




Použití

Použití

Plastové kruhové uzavírací klapky typu AKK pro uzavření nebo omezení průtoku vzduchu ve větracích potrubích vzduchotechnických zařízení
Vhodné pro znečištěný vzduch

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Listem klapky lze pohybovat ručně, elektricky nebo pneumaticky
Vzduchotěsné uzavření
Bezpečnostní funkci zajišťuje volitelný zpětný pružinový servopohon

Popis

Varianty

AKK: Uzavírací klapka
AKK-FL: Uzavírací klapka s přírubami na obou koncích

Součásti a vlastnosti

Uzavírací klapka připravená k montáži
List klapky s mechanismem klapky

Příslušenství

Servopohony Min/Max: Servopohony pro přepínání mezi požadovanými hodnotami minimálního a maximálního průtoku vzduchu
Pomocný přepínač pro zachycení koncových poloh

Charakteristické konstrukční znaky

AKK

PRO ZNEČIŠTĚNÝ VZDUCH

Plastové kruhové uzavírací klapky pro uzavření průtoku agresivních médií ve
vzduchotechnických zařízeních

Bezúdržbový mechanismus listu klapky
Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 3
Netěsnost pláště podle EN 1751, třída B

Volitelné vybavení a příslušenství

Elektrický servopohon
Pružinový servopohon
Pneumatický servopohon
Pomocný přepínač s nastavitelnými přepínacími body pro zachycení
koncových poloh
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Kruhový plášť
Připojovací hrdlo, vhodné pro potrubí dle DIN 8077
Poloha listu klapky se ukazuje vně na nástavci osy
Všechny součásti, které přicházejí do styku s prouděním vzduchu, jsou vyrobené z plastu (žádné kovové vnitřní součásti)

Materiály a povrchy

Plášť a list klapky vyrobené z nehořlavého polypropylenu (PP)
Kluzná ložiska z polypropylenu (PP)
Těsnění listu klapky z chloroprenové pryže (CR)

TECHNICKÉ ÚDAJE
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