




Alkalmazás

Alkalmazás

Az ARK-típusú visszacsapó csappantyúk, légkondicionáló rendszerekhez a beszívott és elhasznált levegő légcsatornákba
Nem kívánt légáramok kialakulásának megakadályozása a nem kívánt irányokba, amikor a rendszer nem működik
A csappantyúk automatikusan lezárnak, amikor a rendszert kikapcsolják
Maximális nyomáskülönbség: 5000 Pa

Különleges ismérvek

Lamellák anyaga sósvíz-álló AIMg 3
Alacsony karbantartásigényű, robosztus kialakítás
Maximális nyomásterhelés 5000 Pa
Lezárt csappantyú légtömörsége ellennyomással a zárás irányába EN 1751, 4. osztály
Csappantyú negatív vagy pozitív nyomáshoz (levegő beszívás vagy kifújás)
Hőálló, legfeljebb 80 °C-ig
Opcionálisan legfeljebb 200 °C-ig hőálló kialakítás Viton tömítéssel
Beépítés vízszintes vagy függőleges légcsatornákba.
Karbantartásmentes DU csapágyak teflon bevonattal, a tengelyek anyaga rozsdamentes acél

Leírás

Változatok

ARK: Visszacsapó csappantyú, összekapcsolt lamellákkal, lehetőleg változó térfogatáramhoz
ARK-1 Visszacsapó csappantyú, állítható lamellakorlátozókkal, lehetőleg állandó térfogatáramhoz

Kialakítás

Horganyzott acéllemez, csatlakoztatás légcsatornához peremfuratok nélkül
A2: rozsdamentes acél
G: Csatlakoztatás légcsatornához peremfuratokkal

ARK

NAGY IGÉNYBEVÉTELHEZ

A visszacsapó csappantyúk megakadályozzák a nem kívánt légáramok
kialakulását a nem kívánt irányokba, amikor a rendszer nem működik

Légtömörség ellennyomással EN 1751, 4. osztály
Maximális nyomásterhelés 5000 Pa
Lamellák anyaga sósvíz-álló AIMg 3, a ház anyaga horganyzott acél
Elérhető standard méretekben és számos köztes méretben
ARK változat (összekapcsolt lamellákkal) változó térfogatárammal
ARK-1 változat (állítható lamellakorlátozókkal) állandó térfogatáramhoz
Beépítés vízszintes vagy függőleges légcsatornákba.

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Beépítőkeret
Porszórt (RAL, NCS vagy DB)
Rozsdamentes acél szerkezet, rozsdamentes acél ház, a lamellák anyaga
AlMg3z
Hőálló, legfeljebb 200 °C-ig, Viton tömítéssel
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Kiegészítők

Beépítőkeret: Beépítőkeret, Önműködő mechanikus csappantyúk gyors és egyszerű beépítéséhez

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
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Accessories

Type Installation subframe
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