




Použití

Použití

Zpětné klapky typu KUL 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 celkový rozdíl tlaku je 100 Pa.

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Jsou dostupné libovolné střední rozměry v rámci standardního rozsahu velikostí
Tepelně odolné do 80 °C
Maximální tlak 100 Pa
Zpětné klapky se otevírají a zavírají prouděním vzduchu; není potřeba žádný servopohon
Zpětná klapka s tvarovanými hliníkovými listy pro normální požadavky; listy jsou vybaveny těsněním pro tlumení hluku

Popis

Varianty

KUL: Zpětná klapka, připojení potrubí bez otvorů přírub
KUL-G: Zpětná klapka, připojení potrubí s otvory přírub

Součásti a vlastnosti

Plášť
Listy s ložisky s nízkým třením
Dorazy listů
Těsnění hrotu listů
Dolní doraz (úhelníkový profil)
Viditelná dělicí přepážka od B = 1000 mm

KUL

PRO VESTAVBU DO POTRUBÍ

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

Maximální tlak 100 Pa
Skříň s U-spojkou, vhodná pro čtyřhranná potrubí
Dostupná ve standardních rozměrech a mnoha mezivelikostech
Zpětná klapka s tvarovanými hliníkovými listy pro normální požadavky; listy
jsou vybaveny těsněním pro tlumení hluku

Volitelné vybavení a příslušenství

Instalační rám
Práškové lakování (RAL, NCS nebo DB)
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Příslušenství

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

Charakteristické konstrukční znaky

Skříň, tloušťka materiálu 1,25 mm
Lamely, tloušťka materiálu 1,0 mm
Příruby na obou koncích, vhodné pro připojení k potrubí
Dodatečné postranní lišty s upevňovacími otvory pro přizpůsobení se osám listů a integrálním omezovačům listů
Dorazy listů brání otevření listů nad určitý úhel

Materiály a povrchy

Skříň a doraz (úhelníkový profil) z pozinkovaného ocelového plechu
Listy z tvarovaného hliníku
Dělicí přepážka (od B = 1000 mm) z pozinkovaného ocelového plechu
Osy listů z mosazi
Postranní lišta z PVC
Těsnění hrotů listů z pěnového polyesteru
Dorazy listů z plastu

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Accessories

Type Installation subframe
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