




Uygulama

Uygulama

İklimlendirme sistemlerinde hava debileri ve basınçlarının kolayca dengelenmesi için kullanılan dairesel kesitli VFR Tipi debi ayar damperleri
Konum göstergeli döner bir ayar düğmesi kullanarak hava debisinin kademesiz ayarlanması
Servomotorun kolaylıkla güçlendirilmesi mümkündür
Minimum ayarda (kapalı konum 0), sistem basıncına bağımlı sızıntı hava debisi oluşur

Özellikler

Her debi ayar damperinin üzerinde ayarlama değerlerine sahip şema
Bir servomotorun basitçe güçlendirilmesi mümkündür

Tanım

Konstrüksiyon

Galvanizli çelik sac
A2: Paslanmaz çelik

Parçalar ve özellikleri

Montaja hazır debi ayar damperi
Konum göstergesine sahip döner ayar düğmesi
0 ila 10 arası kademesiz ayarlama
Ayarlama değerlerine sahip şema
Dudaklı conta

Eklentiler

Min/Maks servomotorları: Minimum ile maksimum hava debisi referans değerleri arasında geçiş yapmak için kullanılan servomotorlar
Modülasyon servomotorları: Hava debilerinin kademesiz ayarlanması için kullanılan servomotorlar

VFR

HAVA DEBILERININ GÜVENILIR BIR ŞEKILDE
DENGELENMESI IÇIN

Üfleme havası ve emiş havası sistemlerinde hava debileri ve basınçlarının
ayarlanması için kullanılan dairesel kesitli debi ayar damperleri

Her debi ayar damperi, sahada devreye almanın hızlı olmasını sağlayan
ayarlama değerlerine sahip bir şemaya sahiptir.
En çok 1000 Pa kadar kanal basınçlarına uygundur.
Gövdenin dışında bir döner ayar düğmesi ve bir ölçek kullanarak hava
debisi ayarlanabilir.
Servomotorun kolaylıkla güçlendirilmesi mümkündür
Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf C'ye uygun

İsteğe bağlı ekipman ve aksesuarlar

Potansiyometreli servomotor
Mekanik durduruculu servomotor
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Malzemeler ve yüzeyler

Galvanizli çelik sacdan yapılmış gövde
UL 94'e göre alev geciktiricili (V-0) plastikten yapılmış döner ayar düğmesi, damper klapesi ve yataklar
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