




Uygulama

Uygulama

Mekanik gücünü kendi sağlayan hava debisi kontrolörlerinin ya da servomotorlu debi ayar damperlerinin güçlendirilmesine yönelik parça kitleri

EN veya RN Tipi ile birlikte VFC Tipi CAV kontrolörleri

Hava debisi referans değerlerinin min/maks anahtarlanması
Hava debisi referans değerlerinin değişken ayarlanması

VFR Tipi debi ayar damperleri

Damper klapesinin min/maks arasında değişimi

Tanım

Parçalar ve özellikleri

Damper klapesi, çeşitli konumlar alabilir.

GÜÇLENDIRME KITLERI

ODA HAVASI IKLIMLENDIRME SISTEMLERINDE
DEĞIŞKEN HAVA DEBILERI YA DA
<SUB>MIN</SUB>/V<SUB>MAKS</SUB> ARASINDA
GEÇIŞ YAPARAK ANAHTARLAMA IÇIN

Mekanik gücünü kendi sağlayan EN, RN veya VFC Tipi CAV kontrolörleri ve
VFR Tipi debi ayar damperlerine ait servomotorlar ve montaj aksesuarları

Kolay güçlendirme için parça kitleri
Potansiyometre veya mekanik durdurucular
Besleme voltajı 24 V AC/DC veya 230 V AC
Kontrol giriş sinyali: Modülasyon servomotorları için 0 – 10 V sinyal voltajı
Kontrol giriş sinyali: Min/maks anahtarlama için 1 telli kontrol ya da 2 telli
kontrol (3-nokta)
CAV kontrolörü veya debi ayar damperi ile pozitif kilit bağlantısı

RN ve EN Tiplerine ait isteğe bağlı aksesuarlar

Ayarlanabilir anahtarlama noktalarına sahip olan örneğin, devre sonu
konumlarını yakalamak için ilave siviç
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Hava debilerini ayarlamak için mekanik durdurucular veya potansiyometreler (yalnızca VFC ve VFR Tipleri için)
Besleme voltajı 24 V AC/DC veya 230 V AC
Referans değerler arasında geçiş ya da sinyal voltaj aralığı 0 – 10 V DC

TEKNIK BILGILER
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