




Uygulama

Uygulama

İklimlendirme sistemlerinin havalandırma kanallarında hava akışını kapatmak ya da kısıtlamak için kullanılana AK Tipi dairesel kesitli kapama damperleri

Özellikler

Damper klapesi, manüel, elektrikle veya pnömatik olarak çalıştırılabilir.
Düşük sızıntılı kapama
İsteğe bağlı yay geri dönüşlü servomotorla sağlanan emniyet fonksiyonu

Tanım

Türler

AK: Kapama damperi
AK-FL: Her iki ucunda flanşlı kapama damperi

Konstrüksiyon

Galvanizli çelik sac
P1: Toz boya kaplı, gümüş rengi (RAL 7001)
A2: Paslanmaz çelik

Parçalar ve özellikleri

Montaja hazır kapama damperi
Klape mekanizmalı damper klapesi

Eklentiler

Min/Maks servomotorları: Minimum ile maksimum hava debisi referans değerleri arasında geçiş yapmak için kullanılan servomotorlar
Devre sonu konumları algılamak için ilave siviç

Aksesuarlar

Her iki uçta dudaklı contalar (fabrika montajlı)
Her iki uçta karşı flanşlar

Konstrüksiyon özellikleri

Dairesel gövde
EN 1506 veya EN 13180'e göre dairesel kanallara uygun bağlantı boğazı

AK

DÜŞÜK SIZINTILI KAPAMA IÇIN

İklimlendirme sistemlerinin havalandırma kanallarında hava debilerinin
kapatılması için kullanılan dairesel kesitli kapama damperleri

Bakım gerektirmeyen damper klapesi mekanizması
Kapalı klape hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf 4'e uygun
Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf C'ye uygun

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar

Elektrikli servomotor
Yay geri dönüşlü servomotor
Pnömatik servomotor
Devre sonu konumlarını algılamak için ayarlanabilir anahtarlama
noktalarına sahip ilave siviç
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Dudaklı conta kanalına sahip bağlantı boğazı
Mil uzatmasında dışarıdan gösterilmiş damper klapesinin konumu
AK-FL: Flanşlar EN 12220'ye uygun

Malzemeler ve yüzeyler

Galvanizli çelik sacdan yapılmış gövde ve damper klapesi
TPE plastikten yapılmış klape contası
Poliüretandan yapılmış basit yataklar
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