Начална страница > Изделия > Външни жалузи - ламели на жалузите > Механичен с автоматично захранване > Възвратни клапи > Type UL

TYPE UL
ЗА ОТВОРИТЕ ЗА СВЕЖ ВЪЗДУХ И ЗА ОТРАБОТЕН
ВЪЗДУХ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ
Възвратните клапи предотваряват нежелани въздушни потоци срещу
желаната посока на въздушния поток, когато системата не е в
експлоатация
Максимално налягане от 100 Pa
Ръб от ъглов профил за монтиране в отвори на стени
На разположение в стандартни размери и много междинни размери
Възвратна клапа с щамповани алуминиеви ламели за нормални
изисквания; ламелите са сглобени с уплътнения за шумозаглушаване

Допълнително оборудване или принадлежности
Монтажна подрамка
С прахово покритие (RAL, NCS или DB)

Приложение



Приложение
Възвратни клапи тип UL за отворите за свеж въздух и за отработен въздух на климатични системи
Предпазване от нежелани въздушни потоци срещу желаната посока на въздушния поток, когато системата не е в експлоатация
Ламелите се затварят автоматично, когато системата е изключена
Максимално общо диференциално налягане: 100 Pa
Възвратни клапи в отвори за отработен въздух дават също защита от пряко навлизане на дъжд
Специални характеристики
Всякакви междинни размери в рамките на стандартния диапазон на размерите са на разположение
Устойчив на температура до 80 °C
Максимално налягане от 100 Pa
Възвратните клапи се отварят и затварят от въздушния поток; не е необходим никакъв задвижващ механизъм
Възвратна клапа с щамповани алуминиеви ламели за нормални изисквания; ламелите са сглобени с уплътнения за шумозаглушаване

Описание
Варианти
UL-1: Възвратна клапа за отвори за отработен въздух
UL-2: Възвратна клапа за отвори за свеж въздух
Части и характеристики
Ръб
Лопатки с лагери с нисък коефициент на триене
Ограничители на ламелите
Уплътнения на върховете на ламелите
Долен ограничител на хода (ъглов профил)
Видима шпросна от B = 1000 мм
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Приспособления
Монтажна подрамка: Монтажна подрамка за бърз и прост монтаж на механични клапи с автономно захранване
Конструктивни характеристики
Ръб, дебелина на материала 1,75 мм
Ламели, дебелина на материала 1,0 мм
Допълнителна странична греда с отвори за закрепване, за да се приспособят валовете на ламелите и вградените ограничители на ламелите
(щифтове)
Ограничителите на ламелите предотвратяват отварянето на ламелите над определен ъгъл
Отвори за закрепване на ръба
Материали и повърхности
Изработени от галванизирана листова стомана ръб и ограничител на хода (ъглов профил)
Изработени от щампован алуминий ламели
Изработена от галванизирана листова стомана шпросна (от B = 1000 мм)
Изработени от месинг валове на ламелите
Изработена от PVC пластмаса странична греда
Изработени от порест полиестер уплътнения на върховете на ламелите
Изработени от пластмаса ограничители на ламелите
P1: Прахово покритие, цвят RAL CLASSIC
PS: Прахово покритие, цвят NCS или DB

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
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Accessories

Type Installation subframe

