HAVA DAMPERÝ

Tel
Fax
Web
E-mail
Adres

: (0312) 394 84 08
: (0312) 394 84 09
: www.tekinbas.net
: tekinbas@tekinbas.net
: İvedik Org. San. Ağaç İşleri San. Sit. 1377. Sok. No:9 Ostim / Ankara
1

THA

HAVA DAMPERÝ

Taným ve Özellikler
Dörtgen kesitli kanallardan akan havaya debi ayarý yapmak için kullanýlýr.
Alýn kesiti üzerine yerleþtirilmiþ ve birbirine zýt yönde hareket eden kanatlar, düþük direnç seviyesi için tasarlanmýþ
aerodinamik yapýdadýr. Kanatlarýn arasýnda sýzdýrmazlýk contasý bulunmaktadýr. Kanatlar aþýnmaya karþý dayanýklý
plastik diþli mekanizmasýna baðlýdýr.
Hava damperi kendinden flanþlýdýr. Debi ayarý klape kolu veya isteðe baðlý olarak servomotor ile yapýlýr.
Klape kolu üzerinde damperin AÇIK-KAPALI ve ara deðer konumunu gösteren iþaretler bulunmaktadýr. Galvanizli
sacdan üretilen damper kasasý kendinden flanþlý olduðundan kanala kolayca montajý yapýlabilir.
Kanat malzemesi ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildendir. ETIAL-60 standartýna uygundur.

Ölçülendirme
Klape Kollu Tip

Servomotorlu Tip

100

Standart Ölçüler:
A ve B ölçüleri, standart olarak 200 ile 2000 mm arasýnda 100’er mm aralýklarda üretilmektedir.
A ölçüsünün 1000 mm den büyük olmasý halinde C (flanþ geniþliði) 35 mm olmaktadýr.
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Damper kanat açýsý
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HAVA DAMPERÝ

Teknik Veriler

Damper kanatlarý sýzdýrma debisi
(Litre/sn/m2)

Kanaldaki hava hýzý (m/s)

Teknik Þartname
Hava damperi dörtgen hava kanallarýnda kullanýlacak, debi ayarý klape kolu veya isteðe baðlý olarak servomotor ile
ayarlanabilecektir. Kasasý 1,2 mm kalýnlýkta TS 822 standardýna uygun galvanizli sacdan, kanatlarý ETIAL-60
standardýna uygun alüminyum profilden imal edilecek, kanatlar arasýnda kauçuk sýzdýrmazlýk contasý bulunacak,
kanatlar 100 mm ara ile yerleþtirilecek ve birbirine zýt hareket edecektir.
Kanat mekanizmasý aþýnmaya dayanýklý sert plastikten olacaktýr.
Hava damperinin kanal baðlantý flanþý kendi üzerinde olacaktýr.

Ürün Kodlamasý

500 x 500 - THA - KK - 30 - KS - 0000
AxB

Anma Ölçüleri (Sayfa 2)

Ürün Kodu
KK : Klape Kollu
MK : Motor Kaideli
MT : Motorlu
30 : 30 mm Flanþlý
35 : 35 mm Flanþlý
KS : Kör Kasasýz
RAL Renk Kodu
0000 : Boyasýz
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