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Potansiyel olarak patlayıcı ortamlara (ATEX) yönelik onaylanmış ve belgelenmiş olan,  
kanalları kapatmak için kullanılan dairesel kesitli kapama (shut-off) damperleri

 ■ ATEX uyumlu konstrüksiyon ve parçalar
 ■ Bölge 1 ve 2'de tüm gazlar, buğular ve buharlara ek olarak elektrikli  

servomotor ile Bölge 21 ve 22'de tozlara karşı onaylı
 ■ Üfleme havasına ve emiş havasına uygundur
 ■ Elektrikli veya pnömatik servomotor
 ■ Herhangi bir yönde (yatay veya düşey) monte edilebilir.
 ■ Kapalı klape hava sızdırmazlığı EN 1751'e göre sınıf 4'e kadar uygundur.
 ■ Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf C'ye uygundur.

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar
 ■ Yay geri dönüşlü servomotor
 ■ Devre sonu konumlarını algılamak için ayarlanabilir anahtarlama noktalarına  

sahip ilave anahtar

AK-Ex 3.1 –

X XAK-Extestregistrierung

K5 – 3.1 – 23

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda (ATEX) hava  
debilerinin düşük sızıntılı kapanması için
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Genel bilgiler
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Tip

AK-Ex Genel bilgiler 3.1 – 24
Sipariş kodu 3.1 – 27
Hızlı seçim 3.1 – 28
Boyutlar ve ağırlıklar 3.1 – 29
Montaj detayları 3.1 – 30
Teknik şartname 3.1 – 31

Uygulama
– İklimlendirme sistemlerinin havalandırma  

kanallarında hava akışının kapatılması veya  
kısıtlanması için AK-Ex Tipi dairesel kesitli  
EXCONTROL kapama (shut-off) damperleri

– Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda (ATEX)  
kullanım için

– Kapama (shut-off) damperini kontrol etmek için  
kullanılan giriş sinyali, başkaları tarafından  
sağlanacaktır.

Sınıflandırma
Elektronik kontrol: Ekipman grubu II
– Bölge 1 ve 2 (atmosfer gazları): II 2 G c II T5/T6
– Bölge 21 ve 22 (atmosfer tozları):  

II 2 D c II 80 °C

Pnömatik kontrol: Ekipman grubu II
– Bölge 1 ve 2 (atmosfer gazları): II 2 G c II T5/T6

Konstrüksiyon
– Galvanizli çelik sac
– P1: İç kanal toz boya kaplı, gümüş rengi  

(RAL 7001)
– A2: Paslanmaz çelikten iç kanal

Nominal ölçüler
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Eklentiler
– Elektronik servomotor:
– Devre sonu konumları algılamak için ilave  

anahtar
– Pnömatik servomotor

Özellikler
– ATEX işareti ve belgesi
– ATEX ekipman grubu II, bölge 1 ve 2 için ve  

elektrikli servomotor ile bölge 21 ve 22 için de  
kullanımı onaylıdır

Parçalar ve özellikleri
– Montaja hazır kapama (shut-off) damperi  

ünitesi
– Klape mekanizmalı damper klapesi
– Eşpotansiyelli bağlantı
– Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda  

kullanmaya uygun kablo rakorları
– ATEX uyumlu servomotor, fabrika monte  

edilmiş ve kablo bağlantıları yapılmıştır

Konstrüksiyon özellikleri
– Dairesel gövde
– Yapı ve malzemeler, potansiyel olarak patlayıcı  

ortamlarda (ATEX) kullanıma yönelik AB  
direktifine uymaktadır.

– Dairesel bağlantı kanallarına ait dudaklı  
contaya sahip bağlantı boğazı EN 1506 ve  
EN 13180'e uygundur.

Temel bilgiler ve tanımlar 3.4 – 1

Sayfa

K5 – 3.1 – 24

Tanım

Kapama (shut-off)  
damperi AK-Ex Tipi

Elektronik kontrollü AK-Ex'in şematik  
gösterimi

230 VAC
Sicherer Bereich

①②③

④

① Kapama (shut-off) damperi
② Elektrikli servomotor
③ Klemens kutusu
④ Anahtar(başkaları tarafından sağlanacak)

Pnömatik kontrollü AK-Ex'in şematik  
gösterimi

Sicherer Bereich

①

②

③

① Kapama (shut-off) damperi
② Pnömatik servomotor
③ Vana veya kontrol sinyali 0 –1 bar
 (başkaları  tarafından sağlanacak)
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Malzemeler ve yüzeyler
– Galvanizli çelik sacdan yapılmış gövde ve  

damper klapesi
– TPE plastikten yapılmış klape contası
– Poliüretandan yapılmış basit yataklar
– Alüminyum dökümden yapılmış elektrikli  

servomotor
– Plastikten yapılmış pnömatik servomotor
– İç tüp ya paslanmaz çelikten (A2) yapılmıştır ya  

da toz boya kaplıdır (P1).

Montaj ve devreye alma
– Eşpotansiyelli bağlantı: Uygun kablolar  

başkaları tarafından bağlanılmalıdır.
– Herhangi bir yönde (yatay veya düşey) monte  

edilebilir.

Standartlar ve kılavuzlar
– 94/9/EC Direktifi: Potansiyel olarak patlayıcı  

ortamlarda kullanımı amaçlanan ekipman ve  
koruyucu sistemler

– Kapalı klape hava sızdırmazlığı EN 1751,  
sınıf 4'e uygundur (nominal ölçüler 100 ve 160,  
sınıf 3).

– 125 ve 160 nominal ölçüleri genel gerekleri  
karşılar; 200 – 400 nominal ölçüleri, kabul  
edilebilir kapalı klape sızdırmazlığı ile ilgili  
olarak DIN 1946, bölüm 4'ün artırılmış  
gereklerini karşılar

– Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf C'ye  
uygundur.

Bakım
– Yapısı ve kullanılan malzemeler aşınmaya  

maruz kalmadığı için bakım gerektirmez.
 

K5 – 3.1 – 25

Teknik bilgiler

Elektronik

Pnömatik

Nominal ölçüler 125 – 400 mm
Kabul edilebilir statik fark basıncı 1500 Pa
Çalışma sıcaklığı 10 ila 50 °C arası

Besleme gerilimi 24 – 230 V AC ± %10, 50/60 Hz
Güç derecesi 120 VA maks.
IEC koruma sınıfı I (koruyucu topraklama)
Koruma seviyesi IP 66

EC uygunluğu 94/9/EG'ye göre ATEX, 2004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk, 
2006/95/EG'ye göre  alçak gerilim

Kontrol basıncı 0 – 1,2 bar
Maksimum basınç 1,5 bar
Basınçlı hava Cihazlar için yağ, su ve toz içermeyen basınçlı hava
Koruma seviyesi IP 20
Hava tüketimi (%100 strok) 0,3 l/n (nominal ölçüler 125 – 250) ila 0,5 l/n maks. arsında (nominal ölçü 315 – 400)
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Elektronik kontrollü AK-Ex'in şematik  
gösterimi

① ②
④

⑤

⑥

⑦

③

① Muhafaza
② İlave anahtar
③ Elektrikli servomotor
④ Terminal kutusu
⑤ Kablo rakoru
⑥ Eşpotansiyelli bağlantı
⑦ Damper klapesi

Pnömatik kontrollü AK-Ex'in şematik  
gösterimi

① ②

③

④

⑤

① Muhafaza
② Pnömatik servomotor
③ Kontrol sinyali bağlantısı
④ Eşpotansiyelli bağlantı
⑤ Damper klapesi
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Sipariş örnekleri

AK-Ex

    

  AK-Ex – P1  /  125  /  T0F  /  NO  

 Tip
AK-Ex Potansiyel olarak patlayıcı ortamlara 
 yöne lik kapama (shut-off) damperi

 Malzeme
 Kayıt yok: galvanizli çelik sac
P1 İç kanal toz boya kaplı, gümüş rengi  

(RAL 7001)
A2 Paslanmaz çelikten iç kanal

 Nominal ölçü [mm]
125
160
200
250
315
400

 Servomotor
 Elektronik
T0S Servomotor
T0F Yay geri dönüşlü servomotor
T0X İlave anahtarlı servomotor
T0Y İlave anahtarlı yay geri dönüşlü servomotor

 Pnömatik
P50 Servomotor

 Damper klapesi konumu
 Yalnızca yay geri dönüşlü ve pnömatik
 ser vomotorlar için
NO Basınçsızken/Enerjisizken AÇIK
NC Enerjisizken/Basınçsızken kapalı

Sipariş kodu

AK-Ex/125/T0S
Malzeme Galvanizli çelik sac
Nominal ölçü 125 mm
Servomotor Elektrikli servomotor

AK-Ex/200/P50/NO
Malzeme Galvanizli çelik sac
Nominal ölçü 200 mm
Servomotor Pnömatik servomotor
Damper kanat konumu Basınçsızken AÇIK
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K5 – 3.1 – 28

Havadan yayılan  
gürültü

Hızlı seçim boyutlandırma  
tabloları, istenilen oda ses  
basıncı seviyeleri  
hakkında iyi bir genel  
bakış sağlar. Yaklaşık ara  
değerler enterpole  
edilebilir. Hassas ara  
değerler ve spektrum  
verileri, Easy Product  
Finder tasarım  
programımız ile  
hesaplanabilir.

Hızlı seçim: Açık damper klapesinde statik fark basınç ve ses basıncı seviyeleri

Nominal ölçü


Fark basıncı Havadan yayılan gürültü

∆pst LPA

l/s m³/h Pa dB(A)

125

49 177 5 20
74 265 12 28
98 353 21 34

147 530 46 45

160

80 290 4 18
121 434 10 26
161 579 17 32
241 869 39 40

200

126 452 4 17
188 679 8 24
251 905 14 29
377 1357 32 37

250

196 707 3 16
295 1060 6 22
393 1414 11 28
589 2121 25 37

315

312 1122 2 16
468 1683 4 24
623 2244 8 30
935 3367 18 41

400

503 1810 1 26
754 2714 3 37

1005 3619 5 45
1508 5429 10 58
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K5 – 3.1 – 29

Boyutlar

Boyutlar

Nominal  
ölçü

ØD B3 H3 C
mm

125 124 372 221 129
160 159 372 221 111
200 199 463 311 182
250 249 463 311 157
315 314 627 461 289
400 399 627 461 246

Ağırlıklar

Nominal  ölçü
AK-Ex/.../T0* AK-Ex/.../P..

m
kg

125 16,5 15,0
160 16,5 15,0
200 18,0 16,5
250 18,0 16,5
315 22,0 20,5
400 22,0 20,5

AK-Ex

536

B₃

Ø
D

600

H
₃

C
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Devreye alma ve bakım  
için yer gerekir.

Devreye alma ve bakım  
işine olanak sağlamak için  
eklentilerin yakınlarında  
yeterli alan bırakılmalıdır.  
Bakım kapağı  
açıklıklarının yeterli  
boyutlara sahip olmasını  
sağlamak gerekebilir.

Gerekli alan

Nominal ölçü
① ② ③

mm
125 600 220 300
160 600 220 300
200 600 310 300
250 600 310 300
315 600 460 300
400 600 460 300

Eklentilere erişim

③ ①

②
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Üfleme havası veya emiş havası için potansiyel  
olarak patlayıcı ortamlarda hava akışının  
kapatılması veya kısıtlanması için kullanılan  
dairesel kesitli kapama (shut-off) damperleri  
6 nominal ölçüde mevcuttur.
En fazla 1500 Pa kadar kanal basınçlarına  
uygundur.
Montaja hazır ünite, damper klapeli gövdeden ve  
eşpotansiyelli bağlantıya ve potansiyel olarak  
patlayıcı ortamlarda kullanıma yönelik parçalardan  
oluşur.
Dairesel bağlantı kanallarına ait dudaklı contaya  
sahip bağlantı boğazı EN 1506 ve EN 13180'e  
uygundur.
Kapalı klape hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf 4'e  
uygundur (nominal ölçüler 125 ve 160, sınıf 3).
Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf C'ye  
uygundur.

Özellikler
– ATEX işareti ve belgesi
– ATEX ekipman grubu II, bölge 1 ve 2 için ve  

elektrikli servomotor ile bölge 21 ve 22 için de  
kullanımı onaylıdır

Malzemeler ve yüzeyler
– Galvanizli çelik sacdan yapılmış gövde ve  

damper klapesi
– TPE plastikten yapılmış klape contası
– Poliüretandan yapılmış basit yataklar
– Alüminyum dökümden yapılmış elektrikli  

servomotor
– Plastikten yapılmış pnömatik servomotor
– İç tüp ya paslanmaz çelikten (A2) yapılmıştır ya  

da toz boya kaplıdır (P1).

Konstrüksiyon
– Galvanizli çelik sac
– P1: İç kanal toz boya kaplı, gümüş rengi  

(RAL 7001)
– A2: Paslanmaz çelikten iç kanal

Teknik bilgiler
– Nominal ölçüler: 125 ila 400 mm arası
– Kabul edilebilir statik fark basıncı: 1500 Pa

Boyutlandırma verileri
–  ______________________________ [m³/h]
– LPA havadan yayılan gürültü _________ [dB(A)]
 

 Tip
AK-Ex Potansiyel olarak patlayıcı ortamlara  

yönelik kapama (shut-off) damperi

 Malzeme
 Kayıt yok: galvanizli çelik sac

 Nominal ölçü [mm]

P1 İç kanal toz boya kaplı, gümüş rengi  
(RAL 7001)

A2 Paslanmaz çelikten iç kanal

125
160
200
250
315
400

 Servomotor
 Elektronik

 Pnömatik

 Damper klapesi konumu
 Yalnızca yay geri dönüşlü ve pnömatik  

servomotorlar için

T0S Servomotor
T0F Yay geri dönüşlü servomotor
T0X İlave anahtarlı servomotor
T0Y İlave anahtarlı yay geri dönüşlü  

servomotor

P50 Servomotor

NO Basınçsızken/Enerjisizken AÇIK
NC Enerjisizken/Basınçsızken kapalı

K5 – 3.1 – 31

Standart metin

Bu teknik şartname,  
ürünün genel özelliklerini  
tanımlar. Türlere ait  
metinler, Easy Product  
Finder tasarım  
programımız ile  
oluşturulabilir.

Sipariş seçenekleri
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Tam kapama (shut-off)
ve  ayarlama
Temel bilgiler ve tanımlar

3

 ■ Ürün seçimi
 ■ Ana boyutlar
 ■ Tanımlar
 ■ Konstrüksiyon
 ■ Sistem yutumu için düzeltme değerleri
 ■ Ölçüler
 ■ Boyutlandırma ve boyutlandırma örneği

  3.4 –

X XTemel bilgiler ve tanımlar testregistrierung

K5 – 3.4 – 1
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Ürün seçimi

K5 – 3.4 – 2

Tip
AK AK-Ex AKK VFR

Sistem türü
Üfleme havası ● ● ● ●
Emiş havası ● ● ● ●
Kanal bağlantısı
Dairesel kesitli ● ● ● ●
Dikdörtgen kesitli
Hava debisi aralığı
Azami [m³/h] 5435 5435 5435 1745
Azami [l/s] 1510 1510 1510 485
Hava kalitesi
Filtreli ● ● ● ●
Ofis emiş havası ● ● ● ●
Kirli ○ ○ ●
Kontamine ○ ○ ●
Kapama
Manuel olarak ● ●

Elektrikli/pnömatik  servomotor ○ ● ○

Emniyet konumu ○ ○ ○
Kısıtlama
Manuel olarak ●
Elektrikli servomotor ○
Özel alanlar
Patlayıcı ortamlara sahip  
alanlar ●

● Mümkün

○ Belli şartlar altında mümkündür: Sağlam ünite türü ve/veya belirli bir servomotor
Mümkün değil
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ØD [mm]
Paslanmaz çelikten yapılmış kapama ve debi ayar  
damperleri: Bağlantı boğazının dış çapı
Plastikten yapılmış kapama (shut-off) damperleri:  
Bağlantı boğazının iç çapı

ØD₁ [mm]
Flanşların diş dairesi çapı

ØD₂ [mm]
Flanşların dış çapı

ØD₄ [mm]
Flanşların vida deliklerinin iç çapı

L [mm]
Bağlantı boğazı dâhil ünitenin uzunluğu

L₁ [mm]
Gövdenin veya akustik kaplamanın uzunluğu

n [ ]
Flanş vida deliklerinin sayısı

T [mm]
Flanş kalınlığı

m [kg]
Asgari olarak gerekli eklenti elemanlarıyla birlikte  
ünite ağırlığı
 

LPA [dB(A)]
Sistem yutumu dikkate alınarak, kapama veya  
debi ayar damperine ait havadan yayılan  
gürültünün A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi

 [m³/h] ve [l/s]
Hava debisi

Δpst [%]
Statik fark basıncı

Tüm ses basıncı seviyelerinde 20 µPa temel alınır.
 

Galvanizli çelik sac
– Galvanizli çelik sacdan yapılmış gövde
– Ürün tipin için belirtildiği üzere hava akışıyla  

temas eden parçalar
– Montaj elemanları veya kapaklar gibi dışarıdaki  

parçalar genellikle galvanizli çelik sacdan  
yapılmıştır.

Toz boya kaplı yüzey (P1)
– Gövde, gümüş rengi (RAL 7001) toz boya kaplı  

galvanizli çelik sacdan yapılmıştır.
– Hava akışıyla temas eden parçalar toz boya  

kaplıdır ya da plastikten yapılmıştır.
– Üretimden dolayı hava akışıyla temas eden  

bazı parçalar paslanmaz çelik, alüminyum veya  
toz boya kaplı olabilir.

– Montaj elemanları veya kapaklar gibi dışarıdaki  
parçalar genellikle galvanizli çelik sacdan  
yapılmıştır.

Paslanmaz çelik (A2)
– Gövde 1.4201 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
– Hava akışıyla temas eden parçalar toz boya  

kaplıdır ya da paslanmaz çelikten yapılmıştır.
– Montaj elemanları veya kapaklar gibi dışarıdaki  

parçalar genellikle galvanizli çelik sacdan  
yapılmıştır.

 

K5 – 3.4 – 3

Ana boyutlar

Tanımlar

Konstrüksiyon

Gürültünün tanımı

LPA

①②

① Havadan yayılan gürültü
② Gövdeden yayılan gürültü

Statik fark basıncı



∆pst
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Hızlı seçim boyutlandırma  
tabloları, hem havadan  
yayılan gürültü hem de  
gövdeden yayılan gürültü  
için bir odada istenebilen  
ses basıncı seviyelerini  
göstermektedir. Belirli bir  
hava debisi ve fark  basıncı 
için, bir odadaki  ses 
basıncı seviyesi,  ürünlerin 
ses gücü  seviyesinden ve 
sahadaki  yutum ve 
yalıtımdan  kaynaklanır. 
Genel olarak  kabul edilen 
yutum ve  yalıtım değerleri  
bulunmaktadır. 
Kanal sistemi boyunca  
havanın dağılımı, yön  
değiştirmeler, son  
yansıma ve odanın ses  
yutumu gibi etkilerin hepsi  
havadan yayılan  
gürültünün ses basıncı  
seviyesini etkiler. Tavan  
yalıtımı ve odanın ses  
yutumu, gövdeden yayılan  
gürültünün ses basıncı  
seviyesini etkiler.

Akustik hızlı seçime  
yönelik düzeltme  
değerleri

Kanal sistemindeki  
dağıtıma ait düzeltme  
değerleri, herhangi bir  
kapama (shut-off)  
damperi veya debi ayar  
damperine atanan  
difüzörlerin sayısına  
bağlıdır. Sadece bir  
difüzör varsa (varsayım:  
140 l/s veya 500 m³/h),  
herhangi bir düzeltmeye  
gerek yoktur.

Sistemin ses yutum  
değerleri için bir yön  
değiştirme (örneğin,  
difüzörün plenum  
kutusunun yatay  
bağlantısında bulunan)  
dikkate alınmıştır. Plenum  
kutusunun dikey  
bağlantısında bu sistem  
yutumu etkili değildir. Ek  
dirsekler, ses basıncı  
seviyelerinin daha düşük  
olmasına yol açar.

Havadan yayılan gürültünün hesaplanması için VDI 2081'e göre oktav başına sistem yutumu

Merkez frekans  
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Yön değiştirme 0 0 1 2 3 3 3 3
Son yansıma 10 5 2 0 0 0 0 0
Odanın ses  

yalıtımı 5 5 5 5 5 5 5 5

Nominal ölçü 250 için son yansımaya dayanılarak hesaplanmıştır.

Havadan yayılan gürültüyü hesaplamak için, kanal sistemindeki debi dağılıma ait oktav düzelt-
mesi
 [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

Havadan yayılan gürültünün ses basıncı seviyesini azaltma

①

②
③④⑤

① VAV terminal ünitesi
② Kanal sistemi içinde dağıtım
③ Yön değiştirme

④ Son yansıma
⑤ Tavan yalıtımı

Gövdeden yayılan gürültünün hesaplanması için oktav düzeltmesi

Merkez frekans  
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Tavan yalıtımı 4 4 4 4 4 4 4 4
Odanın ses  

yalıtımı 5 5 5 5 5 5 5 5
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K5 – 3.4 – 5

Ölçüler

Havadan yayılan  
gürültü ve gövdeden  
yayılan gürültüye ait  
akustik veriler,  
EN ISO 5135'e göre  
belirlenir. Tüm  
ölçümler,  
EN ISO 3741'e uygun  
bir yankılama odasında  
yapılır.

Belirttiğimiz havadan yayılan gürültüye ait ses basıncı seviyeleri LPA bir yankılama odasının içindeki  
ölçümlere dayanmaktadır. Ses basıncı LP bütün frekans aralığı için ölçülür. Sistem yutumu ve A-ağırlıklı  
dâhil ölçümlerin değerlendirilmesi ses basıncı seviyesine LPA neden olur.

Havadan yayılan gürültünün ölçülmesi

Δpst

LP



①

③

② ⑤⑤④

① Yankılama odası
② VAV terminal ünitesi
③ Mikrofon

④ Fan
⑤ Susturucu

Belirttiğimiz gövdeden yayılan gürültüye ait ses basıncı seviyeleri LPA2 bir yankılama odasının içindeki  
ölçümlere dayanmaktadır. Ses basıncı LP bütün frekans aralığı için ölçülür. Sistem yutumu ve A-ağırlıklı  
dâhil ölçümlerin değerlendirilmesi ses basıncı seviyesine LPA2 neden olur.

Gövdeden yayılan gürültünün ölçülmesi

Δpst

LP



①

③

②

⑤④

① Yankılama odası
② VAV terminal ünitesi
③ Mikrofon

④ Fan
⑤ Susturucu
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Bu katalog, kapama ve debi ayarlama damperleri  
için uygun hızlı seçim boyutlandırma tabloları  
sağlar.
Tüm nominal ölçüler için, havadan yayılan  
gürültüye ait ses basıncı seviyeleri belirtilmiştir.  
Hızlı seçim boyutlandırma tabloları, genel olarak  
kabul edilen yutum seviyelerine dayanır.
Diğer hava debileri ve fark basınçlarına ait  
boyutlandırma verileri, Easy Product Finder  
tasarım programını kullanarak hızlı ve hassas bir  
şekilde belirlenebilir.
 

Verilen bilgiler
maks = 280 l/s (1010 m3/h)
Δpst = 150 Pa
Odadaki gerekli ses basıncı seviyesi 30 dB(A)

Hızlı seçim
AK/100/00H
Havadan yayılan gürültü LPA = 23 dB(A)
 

Bu katalogun  
yardımıyla boyutlan-
dırma

Boyutlandırma örneği

Easy Product Finder

Easy Product Finder,  
projeye özgü verilerinizi  
kullanarak ürünleri  
boyutlandırmanızı sağlar.

Easy Product Finder  
programını web sitemizde  
bulabilirsiniz.




