
Dikdörtgen şekilli Mass duvar kapakları; genellikle havuzların giriş ve çıkışlarında akış kontrolü için kullanılmaktadır.
Duvar kapaklarının geniş bir boyut aralığı bulunmakta ve kapatılacak açıklığa göre özel dizayn yapılmaktadır.

Duvar kapakları temel olarak aşağıdaki parçalardan oluşur;

Çerçeve
Sistemin taşıyıcı kısmıdır. Duvar kapakları montaj derinliğine bağlı olarak
açık yada kapalı çerçeve olarak  dizayn edilirler. Karbon çelik veya
paslanmaz çelik profileden üretilmektedir.

Kapak
Kapaklar düz yüzeyli dizayn edilmekte ve çerçeve içerisinde aşağı-yukarı
hareket etmektedir. Kapak kısımları da çerçevelerde olduğu gibi ihtiyaca
bağlı olarak karbon çelik veya paslanmaz çelik malzemeden üretilmekte,
karbon çelik kapaklara epoksi boya uygulanmaktadır.

Conta
Contalama malzemesi olarak P, V ve çift dudaklı tip kauçuk conta kullanılır
ve contalama duvar kapaklarının 4 tarafına uygulanır. Contalar için standart
malzeme olarak EPDM kullanılmakla beraber, özel uygulamalar için farklı
conta malzemeleri de uygulanmaktadır. Bu konuda lütfen Mass ile irtibat
kurunuz.

Fabrikasyon kapaklarda sızdırmazlık, kapağın maruz kalacağı basıncın
değeri ve yönüne bağlı olarak değişiklik göstemektedir. Mass kanal
kapaklarında kullanılan conta tipleri ve uygulama metodu ile 1 m conta
boyu için on seat basınç altında 0,02 lt/sn, 6 m’ye kadar off seat basınç
altında 0,04 lt/sn gibi çok küçük sızıntı rakamlarına ulaşılmaktadır.

Mil
Standart Mass kapakları, yükselen milli olarak dizayn edilir fakat, müşteri isteği doğrultusunda yükselmeyen
milli modeller de üretilmektedir. Kapağın boyutlarına ve basınç sınıfına bağlı olmakla birlikte, genellikle 1500
mm genişliğe kadar kapaklar tek milli, daha büyük genişlikler için çift milli olarak dizayn ve imal edilmektedir.

Tahrik ünitesi
Uygulamaya bağlı olarak kapaklar el kumandalı veya elektrikli/pnömatik aktüatörlü olarak kumanda edilirler.
Elektrikli aktüatörler acil durumlar için aynı zamanda bir adet el çarkı da içerir. Özel uygulamalar için (farklı
iklim koşulları, patlayıcı-parlayıcı ortamlar vb.) ortama ve işletim tarzına uygun özel aktüatörler kullanılmaktadır.

El kumandalı kapaklarda, küçük kapak boyutları için el çarkı yeterli olurken, daha büyük kapaklar için dişli
kutusu mekanizması kullanılarak operatörün el yükü makul boyutlara getirilmektedir.
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