




Toepassing

Toepassing

Terugslagkleppen in de serie ARK voor aanzuig- en uitblaasopeningen van luchttechnische installaties.
Ongewenste luchtstroom tegen de beoogde stromingsrichting bij stilstand wordt verhinderd
Lamellen sluiten automatisch bij stilstand
Max. toelaatbaar statisch drukverschil 5000 Pa

Speciale kenmerken

Lamellen van zeewater bestendig AlMg3
Robuuste en onderhoudsarme constructie
Toelaatbare drukbelasting 5000 Pa
Lucht lekkage van gesloten terugslagklep bij tegendruk (in sluitrichting) volgens EN 1751, klasse 4
Eenvoudige onder-of overdruk klep (zuigende- of persende uitvoering)
Temperatuurbestendig 0 – 80 °C
Optionele temperatuurbestendige uitvoering tot 200 °C met Viton-afdichting
Plaatsing in horizontale en verticale luchtrichting
Onderhoudsvrij lagers met Teflon coating, assen roestvast staal

Beschrijving

Uitvoeringen

ARK: terugslagklep met gekoppelde lamellen, bij voorkeur voor variabel luchtvolume
ARK-1: terugslagklep met instelbare aanslagen, bij voorkeur voor een constante volumestroom

Uitvoeringen

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

ARK

VOOR HOGE DRUKBELASTING

Terugslagkleppen verhinderen ongewenste luchtstromingen tegen de gewenste
luchtstroom in bij stilstand van de installatie

Luchtdichtheid bij tegendruk volgens EN 1751, Klasse 4
Toelaatbare drukbelasting 5000 Pa
Lamellen van zeewater bestendig AlMg3, behuizing van verzinkt staal
Naast de standaard afmetingen ook tussenliggende afmetingen
verkrijgbaar
Uitvoering ARK (met gekoppelde lamellen) voor variabele volumestromen
Uitvoering ARK-1 (met instelbare aanslagen) voor constante volumestroom
Voor horizontale en verticale luchtrichting

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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Toebehoren

Montageframe: montageframe voor snelle en eenvoudige installatie van mechanisch zelfstandige kleppen

TECHNISCHE INFORMATIE

Functieomschrijving

Terugslagkleppen openen en sluiten mechanisch zelfstandig.

Bij werkende systemen zorgt de stromende lucht ervoor dat de lamellen zich openen. De lamel opening is afhankelijk van het drukverschil en de
stroomsnelheid; in de variant ARK-1 wordt deze begrensd door instelbare aanslagen.

Bij niet-werkende systemen sluiten de lamellen zich door hun gewicht. Ongewenste luchtstromen tegen de beoogde stromingsrichting in, zijn uitgesloten.
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Terugslagkleppen in rechthoekige uitvoering voor het verhinderen van luchtstromingen tegengesteld aan de gewenste stromingsrichting, door
buitenluchtaanzuigopeningen of afblaasopeningen van luchttechnische installaties.

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

Speciale kenmerken

Lamellen van zeewater bestendig AlMg3
Robuuste en onderhoudsarme constructie
Toelaatbare drukbelasting 5000 Pa
Lucht lekkage van gesloten terugslagklep bij tegendruk (in sluitrichting) volgens EN 1751, klasse 4
Eenvoudige onder-of overdruk klep (zuigende- of persende uitvoering)
Temperatuurbestendig 0 – 80 °C
Optionele temperatuurbestendige uitvoering tot 200 °C met Viton-afdichting
Plaatsing in horizontale en verticale luchtrichting
Onderhoudsvrij lagers met Teflon coating, assen roestvast staal

Uitvoeringen

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

Technische gegevens

Nominale grootten: 200 × 345 – 1200 × 1995 mm
Luchthoeveelheidsbereik: bij 10 m/s 690 – 23950 l/s of 2484 – 86220 m³/h
Drukverschil (horizontale stroming): bij 10 m/s 115 Pa
Drukverschil (verticale stroming): Bij 10 m/s 45 Pa
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

Accessories

Type Installation subframe
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