




ANVENDELSE

Anvendelse

Runde lyddempere av plast type CAK for reduksjon av støy i runde kanaler i ventilasjonsanlegg
Egnet til kontaminert luft
For reduksjon av luftregenerert støy i VAV-enhetene TVRK og TVLK
For reduksjon av viftestøy

Spesielle kjennetegn

Dempning målt i henhold til ISO 7235
Ubrennbart absorpsjonsmateriale

BESKRIVELSE

Varianter

CAK: Rund lyddemper
VF2: Rund lyddemper med flens i begge ender

Deler og egenskaper

Kapsling
Perforert innerrør
Absorpsjonsmateriale

Tilbehør

GZ: Like flenser i begge ender

Kjennetegn ved konstruksjonen

Rund kapsling
Anslutning egnet til runde kanaler i henhold til DIN 8077 eller DIN 8078
Maks. driftstrykk 1000 Pa
Maks. driftstemperatur 100 °C
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CAK

TIL REDUKSJON AV STØY I SIRKULÆRE KANALER AV
PLAST FOR KONTAMINERT LUFT

Runde lyddempere av plast for reduksjon av støy i runde kanaler i
avtrekksluftsystemer for aggressive medier

Absorpsjonsmaterialet er ubrennbar mineralull med RAL-
kvalitetsmerke, biologisk oppløselig og dermed hygienisk sikkert
i henhold til tyske TRGS 905 (Tekniske regler for farlige stoffer)
og EU direktiv 97/69/EC
Mineralull belagt med glassfiberduk til beskyttelse mot slitasje
som følge av lufthastigheter på opptil 20 m/s
Kapsling og perforert innerkanal av flammesikkert polypropylen
(PP) i henhold til DIN 4102, brannklasse B1
Variant med anslutning egnet til runde kanaler i henhold til
DIN 8077 eller DIN 8078
Dempning målt i henhold til ISO 7235
Luftlekkasje kapsling i henhold til EN 15727, klasse D

Tilleggsdeler og tilbehør

Med flens i begge ender

Hjem > Produkter > Lab Control > Luftmengdestyring - LABCONTROL > Sekundære lyddempere > CAK

https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/produkter-d2f6325bd36fda7e
https://www.trox.no/produkter/lab-control-540fad54680a6e7f
https://www.trox.no/lab-control/luftmengdestyring---labcontrol-af3b84e0a540cf8c
https://www.trox.no/luftmengdestyring---labcontrol/sekund%25C3%25A6re-lyddempere-a85046dc16ebbae3
https://www.trox.no/sekund%25C3%25A6re-lyddempere/cak-e411366079335e9d


Materialer og overflater

Kapsling og perforert innerkanal av flammesikkert polypropylen (PP) i henhold til DIN 4102, bygningsmaterialklasse B1
Kledning av mineralull

Mineralull

I henhold til EN 13501, brannklasse A2, ubrennbart
RAL-kvalitetsmerke RAL-GZ 388
Biologisk oppløselig og dermed hygienisk sikkert i henhold til tyske TRGS 905 (tekniske regler for farlige stoffer) og EU-direktiv 97/69/EF
Belagt med glassfiberduk til beskyttelse mot slitasje som følge av lufthastigheter på opptil 20 m/s
Overflate som ikke fremmer sopp- og bakterievekst

TEKNISK INFORMASJON

Nominelle størrelser 125 – 400 mm

Driftstrykk 1000 Pa

Driftstemperatur Maks. 100 °C

Runde lyddempere av plast til bruk i avtrekksluftsystemer som blir utsatt for aggressive medier. Reduserer luftregenerert støy i plastkanaler (absorpsjonsprinsippet).

Dempning målt i henhold til ISO 7235. Absorpsjonsmaterialet er ubrennbar mineralull med RAL-kvalitetsmerke RAL-GZ 388.

Anslutning egnet til kanaler i henhold til DIN 8077. Luftlekkasje kapsling i henhold til EN 15727, klasse D..

Spesielle kjennetegn

Dempning målt i henhold til ISO 7235
Ubrennbart absorpsjonsmateriale

Materialer og overflater

Kapsling og perforert innerkanal av flammesikkert polypropylen (PP) i henhold til DIN 4102, bygningsmaterialklasse B1
Kledning av mineralull

Mineralull

I henhold til EN 13501, brannklasse A2, ubrennbart
RAL-kvalitetsmerke RAL-GZ 388
Biologisk oppløselig og dermed hygienisk sikkert i henhold til tyske TRGS 905 (tekniske regler for farlige stoffer) og EU-direktiv
97/69/EF
Belagt med glassfiberduk til beskyttelse mot slitasje som følge av lufthastigheter på opptil 20 m/s
Overflate som ikke fremmer sopp- og bakterievekst

Tekniske data

Nominelle størrelser: 125 – 400 mm
Driftstrykk: Maks. 1000 Pa
Driftstemperatur: Maks. 100 °C



 

 Type

CAK       Circular silencer

 Nominal size [mm]

125 
160 
200 
250 
315 
400 

 

 Length [mm]

500 
1000 
1500 

 Matching flange

       No entry: none
GZ       on both ends (only VF2)

 Type of connection

       No entry: spigot
VF2       Flanges on both ends
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