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Fläkt och spjäll
Axialfläkt W1G 250-CI35-52
Fläkten drivs med en kullagrad DC-motor av ytterrotortyp. Motorn är elektroniskt kommuterad med
integrerad elektronik. Den har en inbyggd diod som skyddar mot felaktig polaritet. Motorn är
skyddad mot blockerat fläkthjul, återstart sker automatiskt då fläkthjulet kan rotera fritt.
Varvtalet kan styras med 0-10V signal eller PWM signal. Fullt varvtal kan erhållas genom att lägga
driftspänningen på ingången för styrsignal (bygla röd och gul ledare).
Fläkten kan monteras såväl horisontellt som vertikalt. Fläkthjulet och väggplattan är tillverkade av
galvaniserad svartlackad stålplåt. Skyddsgallret är plastbelagt, svart. Rotorn är svartlackad.
Godkänd enligt UL och CSA.

Kopplingsschema

Jalusislutare VK
Jalusislutare VK är avsedd
för montering vertikalt på
vägg. Välvda lameller som
öppnar även vid låga lufthastigheter som dock inte
får överskrida 12 m/s.
Typ
VK30
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Brandgasspjäll E60, RABR

(Tryckklass B, Täthetsklass 2)

Användning: Spjäll i kombination med väggar eller
bjälklag för brand sektionering av värme-, ventilations- och
luftkonditioneringsinstallationer. I enlighet med den
harmoniserade europastandarden EN 1565:2010. Vid
utförande enligt tillhörande handlingar,
montageanvisningar och då spjället används i kombination
med rökdetektor och övervakningssystem (MBR) eller
likvärdigt, förhindras brandsgasspridning. Inga ytterligare
åtgärder mot spridning av brandgaser behöver göras.
Utförande: Brandgasspjället levereras förberedd för
utvändig isolering, komplett med påmonterad elektriskt
24 V säkerhetsdon. Säkerhetsdonet har inbyggda signalkontakter för indikering av spjälläge.
Spjället har gejdanslutning.
Material och ytbehandling: Hölje och detaljer av förzinkad stålplåt enligt miljöklass C2.
Mått och vikt:

Storlek
(mm)
B och H
500

Antal
blad

Vikt
kg

2

16

Ytterväggsgaller BRYG
Beskrivning, användning och material.
BRYG är avsett att användas som ute- och avlufts
galler. Gallret består av en fästram med täckfläns
och dropplist samt med löstagbar gallerinsats med
trådnät på insidan. Gränsen för vattenmedryckning
är 2,0 m/s beräknat på anslutningsarean. Gallret är
som standard tillverkat av varmförzinkad stålplåt.
Storlek (mm) B och H
Håltagningsmått
500

R-CON AB

-

Platinagatan 8

-

602 23 NORRKÖPING

-

Tel 011-311 390

-

www.r-con.se

