




Toepassing

Toepassing

Overdrukkleppen van de serie ARK2 ter bescherming van luchttechnische apparaten, kanalen en ruimten tegen overschreiding van toelaatbare drukverschillen.
Bij overschrijding van het ingestelde toelaatbare drukverschil openen de lamellen zich automatisch
Drukpieken veroorzaakt door bijvoorbeeld snel sluitende brandkleppen of afsluitkleppen worden veilig afgebouwd
Instelbereik van het toelaatbare drukverschil 50 – 1000 Pa (B > 600 mm: max. 600 Pa)

Speciale kenmerken

Lamellen gemaakt van zeewaterbestendig AIMg3
Robuuste en onderhoudsarme constructie
Toelaatbare drukbelasting 5000 Pa
Lekverlies bij tegendruk (in sluitrichting) volgens EN 1751, Klasse 4
Eenvoudige onder-of overdruk ventielen (zuigende- of persende uitvoering)
Temperatuurbestendigheid tot 80 °C
Optionele temperatuurbestendige uitvoering tot 200 °C met Viton-afdichting
Onderhoudsvrij lagers met Teflon coating, assen roestvast staal
De lamel vergrendeling wordt uitgevoerd met een in de fabriek ingestelde permanente magneet.
Instelbaar openingsdrukverschil 50 – 1000 Pa, afhankelijk van B-maat

Beschrijving

Uitvoeringen

Verzinkt staalplaat, flens zonder boringen
A2: Roestvast staal
G: Flens met boringen

Onderdelen en eigenschappen

Overdrukklep inbouwklaar

ARK2

VOOR OVERDRUKKAMERS EN VENTILATIESYSTEMEN

Drukontlastkleppen voor veiligheids-overdruk-installaties, rookdrukinstallaties,
drukverschilinstallaties, gasblusinstallaties, explosieveilige ruimten of
laagspanningstraforuimten

Luchtdichtheid bij tegendruk volgens EN 1751, Klasse 4
Toelaatbare drukbelasting 5000 Pa
Instelbereik van het toelaatbare drukverschil 50 – 1000 Pa
Lamellen van zeewater bestendig AlMg3, behuizing van verzinkt staal
Openen van de lamellen bij overschrijding van het toelaatbare drukverschil,
zelfstandig sluiten van de lamellen bij wegvallen druk
Elke lamel voorzien van magneet vergrendeling
Robuuste en onderhoudsarme constructie
Naast de standaard afmetingen ook tussenliggende afmetingen
verkrijgbaar
Temperatuurbestendigheid tot 80 °C

Optionele uitrusting en toebehoren

Montageframe
Poedercoating volgens RAL, NCS of DB
Roestvast staal uitvoering met behuizing van roestvast staal en lamellen
van AlMg3
Temperatuurbestendig tot 200 °C met Viton afdichting
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Lichtlopende, gelagerde lamellen
Een aanslagprofiel met magneet per lamel
Afdichting
Aanslagprofiel

Constructiegegevens

Rechthoekige behuizing, materiaaldikte 2 mm
Lamellen, materiaaldikte 3 mm
Aan beide zijden voorzien van flenzen geschikt voor luchtkanaalprofielen, met of zonder flensboringen
Instelbare aanslag elementen t.b.v. instellen toelaatbaar drukverschil
Lamellen bewegen onafhankelijk van elkaar
Lamellen met omlopende afdichting, in gesloten toestand grenzend aan aanslagprofiel
Lamellen gelagerd in onderhoudsvrije glijlagers

Materialen en afwerking

Huis en aanslagprofiel van verzinkt staalplaat, materiaal EN 10327-DX51D+Z150-200-NAC
A2-uitvoering: behuizing en aanslagprofiel van roestvast staal, materiaal 1.4301
Lamellen van aluminium, Materaial Al Mg 3
Lamellenhouder van roestvast staal, materiaal  1.4301
Lamellen assen van roestvast staal, materiaal 1.4104
Bevestigingsplaat van het aanslag element van snijstaal, materiaal 1.0718
Lagers van een legering met een loopvlak van PTEE/Pb
Afdichtingen van neopreen
P1: met poedercoating, kleur RAL Classic
PS: met poedercoating, kleur volgens DB

TECHNISCHE INFORMATIE

Functieomschrijving

Terugslagkleppen openen en sluiten mechanisch zelfstandig.

Magneten houden de lamellen gesloten

Bij overschrijding van het ingestelde toelaatbare drukverschil wordt de magneetkracht overwonnen en openen de lamellen zich automatisch. De luc De
luchtstroom die de maximale drukoverscheiding veroorzaakt kan via het overdrukventiel stromen. De piekdruk wordt onmiddellijk en betrouwbaar
verminderd. De lamel openingshoek afhankelijk van het drukverschil en de stroomsnelheid.

Verlaagt het drukverschil onder ongeveer 30 Pa dan sluiten de lamellen weer.





Overdrukkleppen in rechthoekige uitvoering ter bescherming van luchttechnische apparaten, kanalen en ruimten tegen overschreiding van toelaatbare
drukverschillen.

Component gereed voor montage, bestaand uit behuizing, lichtlopende gelagerde lamellen, magneten, aanslag en afdichtingsonderdelen.

Speciale kenmerken

Lamellen gemaakt van zeewaterbestendig AIMg3
Robuuste en onderhoudsarme constructie
Toelaatbare drukbelasting 5000 Pa
Lekverlies bij tegendruk (in sluitrichting) volgens EN 1751, Klasse 4
Eenvoudige onder-of overdruk ventielen (zuigende- of persende uitvoering)
Temperatuurbestendigheid tot 80 °C
Optionele temperatuurbestendige uitvoering tot 200 °C met Viton-afdichting
Onderhoudsvrij lagers met Teflon coating, assen roestvast staal
De lamel vergrendeling wordt uitgevoerd met een in de fabriek ingestelde permanente magneet.
Instelbaar openingsdrukverschil 50 – 1000 Pa, afhankelijk van B-maat

Materialen en afwerking

Huis en aanslagprofiel van verzinkt staalplaat, materiaal EN 10327-DX51D+Z150-200-NAC
A2-uitvoering: behuizing en aanslagprofiel van roestvast staal, materiaal 1.4301
Lamellen van aluminium, Materaial Al Mg 3
Lamellenhouder van roestvast staal, materiaal  1.4301
Lamellen assen van roestvast staal, materiaal 1.4104
Bevestigingsplaat van het aanslag element van snijstaal, materiaal 1.0718
Lagers van een legering met een loopvlak van PTEE/Pb
Afdichtingen van neopreen
P1: met poedercoating, kleur RAL Classic
PS: met poedercoating, kleur volgens DB

Uitvoeringen

Verzinkt staalplaat, flens zonder boringen
A2: Roestvast staal
G: Flens met boringen

Technische gegevens

Nominale grootten: 200 × 345 – 1200 × 1995 mm
Luchthoeveelheidsbereik: bij 50 Pa, 2 m/s 140 – 4790 l/sof 504 – 17244 m³/h
Maximaal toelaatbare drukverschil: 50 – 1000 Pa (B > 600 mm: max. 600 Pa)
Stromingssnelheid: Bij 50 Pa 2 m/s
Bedrijfstemperatuur (Variant verzinkt staal of roestvaststaal): 0 – 80 °C
Bedrijfstemperatuur (Variant verzinkt staal en vitondichting): 0 – 120 °C
Bedrijfstemperatuur (Variant verzinkt staal en vitondichting): 0 – 200 °C
Maximale toelaatbare druk: 5000 Pa
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Accessories

Type Installation subframe

Homepage > PRODUCTEN > Buitenluchtroosters - kleppen > Mechanische terugslagkleppen > Overdrukklep >  ARK2

https://www.trox.be/nl/accessories/er-%25E2%2580%2593-self-powered-dampers-f1e5e71f62fedffa?locale=nl
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/nl/producten-3ff6e78f50a2ba93
https://www.trox.be/nl/producten/buitenluchtroosters---kleppen-36f0734a1ca7169f
https://www.trox.be/nl/buitenluchtroosters---kleppen/mechanische-terugslagkleppen-76bd1ef9cb70fbe6
https://www.trox.be/nl/mechanische-terugslagkleppen/overdrukklep-bbc86e267b5741da
https://www.trox.be/nl/overdrukklep/ark2-856634aa702f7bd6
file:///nl
https://www.trox.be/nl/contact-28f6af9527a0d8ac?custom_division=sales
https://www.trox.be/nl/side-services/imprint-ccdba4ad3ead90f9
https://www.trox.be/nl/side-services/algemene-verkoopsvoorwaarden-trox-belgie-5d0a9bd3f7b52a90
https://www.trox.be/nl/side-services/our-privacy-policy-32ebefea5fcac397
https://www.trox.be/nl/side-services/disclaimer-2ea903a179019d94

	ARK2
	VOOR OVERDRUKKAMERS EN VENTILATIESYSTEMEN
	Toepassing
	Beschrijving

	TECHNISCHE INFORMATIE

