




Toepassing

Toepassing

Terugslagkleppen in de serie KUL voor aanzuig- en uitblaasopeningen van luchttechnische installaties
Ongewenste luchtstroom tegen de beoogde stromingsrichting bij stilstand wordt verhinderd
Lamellen sluiten automatisch bij stilstand
Maximaal toelaatbare totaal drukverschil 100 Pa

Speciale kenmerken

Binnen de standaard maten zijn alle tussenliggende maten beschikbaar.
Temperatuurbestendig 20 – 80 °C
Maximale toelaatbare druk 100 Pa
Terugslagkleppen openen en sluiten automatisch door de luchtstroom, geen aandrijving nodig
Terugslagkleppen van lichte constructie en lamellen uit gevormde aluminium plaat voorzien van afdichtingsstrip t.b.v. geluiddemping

Beschrijving

Uitvoeringen

KUL: terugslagklep, flens zonder boringen
KUL-G: terugslagklep, flens met boringen

Onderdelen en eigenschappen

Behuizing
Lichtlopende, gelagerde lamellen
Lamelaanslag
Afdichtingsprofiel
Onderste aanslagprofiel
Zichtbare middelste staander vanaf B = 1000 mm

KUL

VOOR INBOUW IN LUCHTKANALEN

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

Maximale toelaatbare druk 100 Pa
Behuizing met flens passend op rechthoekige kanalen
Naast de standaard afmetingen ook tussenliggende afmetingen
verkrijgbaar
Terugslagkleppen van lichte constructie en lamellen uit gevormde
aluminium plaat voorzien van afdichtingsstrip t.b.v. geluiddemping

Optionele uitrusting en toebehoren

Montageframe
Poedercoating volgens RAL, NCS of DB
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Toebehoren

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

Constructiegegevens

Behuizing, materiaaldikte 1.25 mm
Lamellen, materiaaldikte 1,0 mm
Aan beide zijden voorzien van flenzen geschikt voor luchtkanaalprofielen
Zijstroken met gaten voor de lamelassen en geïntegreerde aanslagprofielen
Lamel aanslagprofielen verhinderen het doordraaien van de lamellen

Materialen en afwerking

Behuizing en aanslagprofiel van verzinkt staalplaat
Lamellen van geprofileert aluminium
Middelste staander (vanaf B = 1000 mm) van verzinkt staal
Lamelassen van messing
Zijstroken van kunststof PVC
Lamel afdichtingsprofiel van polyester schuim
Lamelaanslag van kunststof

TECHNISCHE INFORMATIE

Functieomschrijving

Terugslagkleppen openen en sluiten mechanisch zelfstandig.

Bij werkende systemen zorgt de stromende lucht ervoor dat de lamellen zich openen.

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

Binnen de standaard maten zijn alle tussenliggende maten beschikbaar.
Temperatuurbestendig 20 – 80 °C
Maximale toelaatbare druk 100 Pa
Terugslagkleppen openen en sluiten automatisch door de luchtstroom, geen aandrijving nodig
Terugslagkleppen van lichte constructie en lamellen uit gevormde aluminium plaat voorzien van afdichtingsstrip t.b.v. geluiddemping

Materialen en afwerking

Behuizing en aanslagprofiel van verzinkt staalplaat
Lamellen van geprofileert aluminium
Middelste staander (vanaf B = 1000 mm) van verzinkt staal
Lamelassen van messing
Zijstroken van kunststof PVC
Lamel afdichtingsprofiel van polyester schuim
Lamelaanslag van kunststof

Technische gegevens

Nominale grootten: 200 × 215 – 1600 × 1615 mm
Luchthoeveelheidsbereik: bij 2,5 m/s 110 – 6460 l/s of 396 – 23256 m³/h
Totaal drukverschil: toevoerlucht: bij 2,5 m/s 25 Pa
Totaal drukverschil: buitenlucht: bij 2,5 m/s 25 Pa

Accessories

Type Installation subframe

Homepage > PRODUCTEN > Buitenluchtroosters - kleppen > Mechanische terugslagkleppen > Terugslagkleppen >  UL · KUL

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/terugslagkleppen-67d5cb77f5584e0b
https://www.trox.be/nl/terugslagkleppen/ul-%25C2%25B7-kul-2c99ecf93aeb2ed5
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

	KUL
	VOOR INBOUW IN LUCHTKANALEN
	Toepassing
	Beschrijving

	TECHNISCHE INFORMATIE

