




Toepassing

Toepassing

Terugslagkleppen in de serie UL voor aanzuig- en inblaasopeningen in luchttechnische installaties.
Ongewenste luchtstroom tegen de beoogde stromingsrichting bij stilstand wordt verhinderd
Lamellen sluiten automatisch bij stilstand
Maximaal toelaatbare totaal drukverschil 100 Pa
Terugslagkleppen in de afvoerlucht openingen bieden ook bescherming tegen het direct binnendringen van regen

Speciale kenmerken

Binnen de standaard maten zijn alle tussenliggende maten beschikbaar.
Temperatuurbestendig tot –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

UL-1: terugslagklep voor inblaasopeningenen
UL-2: terugslagklep voor aanzuigopeningen

Onderdelen en eigenschappen

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

UL

VOOR AANZUIG- EN INBLAASOPENINGEN IN
LUCHTTECHNISCHE INSTALLATIES

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

Maximale toelaatbare druk 100 Pa
Hoekprofiel voor inbouw in muuropeningen
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

  Online beschikbaar - Nu
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Toebehoren

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

Constructiegegevens

Flens, materiaaldikte 1,75 mm
Lamellen, materiaaldikte 1,0 mm
Zijstroken met gaten voor de lamelassen en geïntegreerde aanslagprofielen
Lamel aanslagprofielen verhinderen het doordraaien van de lamellen
Montageframe geboord

Materialen en afwerking

Flens en aanslagprofiel van verzinkt staal
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
P1: met poedercoating, kleur RAL Classic
PS: met poedercoating, kleur volgens DB

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.

Terugslagkleppen in de afvoerlucht openingen bieden ook bescherming tegen indringende regen.
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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, lichtlopende gelagerde lamellen, magneten, aanslag en afdichtingsonderdelen.

Speciale kenmerken

Binnen de standaard maten zijn alle tussenliggende maten beschikbaar.
Temperatuurbestendig tot –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

Flens en aanslagprofiel van verzinkt staal
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
P1: met poedercoating, kleur RAL Classic
PS: met poedercoating, kleur volgens DB

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
Bedrijfstemperatuur: –20 – 80 °C
Maximale toelaatbare druk: 100 Pa

Accessories
Type Installation subframe
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