




ANVENDELSE

DRS Ø100 – Ø630 er et manuelt reguleringsspjeld, på dimensjonene Ø100 til Ø315 kan Belimomotor av type CM monteres.DRS-M Ø400 – Ø
630 er et reguleringsspjeld for motorstyring. DRS og DRS-M tilfredsstiller tetthetsklasse 0 og C iht. EN 1751.DRS-T Ø100 – Ø 630 er et manuelt
regulerings- og avstengingsspjeld.DRS-T-M Ø100 – Ø 630 er et regulerings- og avstengningsspjeld for motorstyring.DRS-T og DRS-T-M
tilfredsstiller tetthetsklasse 4 og C, iht. EN 1751.Spjeldets driftstemperatur er maksimum 100°C.

Utførelse
DRS og DRS-T leveres med gradert skalaplate og låsbar reguleringsløsning. DRS-M og DRS-T-M er utstyrt med motorhylle, spjeldene anbefales bestilt med motor
påmontert. På DRS Ø100 – Ø315 (figur 1) kan motor av fabrikat Belimo i CM-serien monteres eller ettermonteres. På DRS Ø400 - Ø630 og på DRS-T Ø100 - Ø630 kan
motor ettermonteres. Man må da bruke et ettermonteringskit, EMK. EMK-F benyttes sammen med LF- og SF motorer. Video som viser montasjen finnes lenger ned på
denne siden.

DRS-T 100-630 har rund aksel Ø12mm
DRS-M/TM 100-315 har firkantaksel 8x8mm
DRS-M/TM 400-630 har rund aksel Ø12mm                                      

BESKRIVELSE

Materiale og overflatebehandling
DRS Ø100 – Ø315 består av sarg, brakett og skalaplate produsert i galvanisert stål. Spjeld, opplager og reguleringsløsning er produsert i plast.
DRS Ø400 – Ø630 består av sarg, spjeld, aksling, brakett og skalaplate produsert i galvanisert stål. Opplager og distansehylse er produsert i plast. 
DRS-M Ø400 – Ø630 består av sarg, spjeld, aksling og motorbrakett produsert i galvanisert stål. Opplager i plast. 
DRS-T består av sarg, spjeld, brakett, aksling og skalaplate produsert i galvanisert stål. Spjeldbladet har påmontert gummipakning, opplagre er i plast. 
DRS-T-M består av sarg, spjeld, brakett og aksling produsert i galvanisert stål. Spjeldbladet har påmontert gummipakning, opplagre er i plast. 
Alle spjeldvariantene har påmontert EPDM gummipakning.

DRS

DRS FOR REGULERING

Manuell eller med spjeldmotor
Gradert og låsbar reguleringsløsning
Tetthetsklasse 0 og C, iht. EN 1751
Indikasjon av spjeldposisjon

DRS-T FOR AVSTENGING

Manuell eller med spjeldmotor
Tetthetsklasse 4 og C, iht. EN 1751
Indikasjon av spjeldposisjon

Hjem > Produkter > Spjeld, VAV > Spjeld > DRS
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INSTALLASJON

Av hensyn til støy, bør det være minimum ØD x2 rett kanal før spjeldet. Spjeldakslingens montasjeretning bør være iht. figur 3 i forhold til
bendets retningsforandring. Det anbefales å montere DRS-M og DRS-T-M med serviceavstand som angitt i figur 4. figur 5 viser montasje av CM
motor på DRS dim 100 – 315.

TEKNISK INFORMASJON

Hjem > Produkter > Spjeld, VAV > Spjeld > DRS
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