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KOMPENZÁTOR TLAKU SNAP-IN
DA 284 | IP66
> Zvýšený stupeň krytí
> Polopropustná membrána

> Snadná instalace díky
snap-in technologii

Extrémní rozdíly mezi vnější teplotou prostředí a vnitřní teplotou v těsně uzavřených skříních (například při
změnách počasí, přechodu den/noc) způsobují tlakové rozdíly. Tlakový spád může způsobit nežádoucí proniknutí
prachu a vlhkosti do skříně. Podtlak může způsobit, že vlhkost nemůže opustit skříň a může zkondenzovat.
Kompenzátor tlaku DA 284 je speciální zařízení se zvláště vysokým stupněm krytí IP66 a polopropustnou membránou, které zajišťuje řízené vyrovnání tlaku, nedovolí při podtlaku proniknutí prachu a vlhkosti zvenčí a zároveň
umožňuje vlhkosti uvnitř opustit skříň při přetlaku. Zvláště vhodný pro použití v prostředí s vysokou vlhkostí a
velkými rozdíly teplot (například v potravinářství).
Vnitřní pohled

TECHNICKÉ ÚDAJE
Montáž

Snap-In, montáž z vnější strany

Tloušťka stěny

1 - 4 mm

Zástavbová hloubka

Cca. 15 mm, podle tloušťky stěny

Těsnění

těsnící kroužek EPDM

Filtr

polopropustná membrána

Rozměry

Ø 70 x 33,5 mm

Montážní poloha

libovolná

Poznámka

Materiál splňuje limitní hodnoty v souladu s RoHS3

Instalace: Pro velikost M40 vytvořte ve stěně krytu výřez Ø 40+0,5 mm. Nasaďte prvek pro kompenzaci tlaku z vnější strany skříně.
aby pět zaklapavacích háčků zcela zapadlo. Snap-in technologie se snadno přizpůsobí tloušťce stěny skříně.
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Obj. číslo

Materiál

Stupeň krytí

Propustnost
vzduchu1

Provozní/
Skladovací teplota

Balení

Hmotnost
(cca)

28420.0-00

plast dle UL94-V-0, světle šedá; odolný
povětrnostním vlivům a UV záření dle UL746C (f1)

IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9)

2000 l/h

-35 až +70 °C
(-31 až +158 °F)

1 kus

45 g

při tlakovém rozdílu min. 70 mbar

Schválení
UL E234324

EAC

02.1.2021 | Technické změny, chyby a opomenutí vyhrazeny. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím.

Ujistěte se, že otvor je kulatý a bez otřepů. Těsnicí kroužek musí být namontován na vnější straně skříně. Vyviňte dostatečný tlak,

