




Použití

Použití

Kruhové regulátory EXCONTROL CAV typu RN-Ex pro přesnou regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem
vzduchu
Pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu (ATEX)
Mechanická samočinná regulace průtoku bez vnějšího napájení
Zjednodušené řízení projektu s objednávkami podle jmenovité velikosti

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Značka a certifikace ATEX
Zařízení ATEX skupiny II, schváleno pro zóny 1, 2, 21 a 22
Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici; nejsou potřebné žádné nástroje
Vysoká přesnost regulace průtoku vzduchu
Libovolná instalační poloha
Správná funkce i za nepříznivých nátokových a odtokových podmínek (na nátokové straně je potřebný rovný úsek o délce nejméně 1,5 násobku průměru)

Popis

Varianty

RN-Ex: Regulátor průtoku vzduchu
RN-Ex-D: Regulátor průtoku vzduchu s akustickým opláštěním
Regulátory s akustickým opláštěním nebo dodatečnými tlumiči typu CA pro náročné požadavky na akustické parametry
Akustické opláštění nelze dovybavit

Provedení

Pozinkovaný ocelový plech
P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001)
A2: Nerezová ocel

RN-EX

PRO PŘESNOU REGULACI KONSTANTNÍHO PRŮTOKU
VZDUCHU V OBLASTECH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
(ATEX)

Kruhové, mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného
nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu,
schválené a certifikované pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu (ATEX)

Konstrukce v souladu s ATEX
Schváleno pro plyn, mlhu, výpary a prach v zónách 1, 2, 21 a 22
Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici; nejsou potřeba žádné
nástroje
Pro uvedení do provozu není potřebné zkušební měření na místě
Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 12 m/s
Libovolná instalační poloha
Netěsnost pláště podle EN 1751, třída  C

Volitelné vybavení a příslušenství

Akustické opláštění pro omezení vyzařovaného hluku
Dodatečný tlumič typu CA pro omezení hlučnosti proudění
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Součásti a vlastnosti

Regulátor připravený k uvedení do provozu
List klapky s ložisky s nízkým třením
Měchy, které působí jako oscilační klapka
Kruhová lamela s listovou pružinou
Stupnice s ukazatelem pro nastavení požadované hodnoty průtoku vzduchu
Připojení pro vyrovnání potenciálů
Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu

Příslušenství

Břitová těsnění na obou koncích (namontována výrobcem)

Užitečné doplňky

Dodatečný tlumič typu CA

Charakteristické konstrukční znaky

Kruhový plášť
Konstrukce a materiály vyhovují směrnici EU pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu (ATEX)
Připojovací hrdlo vhodné pro kruhová potrubí dle EN 1506 nebo EN 13180
Připojovací hrdlo s drážkou pro břitové těsnění (RN-P1/80 bez drážky)

Materiály a povrchy

Pouzdro a list klapky z pozinkovaného ocelového plechu
Listová pružina z nerezové oceli
Polyuretanové měchy
Kluzná ložiska s potahem z PTFE

RN-Ex-D:

Akustické opláštění z pozinkovaného ocelového plechu
Pryžový profil pro izolaci konstrukčního hluku
Vložka je z minerální vlny

Minerální vlna

Podle EN 13501, protipožární třída A2, nehořlavé
Známka kvality RAL-GZ 388
Biologicky rozložitelné a tudíž hygienicky bezpečné podle německých předpisů TRGS 905 (technická pravidla pro nebezpečné látky) a směrnice EU 97/69/ES

TECHNICKÉ ÚDAJE
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