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Duzã (crepinã) tip RAP

Duzele tip RAP sunt realizate în mai multe tipuri constructive funcþie de secþiunea de trecere a elementului filtrant si de piesa de montare în placa 
de beton.

Acestea pot fi montate pe plãci din beton cu grosimea de 50 ÷ 200 mm (din 10 în 10 mm) - pentru modelul nou de man on.

Pentru plãcile de beton noi se utilizeazã duzele care au în componenþã manþonul care urmeazã a fi înglobat în placa de beton.

Pentru retehnologizarea/ modernizarea plãcilor de beton existente se utilizeazã duzele care au în componenþã o reducþie sau duzele fãrã 
manþon sau reducþie.

s

Duza tip RAP conþine urmãtoarele componente:
1. Tijã;
2. Element filtrant (6 variante constructive);
3. Manþon M24;
4. Reducþie scurtã M30x17 sau lungã M30x27.
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Diagramele de variaþie ale pierderilor de presiune (ÄP) la regenerare in funcþie de debit (Q) ºi dimensiunile elementelor filtrante 
(36 x 0,2 / 36 x 0,4) pentru cele douã tipuri ale duzelor tip RAP:

RAP 24x0,2 - M24

RAP 36x0,2 - M24

RAP 36x0,4 - M24

RAP 36x0,45 - M24

RAP 24x2,0 - M24

RAP 24x2,6 - M24
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Model duzã

Model duzã

Model duzã

Suprafaþã filtrantã (mm  )2

Suprafaþã filtrantã (mm  )2

Suprafaþã filtrantã (mm  )2

Crepine RAP pentru placi de beton noi
(se livreaza cu manson M24 ce urmeaza a fi încastrat în placa de beton)

Crepine RAP pentru plãci de beton existente, prevãzute cu manþoane M24
(se livreazã fãrã manþon M24)

Crepine RAP pentru plãci de beton existente, prevãzute cu manþoane M30
(se livreazã cu reducþie lungã l  =27mm sau reducþie scurtã l  =17mm)f f

RAP 24x0,2 - M30xl f

RAP 36x0,2 - M30xlf

RAP 36x0,4 - M30xlf

RAP 36x0,45 - M30xlf

RAP 24x2,0 - M30xlf

RAP 24x2,6 - M30xlf
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