




Uygulama

Uygulama

İklimlendirme sistemlerinin havalandırma kanallarında hava akışının kapatılması veya kısıtlanması için AK-Ex Tipi dairesel kesitli EXCONTROL kapama damperleri
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda (ATEX) kullanım için
Kapama damperini kontrol etmek için kullanılan giriş sinyali, başkaları tarafından sağlanacaktır.

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

Tanım

Konstrüksiyon

Galvanizli çelik sac
P1: İç kanal toz boya kaplı, gümüş rengi (RAL 7001)
A2: Paslanmaz çelikten iç kanal

Parçalar ve özellikleri

Montaja hazır kapama damperi
Klape mekanizmalı damper klapesi
Eşpotansiyelli bağlantı
Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanmaya uygun kablo rakorları
ATEX uyumlu servomotor, fabrika monte edilmiş ve kablo bağlantıları yapılmıştır

Eklentiler

Elektronik servomotor:
Devre sonu konumları algılamak için ilave siviç
Pnömatik servomotor

AK-EX

POTANSIYEL OLARAK PATLAYICI ORTAMLARDA (ATEX)
HAVA DEBILERININ DÜŞÜK SIZINTILI KAPANMASI IÇIN

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlara (ATEX) yönelik onayanmış ve belgelenmiş
olan, kanalları kapatmak için kullanılan dairesel kesitli kapama 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 monte edilebilir
Kapalı klape hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf 4'e uygun
Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf C'ye uygun

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar

Yay geri dönüşlü servomotor
Devre sonu konumlarını algılamak için ayarlanabilir anahtarlama
noktalarına sahip ilave siviç
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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 göredir.

Malzemeler ve yüzeyler

Galvanizli çelik sacdan yapılmış gövde ve damper klapesi
TPE plastikten yapılmış klape contası
Poliüretandan yapılmış basit yataklar
Basınçlı alüminyum dökümden yapılmış elektrikli servomotor
Plastikten yapılmış pnömatik servomotor
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