




Uygulama

Uygulama

Ticari mutfaklarda emiş havasının ve hava tahliye kanallarının kapatılması için, genel yapı denetim ruhsatlı, KA-EU Tipi yangın damperleri
Yangın ve dumanın hava kanalları vasıtasıyla bitişikteki yangın kompartımanlarına yayılmasını önlemek

Özellikler

Genel yapı denetim ruhsatı Z-41.3-692
Yangın dayanım özellikleri için DIN 4104-6 ve EN 1366-2 normlarına göre test edilmiştir.
%100 serbest alan
Düşük fark basınç ve ses gücü seviyesi
TROXNETCOM ile merkezi BYS’lerine entegrasyon

Tanım

Türler

Termal kapama mekanizmasına sahip

TYPE KA-EU

TICARI MUTFAKLARIN EMIŞ HAVASI IÇIN

Ticari mutfakların emiş havası ve hava tahliye kanallarında kullanılmak üzere
dikdörtgen yangın damperi Yangın kompartımanları arasındaki kanal geçişlerinin
izolasyonu için 16 nominal ölçüde mevcuttur.

 250 × 225 ila 1200 × 500 mm arasında nominal ölçüler
%100 serbest alan maksimum güvenlik sağlar.
Sıfır fark basınç, düşük ses gücü seviyesi
Temizlemesi kolay
TROXNETCOM ile merkezi BYS’lerine entegrasyon

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar

Elektrikli kanat açılış servomotoru 230 V
Kontrol modülü
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Termal kapama mekanizmasına ve kontrol modülüne sahip
Elektrikli kanat açılış servomotoruna ve kontrol modülüne sahip

Parçalar ve özellikleri

Yatay veya dikey kanallara montaj
Üstte damper kanadına ve herhangi bir yönde hava akışına sahip yatay kanallara montaj
%100 serbest alan; dolayısıyla düşük fark basınç
Tortular olsa bile gaz payandaları sayesinde güvenli kapanış
Kapanma sıcaklığı 72 °C

Eklentiler

Kılcal boru sensörü

Konstrüksiyon özellikleri

Montaj çerçevesine sahip rijit dikdörtgen gövde
Kanal bağlantısına uygun, her iki tarafta tespit delikleri olan bağlantı flanşları
Yağlı tortuları sıyırmak için damper kanadı üzerinde sıyırıcılar
Hava akışının dışında damper kanadı
Elektrikli kanat açılış servomotoruna sahip uzaktan kumanda

Malzemeler ve yüzeyler

Gövde:

Galvanizli çelik sac
Paslanmaz çelik 1.4301

Damper kanadı:

Paslanmaz çelik kaplı özel izolasyon malzemesi

Diğer bileşenler:

Galvanizli sac veya paslanmaz çelikten yapılmış damper kanadı şaftları
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