
YANGIN DAMPERİ DFR
Fire Damper

Açıklama Description
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Ölçüler / Dimensions 

Görünüşler / Views

Olası yangın durumunda alev ve dumanın dağılmasını 
engellemek için tasarlanmıştır.
Dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır.
Tercihe göre 72 °C sigortalı tip ergiyen lehimli olarak imal 
edilebildiği gibi yay geri dönüşlü ve termik elemanlı 
servomotorlu olarakta imal edilebilir.
Kasa ve kanat galvaniz sacdan imal edilir.
K-30, K-60, K-90 olarak fark-
lı dayanım sınıflarına uygun üretim 
yapılabilir.
72 °C sigortalı damperlerde sigorta değişimini yapabilmek için 
kontrol kapağı mevcuttur.İsteğe bağlı olarak açık kapalı 
pozisyonunu gösterir switch’de konulabilir.
İsteğe bağlı olarak, duvar geçiş adaptörlü imalat yapılabilir.
Dairesel kanal uygulamaları için isteğe bağlı olarak yuvarlak 
kanal bağlantı adaptörü yapılır.
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E (mm) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000

B (mm) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000

L (mm)/
Mounting Openings

400 mm.

Designed for supply and extract air systems,
Ideal for preventing the zones from fire spreading,
Shut automatically to prevent the propagation of fire and 
smoke,
Fire resistance grade: K30, K60 or K90,
The damper is triggered at 72⁰C or 95⁰C by use of a fusible link,
Thermoelectrically or remote controlled with spring return 
actuator (optional),
Has inspection access door,
Horizontal or vertical installation is possible,
For circular ducts connection adaptors are optional,
Cover grilles are applicable to the both ends,
Limit switches can be integrated,
Wall connection frame is optional,

-

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

30 / 35 E

B 30

L


