
Akrons fjärilspjäll finns i två utföranden; FSL för 
de flesta vanliga fall och förstärkta FS konstru-
erad för de tuffaste applikationerna, t ex gruvor 
och tunnlar.

Akron’s butterfly dampers are available in two 
versions; FSL for most ordinary cases, and the 
reinforced FS designed for the toughest applica-
tions, e g mines and tunnels. 

FS Fjärilsspjäll 
Butterfly dampersFSL

Båda typerna finns med justerbart fjädermotstånd där 

trycket från fläkten öppnar spjället. FS finns dessutom 

med motordrift. När spjället är öppet hålls tryckför-

lusterna på minimal nivå genom att de två axlarna, 

vari spjällbladen är fästa, är placerade efter varandra i 

strömningsriktningen och att spjällbladens infästning i 

axlarna är aerodynamiskt utformade.

Both types are available with adjustable spring resist-

ance where the pressure of the fan opens the damper. 

FS can also be motor operated. When the damper is 

open, pressure losses are kept to a minimum by plac-

ing the two shafts, onto which the damper vanes are 

attached, inline in the flow direction and by fixing the 

vanes to the shafts in an aero dynamical manner.

FS/FSL fjärilsspjäll  n  FS/FSL butterfly damper
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080 800 860 920 16 14,5 461 564 597 - 650 150 -

090 900 970 1020 16 14,5 461 564 647 - 650 166 -

100 1000 1070 1120 16 14,5 461 564 697 941 650 182 202

112 1120 1190 1240 20 14,5 461 564 757 1001 900 249 269

125 1250 1320 1370 20 14,5 461 564 822 1066 900 275 295

140 1400 1470 1520 20 14,5 461 564 897 1141 900 307 337

160 1600 1680 1720 24 18,5 461 564 997 1241 960 366 396

180 1800 1880 1920 24 18,5 461 564 1097 1341 1150 489 519

*) Vikt mF = fjäderbelastat spjäll, mM = motordrivet spjäll.
*) Weight mF = damper with spring actuation, mM = damper with motor.
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