
 

AFP
PZ IBP 

Izolowana szczelna klapa Ciśnieniowa

Szczelna przepustnica ciśnieniowa o konstrukcji lekkiego panelu zapewnia 100% szczelność dla 
gazów pyłów i od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Może być stosowane w 

pomieszczeniach z gazem obojętnym, w budynkach z rozdzielniami elektrycznymi, pomieszczeniach 
z transformatorami i do pomieszczeń z atmosferą wybuchową. Idealne zastosowanie dla budynków w 

których chcemy oddzielić pomieszczenie szczelnie i termicznie od warunków zewnętrznych.
Klapy często stosowane do montażu w ścianach zewnętrznych/wewnętrznych budynków 

(magazynów) do współpracy z wentylatorami oddymiającymi. Mechaniczne otwarcie/zamknięcie 
następuje przy określonym ciśnieniu i pracy wentylatorów oddymiających.

Klapa ciśnieniowa zapewnia bardzo dużą powierzchnię efektywną szczególnie ważną dla budynków z
 systemami gaszenia gazem, takich jak pola transformatorowe. W zamkniętej pozycji wymagana jest 

bardzo duża szczelność, w celu utrzymania stężenia czynnika gazowego przy jednoczesnym 
zachowaniu bardzo wysokiego poziomu ochrony przed wybuchem.

Zaprojektowany i przetestowany przeciwwybuchowo w testach firmy AFP (symulator wybuchowy) 
oraz testowany w ekstremalnie niskich temperaturach np. dla przemysłu (aż do min. -83oC)
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Specyfikacja Produktu

Typ PZ IBP500 PZ IBP700

100% powierzchnia efektywna 0.25m2 0.49m2

Szer.xWys.xGłęb. 680x695x75mm 880x895x75mm

Otwór montażowy WxH 560x550mm 760x750mm

Waga                                                              12kg 21kg
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Typewritten text
Podstawowa charakterystyka klapy ciśnieniowej szczelnej PZ IBP- występuje w dwóch wielkościach 500 i 700- standardowo klapa ciśnienia otwiera się dla ciśnienia 200 Pa, - na życzenie klapa może zostać wyposażona w mechanizm pozwalający na pracę dla niższego ciśnienia wybranego z zakresu 50-190 Pa- dzięki unikalnej konstrukcji klapa nie otworzy się z ciśnieniem poniżej 200 Pa nawet przy silnym wietrze napierającym- może zostać zainstalowana w ścianie do 19cm , powyżej wymagany jest kołnierz przedłużający pozwalający na montaż w zakresie do 39cm  (dostarczany na życzenie)- dla bezpieczeństwa mogą być dostarczone różnego rodzaju kratki po obu stronach klapy- najwyższa wydajność ochrony przed wybuchem vDc 1,15 dla systemów gaszenia gazem- 100% powierzchnia efektywna dla przepływu powietrza- współczynnik oporu cieplnego R wynosi 0,034- bardzo duża izolacyjność hałasu dzięki całkowitemu uszczelnieniu całej powierzchni- całkowite zatrzymywanie gazu w systemach gaszenia, klapy są w 100% szczelne po zamknięciu- klapy przeszły pełne testy w symulatorach zmiany ciśnienia AFP- testowane w systemach zamrażania nawet przy -80 oC- nie wymagają żadnej automatyki – działają w pełni mechanicznie przy odpowiedniej różnicy ciśnienia


