TN0 Servomotor pneumatic 0,2 – 1 bar

NO Curent întrerupt/Curent
 întrerupt pentru  a deschide
NC Curent întrerupt/Curent
 întrerupt pentru  a deschide

K5 – 3.1 – 18

Text standard

Acest text de specificaţii  
descrie proprietăţile  
generale ale produsului.  
Textele pentru variantele  
individuale pot fi generate  
cu ajutorul programului  
nostru de proiectare
Easy  Product Finder.

Opţiuni comandă
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 ■ Selectare produs
 ■ Dimensiuni principale
 ■ Termeni
 ■ Valori de corecţie pentru atenuarea sistemului
 ■ Măsurători
 ■ Dimensionare şi exemple de dimensionare

K5 – 3.4 – 1

Închidere şi restricţie
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Selectare produs Tip

AK AK-Ex AKK VFR

Tipul sistemului
Introducerea aerului ● ● ● ●

Extragerea aerului ● ● ● ●

Conectarea la tubulatură
Circular ● ● ● ●

Rectangular

Domeniu debit de aer
până la [m³/h] 5435 5435 5435 1745
până la [l/s] 1510 1510 1510 485

Calitatea aerului
Filtrat ● ● ● ●

Aer extras din birouri ● ● ● ●

Aer poluat ○ ○ ●

Aer contaminat ○ ○ ●

Funcţia de închidere
Manual ● ●

Servomotor – electric/
pneumatic ○ ● ○

Funcţie de siguranţă ○ ○ ○

Restricţie
Manual ●

Servomotor – electric ○

Zone speciale
Atmosfere potenţial 
explozive. ●

● Posibil
○ Posibil în anumite condiţii: variantă de unitatea robustă şi/sau servomotor specific sau produs suplimentar folositor

Imposibil
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ØD [mm]
Clapetele de închidere şi reglare a debitului
sunt  executate din oţel inoxidabil:
diametrul exterior al  ştuţului de racord
Clapete de închidere executate din material  
plastic: diametru interior al ştuţului de racord

ØD₁ [mm]
Diametrul de divizare a găurilor flanşelor

ØD₂ [mm]
Diametrul exterior al flanşelor

ØD₄ [mm]
Diametrul interior al găurilor şuruburilor flanşei

L [mm]
Lungimea unităţii inclusiv ştuţul de racord

L₁ [mm]
Lungimea carcasei sau izolatia acustica

n [ ]
Numărul găurilor de şuruburi ale flanşei

T [mm]
Grosime flanşă

m [kg]
Greutate unitate inclusiv accesoriile
minime  necesare

LPA [dB(A)]
Nivel de presiune sonoră ponderat A a zgomotului  
aerului regenerat a clapetei de închidere
sau  reglare a debitului, atenuare sistemului
luată în  considerare

 [m³/h] şi [l/s]
Debit volumetric

Δpst [%]
Presiune diferenţială statică

Toate nivelele de presiune sonoră se bazează
pe  20 μPa.

K5 – 3.4 – 3

Dimensiuni principale

Termeni

Definiţia zgomotului

LPA

①②

① Zgomot aer regenerat
② Zgomot radiat prin carcasă

Presiune diferenţială statică



∆pst

● Posibil
○ Posibil în anumite condiţii: variantă de unitatea robustă şi/sau servomotor specific sau produs suplimentar folositor

Imposibil
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Tabelele de dimensionare  
rapidă indică nivelele de  
presiune a sunetului care  
sunt de aşteptat într-o  
încăpere atât de la  
zgomotul aerului  
regenerat cât şi de la  
zgomotul radiat prin  
carcasă. Nivelul de  
presiune sonoră într-o  
încăpere rezultă de la  
nivelul de putere sonoră a  
produselor – pentru un  
debit volumic şi o  
presiune diferenţială date  
– şi a atenuării şi izolaţiei  
de la locul montajului. Din  
acest motiv valorile  
general acceptate de  
atenuare şi izolare au fost  
luate în considerare  
pentru tabele. 
 
Distribuţia aerului de-a  
lungul tubulaturii de  
ventilaţie, schimbările de  
direcţie, reflecţia de capăt  
şi atenuarea încăperii  
toate au afectează nivelul  
presiunii sonore a  
zgomotului aerului  
regenerat. 
Izolaţia plafonului şi  
atenuarea încăperii  
influenţează nivelul  
presiunii sonore a  
zgomotului emis de  
carcasă.

Valori de corecţie
pen tru dimensionare  
rapidă acustică
Valorile de corecţie pentru  
distribuţie în tubulatura de  
ventilaţie sunt bazate pe  
numărul de difuzoare  
alocate oricărei clapete  
de închidere sau de  
reglare a debitului. Dacă  
există doar un difuzor  
(ipoteză: 140 l/s sau 500  
m³/h), nu este necesară  
nicio corecţie.

Corecţia octavei pentru distribuţia în tubulatură utilizată pentru
calculul zgomotului aerului  regenerat

 [m³/h] 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
[l/s] 140 280 420 550 700 840 1100 1400
[dB] 0 3 5 6 7 8 9 10

Reducerea nivelului de presiune sonoră a zgomotului generat de aer

①

②
③④⑤

① Unitate terminală VAV
② Distribuţie în tubulatura de ventilaţie
③ Schimbarea direcţiei

④ Reflexia de capăt
⑤ Izolaţie de plafon

O schimbare de direcţie  
de ex. la conexiune  
orizontală a cutiei plenum  
difuzor a fost luată în  
considerare pentru  
valorile de atenuare  
sistem. Conexiunea  
verticală a cutiei plenum  
nu are ca rezultat o  
atenuare de sistem.  
Schimbări suplimentare  
de direcţie nu au ca  
rezultat nivele de presiune  
sonoră mai scăzute.

Atenuare sistem per octavă conform VDI 2081 pentru calculul zgomotului aerului regenerat

Frecvenţă
cen trală [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Schimbarea  
direcţiei 0 0 1 2 3 3 3 3

Reflexia 
de  capăt 10 5 2 0 0 0 0 0

Atenuare  
încăpere 5 5 5 5 5 5 5 5

Corecţie octavă pentru calculul zgomotului emis de carcasă

Frecvenţă
cen trală [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Izolaţie
de  plafon 4 4 4 4 4 4 4 4

Atenuare  
încăpere 5 5 5 5 5 5 5 5
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Măsurători

Datele acustice pentru  
zgomotul aerului  
regenerat şi zgomotul  
generat prin carcasă  
sunt determinate  
conform EN ISO 5135.  
Toate măsurătorile  
sunt efectuate într-o  
cameră de reverberaţii  
conform EN ISO 3741.

Măsurarea zgomotului aerului regenerat

Δpst

LPA



①

③

② ⑤⑤④

① Camera de reverberaţii
② Unitate terminală VAV
③ Microfon

④ Ventilator
⑤ Atenuator de zgomot

Măsurarea zgomotului radiat prin carcasă

Δpst

LPA2



①

③

②

⑤④

① Camera de reverberaţii
② Unitate terminală VAV
③ Microfon

④ Ventilator
⑤ Atenuator de zgomot
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Acest catalog furnizează tabele
de dimensionare  rapidă comodă
pentru clapete de închidere şi  reglare debit.
Nivelele de presiune sonoră pentru zgomotul  
aerului regenerat sunt furnizate pentru toate  
mărimile nominale. Tabelele de dimensionare  
rapidă se bazează pe nivelurile
de atenuare  acceptate normal.
Datele de dimensionare pentru alte
debite  volumetrice şi presiuni diferenţiale pot
fi  determinate rapid şi precis utilizând programul 
de  design Easy Product Finder
(căutător simplu de  produs).

Date oferite
max = 280 l/s (1010 m3/h)
Δpst = 150 Pa
Nivel de presiune sonoră necesar
în încăpere 30  dB(A)

Dimensionare rapidă
AK/100/00H
Zgomot aer regenerat LPA = 23 dB(A)

K5 – 3.4 – 6

Dimensionare cu 
aju torul acestui catalog

Exemplu
de dimensio nare

Easy Product Finder  
(căutătorul simplu
de  produs)

Easy Product Finder
 vă permite să  
dimensionaţi utilizând  
datele dumneavoastră  
specifice.

Veţi găsi
Easy Product  Finder 
pe pagina  noastră
de web.




