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TYPE ARK2
ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪК НА НАЛЯГАНЕ
В ПОМЕЩЕНИЯТА И КЛИМАТИЧНИТЕ СИСТЕМИ
Предпазни клапи за налягане за системи за херметизация, системи с
газови системи за пожарогасене, вътрешни пространства с експлозивни
атмосфери или трансформаторни подстанции
Въздухопропускливост с обратно налягане според EN 1751, клас 4
Максиално натоварване с налягане от 5 000 Pa
Диференциалното налягане може да се регулира от 50 – 1000 Pa
Ламелите са изработени от устойчива на солена вода AlMg3, корпусът
е изработен от галванизирана стомана
Ламелите се отварят, когато се достигне максималното
диференциално налягане и затварят автоматично, когато налягането
пада
Заключване на ламелите с постоянен магнит
Здрава конструкция, не изисква обслужване
На разположение в стандартни размери и много междинни размери
Устойчив на температура до 80 °C

Допълнително оборудване или принадлежности
Монтажна подрамка
С прахово покритие (RAL, NCS или DB)
Конструкция от неръждаема стомана с корпус от неръждаема
стомана; ламелите са изработени от AlMg3
Устойчив на температура до 200 °C с уплътнение от витон

Приложение



Приложение
Предпазни клапи за налягане от тип ARK2 за защита на вентилационно и климатизационно оборудване, система въздуховоди и вътрешни
пространства от диференциални налягания, превишаващи зададените максимални нива
Когато се надвиши зададеното максимално диференциално налягане, лопатките са отварят автоматично, за да свалят излишъка от налягане
Пикове на налягане, като тези, които са резултат от бързо затваряне на противопожарни клапи или отсекателни клапи ще бъдат реално управлявани
Диференциалното налягане може да се регулира от 50 – 1000 Pa (B > 600 мм: 600 Pa макс.)
Специални характеристики
Ламелите са изработени от устойчива на солена вода AlMg3
Здрава конструкция, не изисква обслужване
Максиално натоварване с налягане от 5 000 Pa
Херметичност с обратно налягане, в посоката на затваряне, според EN 1751, клас 4
Клапа за отрицателно или положително налягане (изтегляне на въздух или изпускане)
Устойчив на температура до 80 °C
По специална поръчка устойчива на температура конструкция за до 200 °C, с уплътнение от витон
DU лагери без обслужване с покритие от тефлон, опорните шийки на валовете са изработени от неръждаема стомана
Всяка лопатка е заключена със заводски монтиран постоянен магнит
Регулируемо диференциално налягане за отваряне на лопатките: 50 – 1000 Pa, в зависимост от ширината

Описание
Конструкция
Галванизирана листова стомана, свързване към въздуховод без отвори на фланеца
A2: Неръждаема стомана
G: Свързване към въздуховод с отвори на фланеца



Части и характеристики
Готова за монтаж предпазна клапа за налягане
Лопатки с лагери с нисък коефициент на триене
Един задържащ елемент с постоянен магнит за всяка лопатка
Уплътнение
Ограничител на хода (ъглов профил)
Конструктивни характеристики
Правоъгълен корпус, дебелина на материала 2 mm
Лопатки, дебелина на материала 3 mm
Фланци от двете страни, подходящи за свъзване към въздуховод, с или без отвори на фланците
Регулируеми задържащи елементи за проспособяване към различни налягания
Лопатките могат да се движат независимо една от друга
Лопатки с уплътнение по периметъра, притиснати към ограничителя на хода (ъглов профил), когато са затворени
Валове на лопатките с металополимерни лагери без обслужване
Материали и повърхности
Корпусът и ограничителят на хода (ъглов профил) са изработени от галванизирана листова стомана, материал № EN 10327-DX51D+Z150-200-NAC
A2 конструкция: Корпусът и ограничителят на хода (ъглов профил) са изработени от неръждаема стомана, материал № 1.4301
Лопатките са изработени от алуминий, материал № AlMg3
Носачите на лопатките са изработени от неръждаема стомана, материал № 1.4301
Валовете на лопатките са изработени от неръждаема стомана, материал № 1.4104
Плочата на задържащия елемент е изработена от стомана, материал № 1.0718
Лагерите на лопатките са изработени от метал-полимерен композит, с антифрикционно покритие от PTEE/Pb
Неопренови уплътнения
P1: Прахово покритие, цвят RAL CLASSIC
PS: Прахово покритие, цвят NCS или DB

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Accessories
Type Installation subframe
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ТРОКС Австрия ООД

Услуги Онлайн

Service-Hotlines

 TROX Академия

ТРОКС Австрия
ООД Представителство в България
Тел: +359 2 981 25 74
Контакти

 Вашият партньор за контакт
 Онлайн информация за проблем

TROX В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА

Представителство в България
ул. "Раковски" 123,
П.К. 518
1000 София
Тел: +359 2 981 25 74
Факс: +359 2 986 20 65
e-mail: trox-bg@troxgroup.com
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