




Alkalmazás

Alkalmazás

A KUL-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 teljes nyomáskülönbség: 100 Pa

Különleges ismérvek

Elérhető standard méretekben és bármilyen köztes méretben
Hőálló, legfeljebb 80 °C-ig
Maximális nyomás 100 Pa
A visszacsapó csappantyúkat a légáram zárja és nyitja, nincs szükség motorra
Visszacsapó csappantyú, formázott alumínium lamellákkal, normál igényekhez, a lamellák szigeteléssel vannak ellátva a hangcsillapításhoz

Leírás

Változatok

KUL: Visszacsapó csappantyú, csatlakoztatás légcsatornához peremfuratok nélkül
KUL-G: Visszacsapó csappantyú, csatlakoztatás légcsatornához peremfuratokkal

Alkatrészek és tulajdonságok

Készülékház
Lamellák alacsony súrlódású csapágyakkal
Lamella korlátozók
Lamellaél szigetelések
Alsó ütköző (profilelem)
Látható tartóelem B = 1000 mm mérettől

KUL

LÉGCSATORNÁBA TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSHEZ

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

Maximális nyomás 100 Pa
Az U-csatorna csatlakozással ellátott ház megfelelő négyszögletes
légcsatornákhoz
Elérhető standard méretekben és számos köztes méretben
Visszacsapó csappantyú, formázott alumínium lamellákkal, normál
igényekhez, a lamellák szigeteléssel vannak ellátva a hangcsillapításhoz

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Beépítőkeret
Porszórt (RAL, NCS vagy DB)

KEZDŐLAP > Termékek > Esővédő zsaluk – zsalu lamellák > Önműködő mechanikus szabályozólapok > Visszaáramlást gátló csappantyúk

> Típus KUL

https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek-6c97513100142ca6
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek/es%25C5%2591v%25C3%25A9d%25C5%2591-zsaluk-%25E2%2580%2593-zsalu-lamell%25C3%25A1k-43ef02ae09bd3dfc
https://www.trox.hu/es%25C5%2591v%25C3%25A9d%25C5%2591-zsaluk-%25E2%2580%2593-zsalu-lamell%25C3%25A1k/oenm%25C5%25B1koed%25C5%2591-mechanikus-szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3lapok-0e874cd043e861de
https://www.trox.hu/oenm%25C5%25B1koed%25C5%2591-mechanikus-szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3lapok/vissza%25C3%25A1raml%25C3%25A1st-g%25C3%25A1tl%25C3%25B3-csappanty%25C3%25BAk-04da25682ddda643
https://www.trox.hu/vissza%25C3%25A1raml%25C3%25A1st-g%25C3%25A1tl%25C3%25B3-csappanty%25C3%25BAk/t%25C3%25ADpus-kul-4d1138ff2f3bba43


Kiegészítők

Beépítőkeret: Beépítőkeret, Önműködő mechanikus csappantyúk gyors és egyszerű beépítéséhez

Szerkezeti ismérvek

Lamellák, 1,25 mm-es anyagvastagsággal
Lamellák, 1,0 mm-es anyagvastagsággal
Mindkét oldalon peremes, megfelelő csatlakoztatáshoz légcsatornához
További oldalsó rúd rögzítőfuratokkal, melyben elhelyezhetőek a csappantyú tengelyek és az integrált csappantyú korlátozók
A csappanytú korlátozok megakdályozák, hogy a csappantyú egy bizonyos szögnél jobban kinyíljon

Anyagok és felületek

Ház és ütköző (profilelem) horganyzott acéllemezből
A lamellák formázott alumínium anyagúak
Készülékház horganyzott acélból.
Lamella tengelyek bronzból
Oldalsó rúd PVC műanyagból
Lamellaél szigetelés habosított poliészterből
Lamella korlátozók műanyagból

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK



Accessories

Type Installation subframe

KEZDŐLAP > Termékek > Esővédő zsaluk – zsalu lamellák > Önműködő mechanikus szabályozólapok > Visszaáramlást gátló csappantyúk

> Típus KUL

https://www.trox.hu/accessories/er-%25E2%2580%2593-self-powered-dampers-f1e5e71f62fedffa
https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek-6c97513100142ca6
https://www.trox.hu/term%25C3%25A9kek/es%25C5%2591v%25C3%25A9d%25C5%2591-zsaluk-%25E2%2580%2593-zsalu-lamell%25C3%25A1k-43ef02ae09bd3dfc
https://www.trox.hu/es%25C5%2591v%25C3%25A9d%25C5%2591-zsaluk-%25E2%2580%2593-zsalu-lamell%25C3%25A1k/oenm%25C5%25B1koed%25C5%2591-mechanikus-szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3lapok-0e874cd043e861de
https://www.trox.hu/oenm%25C5%25B1koed%25C5%2591-mechanikus-szab%25C3%25A1lyoz%25C3%25B3lapok/vissza%25C3%25A1raml%25C3%25A1st-g%25C3%25A1tl%25C3%25B3-csappanty%25C3%25BAk-04da25682ddda643
https://www.trox.hu/vissza%25C3%25A1raml%25C3%25A1st-g%25C3%25A1tl%25C3%25B3-csappanty%25C3%25BAk/t%25C3%25ADpus-kul-4d1138ff2f3bba43
file:///
https://www.trox.hu/contact-2211e3dbf19c0f33
https://www.trox.hu/side-services/impresszum-e292841f51505865
https://www.trox.hu/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-0febd51c2554a8a9
https://www.trox.hu/side-services/adatkezel%25C3%25A9si-szab%25C3%25A1lyzat-9ef498601f137e20
https://www.trox.hu/side-services/jogi-nyilatkozat-68e8d41f53bca372
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