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Dados Técnicos e Tamanhos

• Dampers para isolar determinadas zonas contra o fogo em
instalações de ventilação.
• Para montagem em paredes ou lajes, sem necessidade de
determinar a posição e a direção do fluxo de ar (fechamento
em qualquer posição, mediante mola).
• Aleta de construção tipo “sandwich”, revestida com chapa
de aço em ambos os lados.

• Sem perigo de que o damper emperre nos dutos, pois a
secção do damper é 20 mm inferior em altura e largura que a
dimensão nominal do damper.
• Fechamento através de fusível à temperatura de 720C.

Material:

Carcaça e peças de acionamento em chapa de aço galvanizado e aço galvanizado, respectivamente.

FK-A (desenhado com acionamento no lado direito)
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Fluxo de ar

Execuções Disponíveis

Reservado o direito de modificações. Reprodução proibida - Grupo TROX (06/2007)

Tamanhos
B (mm)
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

H (mm)
200
300
400
500
600
700
800

Dimensões B e H combináveis
entre si.

Modelo FK – A:
Execução standard com fusível
e tampa de inspeção.
Modelo FK – A/G:
Com imã de corrente contínua
de 24 Vcc permanentemente
energizada.
Modelo FK – A/GF
Com imã de corrente contínua
24 Vcc permanentemente energizada e com elemento fusível.
Modelo FK – A/G1 – 24:
Com solenóide de corrente
contínua 24 Vcc permanente
mente desenergizada.
Modelo FK – A/G1 24F:
Com solenóide de corrente

-

Carcaça
Aleta
Mola de tração
Alavanca manual
Fusível 720C
Porca de tensão
Tampa de inspeção
Dispositivo de travamento
Interruptor de fim de curso
(opcional)

Com pistão pneumático, pressão de serviço de 1,2 ou 6 bar.
Modelo FK – A/P1,2 (6) F:
Com pistão pneumático, presModelo FK – A/W 120 (220)
são de serviço de 1,2 ou 6 bar
Com solenóide de corrente
e com elemento fusível.
alternada 120/220 V.
Execuções. . G,. ./W,. ./M,.
Modelo FK – A/W 120 (220) F: ./P:
Com solenóide de corrente
Sem fusível e sem tampa de
alternada 120/220 V e elemen- inspeção.
to fusível 720C.
Acessórios opcionais
– Fusível 1440C
Modelo FK – A/M:
– Interruptor de fim de curso
Com atuador elétrico de
– Indicador de posição para
retorno por mola.
forro falso
Modelo FK – A/M - F:
– Prolongamento da carcaça do
Com atuador elétrico de retorno
damper “V”
por mola, com fusível.
– Contra-marco de montagem
Modelo FK – A/P1,2 (6):
“M”
contínua 24 Vcc permanente
mente desenergizada e com
elemento fusível.

Disposição de Montagem

M – Contra-marco de

montagem
V – Prolongamento
L – Duto de ventilação

(não incluído
em nosso fornecimento)

