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INFORMACJA OGÓLNA

Klapa zwrotna o średnicy nominalnej 125 mm do montażu „na wcisk” w przewodzie
wentylacyjnym o średnicy nominalnej 125 mm.
Klapa umożliwia jednokierunkowy przepływ powietrza. W przypadku wystąpienia przepływu zwrotnego, przegrody klapy zamykają się i przepływ zostaje zablokowany. Klapa
przeznaczona jest do pracy przy prędkości przepływającego powietrza do 8 m/s.
Po zamontowaniu zgodnie z niniejszą instrukcją klapa uzyskuje szczelność i stabilność
montażu przy nadciśnieniu zwrotnym do 300 Pa. Większe przepływu mogą powodować
wzrost hałasu.
Maksymalna temperatura pracy wynosi 75°C. Klapa toleruje chwilowe wzrosty temperatury do 80°C.
Klapa jest przystosowana do współpracy z okapami kuchennymi. Materiały zastosowane
przy wykonaniu klapy są odporne na większość zanieczyszczeń powstałych w trakcie
gotowania.

uszczelka obwodowa

obudowa

zaślepka

przegroda
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2. WYMIARY

øN

B
A

øN

A

B

nypel 125

15

22

Wymiary [mm]

3. MONTAŻ
Klapę zwrotną ZIP.125 montuje się poprzez wsunięcie do przewodu wentylacyjnego. Obwodowa uszczelka zapewnia szczelność i stabilność montażu dla nadciśnienia zwrotnego
do 300 Pa. Przy wyższych ciśnieniach klapę należy zabezpieczyć przed przesuwaniem
np. przez zastosowanie silikonu.
Przy montażu w poziomym przewodzie wentylacyjnym zaślepka klapy powinna być
umieszczona w pozycji pionowej. Uszczelka obwodowa musi szczelnie przylegać do ściany
przewodu. Klapa musi być ustawiona precyzyjnie w płaszczyźnie prostopadłej do osi przewodu. Montaż w pionowym przewodzie jest możliwy jedynie zaślepką skierowaną ku górze.
Podczas montażu regulatora przepływu MRM.125.2 oraz klapy zwrotnej ZIP.125, należy
przestrzegać zaleceń podanych na poniższym rysunku.

klapa ppoż. ABS/ABS2
regulator przepływu MRM.125.2
klapa zwrotna ZIP.125

powietrze z okapu
kuchennego
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4. CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE
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5. EKSPLOATACJA
Klapa nie wymaga specjalistycznych zabiegów serwisowych. Czyszczenie należy przeprowadzać przy pomocy wilgotnej szmatki bez użycia detergentów. Element można
zanurzać w wodzie.
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Łomna Las, 27.02.2020

Deklaracja zgodności
nr 20200227/ZIP.125
1. Producent wyrobu:
AERECO WENTYLACJA sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 7
01-211 Warszawa
2. Nazwa wyrobu:
Klapa zwrotna ZIP.125
3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu zgodnie z:
Instalacje wentylacji mechanicznej i hybrydowej – przewody
odprowadzające powietrze w okapach kuchennych
4. Normy związane z wyrobem:
PN-EN 1506:2007
PN-EN 1751:2014
5. Właściwości użytkowe wyrobu oraz zalecenia dotyczące montażu zostały
zawarte w karcie katalogowej. Jednocześnie oświadczamy, że wyrób nie
stwarza zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników.

Marcin Gasiński

Specjalista ds. Wymagań Technicznych i Energetycznych
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