




Použití

Použití

Zpětné klapky typu ARK pro potrubí přiváděného a odváděného vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních
Ochrana proti nechtěnému proudění vzduchu proti předpokládanému směru proudění, pokud není systém v provozu
Při vypnutí systému se listy automaticky zavřou
Maximální rozdíl tlaku je 5000 Pa.

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Listy z materiálu AlMg3 odolného proti slané vodě
Odolná konstrukce, nevyžaduje údržbu
Maximální zatížení tlakem 5000 Pa
Netěsnost při zavřeném listu klapky s protitlakem , ve směru uzavírání, podle EN 1751, třída 4
Klapka pro negativní nebo pozitivní tlak (přiváděný nebo odváděný vzduch)
Tepelně odolné do 80 °C
Volitelné tepelně odolné provedení až do 200 °C, s těsněním Viton
Vestavba v horizontálních nebo vertikálních potrubích
Bezúdržbová ložiska DU s teflonovým potahem, osy ložisek z nerezové oceli

Popis

Varianty

ARK: Zpětná klapka se spojenými listy, pokud možno pro variabilní průtok vzduchu
ARK-1: Zpětná s nastavitelnými dorazy listů, pokud možno pro konstantní průtok vzduchu

Provedení

Pozinkovaný ocelový plech, připojení k potrubí bez otvorů přírub
A2: Nerezová ocel
G: Připojení k potrubí s otvory v přírubách

ARK

PRO POUŽITÍ V TĚŽKÉM PROVOZU

Zpětné klapky chrání proti nechtěnému proudění vzduchu proti
předpokládanému směru proudění, pokud není systém v provozu

Netěsnost s protitlakem podle EN 1751, třída 4
Maximální zatížení tlakem 5000 Pa
Listy z AlMg3, odolného proti slané vodě, skříň z pozinkované oceli
Dostupná ve standardních rozměrech a mnoha mezivelikostech
Varianta ARK (se spojenými listy) pro variabilní průtok vzduchu
Varianta ARK-1 (s nastavitelnými dorazy listů) pro konstantní průtok
vzduchu
Vestavba v horizontálních nebo vertikálních potrubích

Volitelné vybavení a příslušenství

Instalační rám
Práškové lakování (RAL, NCS nebo DB)
Provedení z nerezové oceli s nerezovou skříní; listy z AlMg3
Tepelně odolné do 200 °C s těsněním Viton
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Příslušenství

Montážní rám: montážní rám pro rychlou a snadnou montáž mechanicky samočinných klapek

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Accessories

Type Installation subframe
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