




Použití

Použití

Kruhové uzavírací klapky EXCONTROL typu AK-Ex pro uzavření nebo omezení průtoku vzduchu ve větracích potrubích vzduchotechnických zařízení
Pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu (ATEX)
Vstupní signál pro ovládání uzavírací klapky dodá zákazník

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Značka a certifikace ATEX
Zařízení ATEX skupiny II, schválené pro použití v zónách 1 a 2, elektrický servopohon také pro zóny 21 a 22

Popis

Provedení

Pozinkovaný ocelový plech
P1: Vnitřní potrubí: práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001)
A2: Vnitřní potrubí v nerezové oceli

Součásti a vlastnosti

Uzavírací klapka připravená k montáži
List klapky s mechanismem klapky
Připojení pro vyrovnání potenciálů
Izolace kabelu vhodná pro použití v oblasti s nebezpečím výbuchu
Servopohon vyhovující ATEX je sestavený a zapojený od výrobce

Příslušenství

Elektronický servopohon:

AK-EX

PRO VZDUCHOTĚSNÉ UZAVŘENÍ PRŮTOKU VZDUCHU
V OBLASTECH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU (ATEX)

Kruhové uzavírací klapky pro uzavírání potrubí, schválené a certifikované pro
oblasti s nebezpečím výbuchu

Konstrukce a součásti v souladu s ATEX
Schváleno pro veškerý plyn, mlhu a páru v zónách 1 a 2, s elektrickým
servopohonem dodatečně pro prach v zónách 21 a 22
Vhodné pro přiváděný a odváděný vzduch
Elektrický nebo pneumatický servopohon
Libovolná instalační poloha
Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 4
Netěsnost pláště podle EN 1751, třída  C

Volitelné vybavení a příslušenství

Pružinový servopohon
Pomocný přepínač s nastavitelnými přepínacími body pro zachycení
koncových poloh
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Pomocný přepínač pro zachycení koncových poloh
Pneumatický servopohon

Charakteristické konstrukční znaky

Kruhový plášť
Konstrukce a materiály vyhovují směrnici EU pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu (ATEX)
Připojovací hrdlo s břitovým těsněním pro kruhová spojovací potrubí podle EN 1506 nebo EN 13180

Materiály a povrchy

Pouzdro a list klapky z pozinkovaného ocelového plechu
Těsnění listu je vyrobeno z plastu TPE
Kluzná ložiska z polyuretanu
Elektrický servopohon je vyrobený z hliníkového odlitku
Pneumatický servopohon je vyrobený z plastu

TECHNICKÉ ÚDAJE
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