




Toepassing

Toepassing

Ronde kunststof afsluitklep van de serie AKK voor het afsluiten of smoren van luchtkanalen in luchttechnische installaties
Geschikt voor vervuilde lucht

Speciale kenmerken

Instellen van de Afsluitklep manueel, electrisch of pneumatisch
Luchtdichte afsluiting
Veiligheidsfunctie dankzij optionele veerretourmotor

Beschrijving

Uitvoeringen

AKK: Afsluitklep
AKK-FL: afsluitklep met flenzen aan beide zijden

Onderdelen en eigenschappen

Afsluitklep klaar om te installeren
Afsluitklep met mechanisme

Toebehoren

Min-Max-servomotor: servomotor voor omschakeling van gewenste waarde
Eindschakelaars voor eindstandsignalering

Constructiegegevens

AKK

VOOR VERVUILDE LUCHT

Ronde afsluitklep van kunststof voor afsluiten van luchtkanaalsysteem, die
agressieve stoffen afvoeren

Onderhoudsvrije klepmechaniek
Lekkage bij gesloten regelklep volgens EN 1751, klasse 3
Luchtdichtheid van het huis volgens EN 1751, klasse B

Optionele uitrusting en toebehoren

Elektrische servomotor
Veerretourmotor
Pneumatische servomotor
Hulpschakelaar met instelbare schakelpunten voor eindstandsignalering
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Ronde behuizing
Passend op ronde luchtkanalen volgens DIN 8077
Klepstand is zichtbaar aan de buitenkant op de as
Alle met de lucht in aanraking komende delen zijn van kunststof (geen inwendige metalen onderdelen).

Materialen en afwerking

Huis en klepblad slecht van ontvlambaar polypropyleen (PPs)
Glijlagers van polypropyleen (PPs)
Klepbladafdichting van Chloropreenrubber (CR)

TECHNISCHE INFORMATIE



Afsluitklep van kunststof PPs in ronde uitvoering voor luchttechnische installaties, in zes grootten. Voor de hoeveelheidsregeling van afvoerlucht met agressieve
bestanddelen geschikt, omdat alle met de lucht in aanraking komende delen van kunststof zijn (geen inwendige metalen onderdelen).

Toepasbaar bij kanaaldrukken tot 1500 Pa.

Asluitklep bestaande uit huis met klepblad.

Passend op ronde luchtkanalen volgens DIN 8077

Klepstand is aan buitenzijde zichtbaar.

Lekkage bij gesloten regelklep volgens EN 1751, klasse 3.

Luchtdichtheid van het huis volgens EN 1751, klasse B.

Speciale kenmerken

Instellen van de Afsluitklep manueel, electrisch of pneumatisch
Luchtdichte afsluiting
Veiligheidsfunctie dankzij optionele veerretourmotor

Materialen en afwerking

Huis en klepblad slecht van ontvlambaar polypropyleen (PPs)
Glijlagers van polypropyleen (PPs)
Klepbladafdichting van Chloropreenrubber (CR)

Technische gegevens

Nominale grootten: 125 - 400 mm
toelaatbaar statisch drukverschil: 1500 Pa
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