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CAV kontrolörlerine
ait ser vomotorlar
Tip: Min/Maks servomotorları

2

Gücünü mekanik olarak kendi sağlayan EN, RN veya VFC Tipi CAV kontrolörleri
ve  VFR Tipi debi ayar damperlerine ait servomotorlar

 ■ Örneğin, gündüz ve gece çalışması gibi iki hava debisi referans 
değerleri  arasında geçiş yapma

 ■ Besleme voltajı 24 V AC/DC veya 230 V AC
 ■ Kontrol giriş sinyali: 1 telli kontrol ya da 2 telli kontrol (3-nokta)
 ■ Potansiyometre veya mekanik durdurucular
 ■ CAV kontrolörlü pozitif kilit bağlantısı
 ■ İyileştirme mümkün

Min/Maks servomotorları 2.2 –

X XMin/Maks servomotorlarıtestregistrierung

K5 – 2.2 – 1

İklimlendirme sistemlerinde min/maks anahtarlamaya  
sahip sabit hava debileri için



CAV kontrolörlerine ait servomotorlar
Genel bilgiler Min/Maks servomotorları
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Tip

Min/Maks servomotorları Genel bilgiler 2.2 – 2
Özel bilgiler – B5* 2.2 – 4
Özel bilgiler – B6* 2.2 – 5
Özel bilgiler – B2* 2.2 – 6
Özel bilgiler – E01 2.2 – 7
Özel bilgiler – M01 2.2 – 8
Özel bilgiler – E02 2.2 – 9
Özel bilgiler – M02 2.2 – 10

Uygulama
– Min/maks anahtarlama servomotorları
– Gücünü mekanik olarak kendi sağlayan RN,  

EN veya VFC Tipi CAV kontrolörlerinin hava  
debisi referans değerleri arasında geçiş yapma

– VFR Tipi debi ayar damperlerinin damper  
klapesi konumlarının değiştirilmesi

Parçalar ve özellikleri
– Hava debisi referans değerlerinin  

ayarlanmasına yönelik potansiyometre veya  
mekanik durdurucular

– Besleme voltajı 24 V AC/DC veya 230 V AC
– Aşırı yük koruması
– 1 telli kontrol veya 2 telli kontrol (3-nokta)
– Devre sonu konumlarını algılamak için isteğe  

bağlı ilave anahtar
 

Temel bilgiler ve tanımlar 2.3 – 1

Sayfa

Tanım

K5 – 2.2 – 2

Her eklenti elemanı, CAV  
kontrolörünün sipariş  
koduyla tanımlıdır.

RN veya EN Tipi hava debisi kontrolörlerine ait servomotorlar

Sipariş kodu detayı
Servomotor İlave anahtar

Parça numarası Tip Besleme voltajı Parça numarası Tip
B50 M466DT4 LM24A-F 24 V – –
B52 M466DT4 LM24A-F 24 V M536AI3 S2A
B60 M466DT5 LM230A-F 230 V – –
B62 M466DT5 LM230A-F 230 V M536AI3 S2A

VFC Tipi hava debisi kontrolörlerine veya VFR Tipi debi ayar damperlerine ait servomotorlar

Sipariş kodu detayı Parça numarası Tip Referans değeri  
ayarı Besleme voltajı

E01 M466EP6 224-024-02-001 Potansiyometre 24 V
M01 M466EP4 CM24-F Mekanik durdurucular 24 V
E02 M466EP8 224-230-02-002 Potansiyometre 230 V
M02 M466EP5 CM230-F Mekanik durdurucular 230 V



CAV kontrolörlerine ait servomotorlar
Genel bilgiler
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Min/Maks servomotorları

2

Fonksiyonel tanım
Servomotor, bir damper klapesini ya da bir  
damper klapesi mekanizmasını minimum veya  
maksimum konumuna getirir.
Minimum ve maksimum konumları,  
potansiyometreler ile ya da mekanik durdurucular  
kullanarak ayarlanabilir.
1 telli kontrol ya da 2 telli kontrol (3-nokta)  
kullanılabilir.
1 telli kontrol, aslında açma/kapama kontrolü ya  
da min/maks kontrolüdür.
 

Fonksiyon

K5 – 2.2 – 3

Fabrika ayarlaması durumunda servomotor  
faaliyetinin etkisi

Sipariş kodu detayı
Dönme yönü

1 2
B5* min maks
B6* min maks
E01 min maks
E02 min maks
M01 maks min
M02 maks min

1 telli kontrol

~⊥
− +

~
+

N L L

S1

321

Anahtar fonksiyonları
S1 açık: Dönme yönü 1
S1 kapalı: Dönme yönü 2

2 telli kontrol (3-nokta)

~⊥
− +

~
+

N L L

S1S2

321

Anahtar fonksiyonları
S1 açık:
 S2 açık: Servomotor durmuştur (herhangi konumda)
S2 kapalı: Dönme yönü 2

S1 kapalı:
S2 açık: Dönme yönü 2
 S2 kapalı: Dönme yönü 2



CAV kontrolörlerine ait servomotorlar
Özel bilgiler – B5* Min/Maks servomotorları
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  /  B50  
  /  B52  

Sipariş kodu detayı

Uygulama
– Gücünü mekanik olarak kendi sağlayan RN  

veya EN Tipi (yalnızca en çok 300 mm  
yüksekliğine kadar) hava debisi kontrolörlerinin  
hava debisi referans değerleri arasında geçiş  
yaparak min/maks anahtarlama için LM24A- 
F servomotoru

Türler
– B52: devre sonu konumlarını algılamak için  

ilave anahtarlı

Parçalar ve özellikleri
– Besleme voltajı 24 V AC/DC
– 1 telli kontrol veya 2 telli kontrol (3-nokta)
– Hava debisi referans değerlerinin ayarlanması  

için mekanik durdurucular
– Dönme yönünü ayarlama anahtarı
– Damper klapesi miliyle pozitif kilit bağlantısı
– Manuel çalışmaya olanak sağlayan kilit açma  

düğmesi
 

Devreye alma
– Minimum ve maksimum hava debilerine göre  

mekanik durdurucuları ayarlayın.
– min vemaks arasında geçiş yapmak için  

gerekirse anahtarı kullanarak dönme yönünü  
değiştirin.

 

Tanım

K5 – 2.2 – 4

Teknik bilgiler

LM24A-F servomotoru

Kablolama

Kontrol seçenekleri için  
Genel bilgiler – fonksiyon  
bölümüne bakın

LM24A ve LM24A-F servomotorları
Besleme voltajı (AC) 24 V AC ± %20, 50/60 Hz
Besleme voltajı (DC) 24 V DC ± %20
Güç derecesi (AC) 2 VA maks.
Güç derecesi (DC) 1 W maks.
Tork 5 Nm
90° için çalışma süresi 150 s
Kontrol giriş sinyali 1 telli kontrol veya 2 telli kontrol (3-nokta)
Bağlantı kablosu 3 × 0,75 mm², 1 m uzunluğunda
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 54
EC uygunluğu 2004/108/EC'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Çalışma sıcaklığı –30 ila 50 °C
Ağırlık 0,5 kg

LM24A and LM24A-F

Bağlantı kablosu damar tanımlama

BK RD

~

LM24A

2 31
⊥
− +

~
+

WH

1 ⊥, –: Toprak, nötr
2 ~, +: Dönme yönü 1 için kontrol voltajı
3 ~, +: Dönme yönü 2 için kontrol voltajı



CAV kontrolörlerine ait servomotorlar
Özel bilgiler – B6*
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Min/Maks servomotorları
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  /  B60  
  /  B62  

Sipariş kodu detayı

Uygulama
– Gücünü mekanik olarak kendi sağlayan RN  

veya EN Tipi (yalnızca en çok 300 mm  
yüksekliğine kadar) hava debisi kontrolörlerinin  
hava debisi referans değerleri arasında geçiş  
yaparak min/maks anahtarlama için LM230A- 
F servomotoru

Türler
– B62: devre sonu konumlarını algılamak için  

ilave anahtarlı

Parçalar ve özellikleri
– Besleme voltajı 230 V AC
– 1 telli kontrol veya 2 telli kontrol (3-nokta)
– Hava debisi referans değerlerinin ayarlanması  

için mekanik durdurucular
– Dönme yönünü ayarlama anahtarı
– Damper klapesi miliyle pozitif kilit bağlantısı
– Manuel çalışmaya olanak sağlayan kilit açma  

düğmesi
 

Devreye alma
– Minimum ve maksimum hava debilerine göre  

mekanik durdurucuları ayarlayın.
– min vemaks arasında geçiş yapmak için  

gerekirse anahtarı kullanarak dönme yönünü  
değiştirin.

 

Tanım

K5 – 2.2 – 5

Teknik bilgiler

LM230A-F servomotoru

Kablolama

Kontrol seçenekleri için  
Genel bilgiler – fonksiyon  
bölümüne bakın

LM230A servomotoru
Besleme voltajı 85 – 265 V AC, 50/60 Hz
Güç derecesi 4 VA maks.
Tork 5 Nm
90° için çalışma süresi 150 s
Kontrol giriş sinyali 1 telli kontrol veya 2 telli kontrol (3-nokta)
Bağlantı kablosu 3 × 0,75 mm², 1 m uzunluğunda
IEC koruma sınıfı II (koruyucu yalıtım)
Koruma seviyesi IP 54
EC uygunluğu 2004/108/EU'ya göre Elektromanyetik Uyumluluk, 2006/95/EU'ya göre alçak gerilim
Çalışma sıcaklığı –30 ila 50 °C
Ağırlık 0,5 kg

Bağlantı kablosu damar tanımlama

L

LM230A

2 31
N L

BU BN WH

1 N: Nötr
2 L: Dönme yönü 1 için kontrol voltajı
3 L: Dönme yönü 2 için kontrol voltajı



CAV kontrolörlerine ait servomotorlar
Özel bilgiler – B2* Min/Maks servomotorları
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  /  B52  
  /  B62  

Sipariş kodu detayı

Uygulama
– Servomotorun çalışmasıyla ulaşılan damper  

klapesinin devre sonu konumları algılamak için  
ilave S2A anahtarı

– Anahtar fonksiyonlarının sinyalizasyonu veya  
etkinleştirilmesi için voltajsız kontaklar

– İki entegre anahtar; örneğin, damper kanadı  
AÇIK ve damper kanadı KAPALI için

– Herhangi bir anahtarlama noktasının  
ayarlanması için potansiyometre

 

Tanım

K5 – 2.2 – 6

S2A ilave anahtarı

Kablolama

S2A ilave anahtarı
Kontak tipi 2 değiştirme kontağı1)

Maks. anahtarlama voltajı (AC) 250 V AC
Maks. anahtarlama akımı (AC) 3 A (dirençli yük); 0,5 A (endüktif yük)
Maks. anahtarlama voltajı (DC) 110 V DC
Maks. anahtarlama akımı (DC) 0,5 A (dirençli yük); 0,2 A (endüktif yük)
Bağlantı kablosu 6 × 0,75 mm², 1 m uzunluğunda
IEC koruma sınıfı II (koruyucu yalıtım)
Koruma seviyesi IP 54

EC uygunluğu 2004/108/EU'ya göre Elektromanyetik Uyumluluk, 2006/95/EU'ya göre alçak  
gerilim

Çalışma sıcaklığı –30 ila 50 °C
Ağırlık 0,250 kg

1) Her iki ilave anahtar da kullanılıyorsa anahtarlama voltajları aynı olmalıdır.

Bağlantı kablosu damar tanımlama

S2A

S1 S2 S3 S6S5S4

VT RD WH OG PK GY

S1: Ortak kontak
S2: Mekanik durdurucu 1 < x
S3: Mekanik durdurucu 1 > x
S4: Ortak kontak
S5: Mekanik durdurucu 2 < x
S6: Mekanik durdurucu 2 > x
x: %0 – 100 Anahtarlama noktası (ayarlanabilir)



CAV kontrolörlerine ait servomotorlar
Özel bilgiler – E01
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  /  E01  

Sipariş kodu detayı

Uygulama
– Min/maks anahtarlama için 224-024-02- 

001 servomotoru
– Gücünü mekanik olarak kendi sağlayan  

VFC Tipi CAV kontrolörlerinin hava debisi  
referans değerleri arasında geçiş yaparak min/ 
maks anahtarlama

– VFR Tipi debi ayar damperlerinin damper  
klapesi konumlarının min/maks arasında  
değişimi

Parçalar ve özellikleri
– Besleme voltajı 24 V AC/DC
– 1 telli kontrol veya 2 telli kontrol (3-nokta)
– Hava debisi referans değerlerinin  

ayarlanmasına yönelik potansiyometre
– Damper klapesi miliyle pozitif kilit bağlantısı
– Fonksiyon testi düğmesi: Motor, önce minimum  

konuma sonra maksimum konuma hareket  
eder; sonra referans konumuna geri döner.

– Gösterge ışığı: Servomotor referans değerine  
ulaşmış, servomotor hareketli ya da bloke  
olmuş

 

Devreye alma
– Minimum veya maksimum hava debisini ya da  

damper klapesi konumunu ayarlamak için  
potansiyometreyi kullanın.

 

Tanım

K5 – 2.2 – 7

Teknik bilgiler

224-024-02-001  
servomotoru

Kablolama

Kontrol seçenekleri için  
Genel bilgiler – fonksiyon  
bölümüne bakın

224-24-02-001 servomotoru
Besleme voltajı (AC) 24 V AC ± %20, 50/60 Hz
Besleme voltajı (DC) 24 V DC ± %20
Güç derecesi (AC) 3 VA maks.
Güç derecesi (DC) 2 W maks.
Tork 1 Nm
90° için çalışma süresi 20 – 60 s
Kontrol giriş sinyali 1 telli kontrol veya 2 telli kontrol (3-nokta)
Bağlantı kablosu 3 × 0,75 mm², 1 m uzunluğunda
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 42
EC uygunluğu 2004/108/EC'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Çalışma sıcaklığı –30 ila 50 °C
Ağırlık 0,300 kg

Bağlantı kablosu damar tanımlama

~

224-24-02-001

2 31
⊥
− +

~
+

BU BN BK

1 ⊥, –: Toprak, nötr
2 ~, +: Dönme yönü 1 için kontrol voltajı
3 ~, +: Dönme yönü 2 için kontrol voltajı



CAV kontrolörlerine ait servomotorlar
Özel bilgiler – M01 Min/Maks servomotorları
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  /  M01  

Sipariş kodu detayı

Uygulama
– Min/maks anahtarlama için CM24- 

F servomotoru
– Gücünü mekanik olarak kendi sağlayan  

VFC Tipi CAV kontrolörlerinin hava debisi  
referans değerleri arasında geçiş yaparak min/ 
maks anahtarlama

– VFR Tipi debi ayar damperlerinin damper  
klapesi konumlarının min/maks arasında  
değişimi

Parçalar ve özellikleri
– Besleme voltajı 24 V AC/DC
– 1 telli kontrol veya 2 telli kontrol (3-nokta)
– Hava debilerinin ayarlanmasına yönelik  

mekanik durdurucular
– Damper klapesi miliyle pozitif kilit bağlantısı
– Mekanizmayı devreden çıkartma mıknatısı
 

Devreye alma
– Minimum ve maksimum hava debilerine ya da  

damper klapesi konumuna göre mekanik  
durdurucuları ayarlayın.

 

Tanım

K5 – 2.2 – 8

Teknik bilgiler

CM24-F servomotoru

Kablolama

Kontrol seçenekleri için  
Genel bilgiler – fonksiyon  
bölümüne bakın

CM24-F servomotoru
Besleme voltajı (AC) 24 V AC ± %20, 50/60 Hz
Besleme voltajı (DC) 24 V DC ± %20
Güç derecesi (AC) 1 VA maks.
Güç derecesi (DC) 0,5 W maks.
Tork 2 Nm
90° için çalışma süresi 75 s
Kontrol giriş sinyali 1 telli kontrol veya 2 telli kontrol (3-nokta)
Bağlantı kablosu 3 × 0,75 mm², 1 m uzunluğunda
IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim)
Koruma seviyesi IP 54
EC uygunluğu 2004/108/EC'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk
Çalışma sıcaklığı –30 ila 50 °C
Ağırlık 0,185 kg

Bağlantı kablosu damar tanımlama

~

CM24-F

2 31
⊥ ~

+− +

BK RD WH

1 ⊥, –: Toprak, nötr
2 ~, +: Dönme yönü 1 için kontrol voltajı
3 ~, +: Dönme yönü 2 için kontrol voltajı



CAV kontrolörlerine ait servomotorlar
Özel bilgiler – E02
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2

  /  E02  

Sipariş kodu detayı

Uygulama
– Min/maks anahtarlama için 224-230-02- 

002 servomotoru
– Gücünü mekanik olarak kendi sağlayan  

VFC Tipi CAV kontrolörlerinin hava debisi  
referans değerleri arasında geçiş yaparak min/ 
maks anahtarlama

– VFR Tipi debi ayar damperlerinin damper  
klapesi konumlarının min/maks arasında  
değişimi

Parçalar ve özellikleri
– Besleme voltajı 230 V AC
– 1 telli kontrol veya 2 telli kontrol (3-nokta)
– Hava debisi referans değerlerinin  

ayarlanmasına yönelik potansiyometre
– Damper klapesi miliyle pozitif kilit bağlantısı
– Fonksiyon testi düğmesi: Motor, önce minimum  

konuma sonra maksimum konuma hareket  
eder; sonra referans konumuna geri döner.

– Gösterge ışığı: Servomotor referans değerine  
ulaşmış, servomotor hareketli ya da bloke  
olmuş

 

Devreye alma
– Minimum veya maksimum hava debisini ya da  

damper klapesi konumunu ayarlamak için  
potansiyometreyi kullanın.

 

Tanım

K5 – 2.2 – 9

Teknik bilgiler

224-230-02-002  
servomotoru

Kablolama

Kontrol seçenekleri için  
Genel bilgiler – fonksiyon  
bölümüne bakın

224-230-02-002 servomotoru
Besleme voltajı 230 V AC, 50/60 Hz
Güç derecesi 3 VA
Tork 1 Nm
90° için çalışma süresi 20 – 60 s
Kontrol giriş sinyali 1 telli kontrol veya 2 telli kontrol (3-nokta)
Bağlantı kablosu 3 × 0,75 mm², 1 m uzunluğunda
IEC koruma sınıfı II (koruyucu yalıtım)
Koruma seviyesi IP 42
EC uygunluğu 2004/108/EU'ya göre Elektromanyetik Uyumluluk, 2006/95/EU'ya göre alçak gerilim
Çalışma sıcaklığı –30 ila 50 °C
Ağırlık 0,300 kg

Bağlantı kablosu damar tanımlama

L

224-230-02-002

2 31
N L

BU BN BK

1 N: Nötr
2 L: Dönme yönü 1 için kontrol voltajı
3 L: Dönme yönü 2 için kontrol voltajı



CAV kontrolörlerine ait servomotorlar
Özel bilgiler – M02 Min/Maks servomotorları
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  /  M02  

Sipariş kodu detayı

Uygulama
– Min/maks anahtarlama için CM230- 

F servomotoru
– Gücünü mekanik olarak kendi sağlayan  

VFC Tipi CAV kontrolörlerinin hava debisi  
referans değerleri arasında geçiş yaparak min/ 
maks anahtarlama

– VFR Tipi debi ayar damperlerinin damper  
klapesi konumlarının min/maks arasında  
değişimi

Parçalar ve özellikleri
– Besleme voltajı 230 V AC
– 1 telli kontrol veya 2 telli kontrol (3-nokta)
– Hava debisi referans değerlerinin ayarlanması  

için mekanik durdurucular
– Damper klapesi miliyle pozitif kilit bağlantısı
– Mekanizmayı devreden çıkartma mıknatısı
 

Devreye alma
– Minimum ve maksimum hava debilerine ya da  

damper klapesi konumuna göre mekanik  
durdurucuları ayarlayın.

 

Tanım

K5 – 2.2 – 10

Teknik bilgiler

CM230-F servomotoru

Kablolama

Kontrol seçenekleri için  
Genel bilgiler – fonksiyon  
bölümüne bakın

CM230-F servomotoru
Besleme voltajı 100 ila 240 V AC –%15 +%10, 50/60 Hz
Güç derecesi 3 VA
Tork 2 Nm
90° için çalışma süresi 75 s
Kontrol giriş sinyali 1 telli kontrol veya 2 telli kontrol (3-nokta)
Bağlantı kablosu 3 × 0,75 mm², 1 m uzunluğunda
IEC koruma sınıfı II (koruyucu yalıtım)
Koruma seviyesi IP 54
EC uygunluğu 2004/108/EU'ya göre Elektromanyetik Uyumluluk, 2006/95/EU'ya göre alçak gerilim
Çalışma sıcaklığı –30 ila 50 °C
Ağırlık 0,185 kg

Bağlantı kablosu damar tanımlama

L

CM230-F

2 31
N L

BU BN WH

1 N: Nötr
2 L: Dönme yönü 1 için kontrol voltajı
3 L: Dönme yönü 2 için kontrol voltajı
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Temel bilgiler ve tanımlar
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 ■ Ürün seçimi
 ■ Ana boyutlar
 ■ Tanımlar
 ■ Konstrüksiyon
 ■ Sistem yutumu için düzeltme değerleri
 ■ Ölçüler
 ■ Boyutlandırma ve boyutlandırma örneği

  2.3 –

X XTemel bilgiler ve tanımlar testregistrierung

K5 – 2.3 – 1
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Ürün seçimi

K5 – 2.3 – 2

Tip
RN EN VFL VFC RN-Ex EN-Ex

Sistem türü
Üfleme havası ● ● ● ● ● ●
Emiş havası ● ● ● ● ● ●
Kanal bağlantısı, fan ucu
Dairesel kesitli ● ● ● ●
Dikdörtgen kesitli ● ●
Hava debisi aralığı
Azami [m³/h] 5040 12100 900 1330 5040 12100
Azami [l/s] 1400 3360 250 370 1400 3360
Hava kalitesi
Filtreli ● ● ● ● ● ●
Ofis emiş havası ● ● ● ● ● ●
Kirli ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kontamine ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kontrol fonksiyonu
Sabit ● ● ● ● ● ●
Değişken ○ ○ ○
Min/Maks ○ ○ ○
Akustik koşullar

Yüksek < 40 dB(A) ○ ○ ○ ○ ○
● ● ● ● ● ●

Özel alanlar
Patlayıcı ortamlara sahip  
alanlar ● ●

● Mümkün

○ Belli şartlar altında mümkündür: Sağlam ünite türü ve/veya belirli bir servomotor ya da kullanışlı ek bir ürün
Mümkün değil
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ØD [mm]
Bağlantı boğazının dış çapı

ØD₁ [mm]
Flanşların diş dairesi çapı

ØD₂ [mm]
Flanşların dış çapı

ØD₄ [mm]
Flanşların vida deliklerinin iç çapı

L [mm]
Bağlantı boğazı dâhil ünitenin uzunluğu

L₁ [mm]
Gövdenin veya akustik kaplamanın uzunluğu

B [mm]
Kanal genişliği

B₁ [mm]
Flanşın vida deliği aralığı (yatay)

B₂ [mm]
Flanşın dış boyutu (genişlik)

B₃ [mm]
Cihazın genişliği

H [mm]
Kanal yüksekliği

H₁ [mm]
Flanşın vida deliği aralığı (dikey)

H₂ [mm]
Flanşın dış boyutu (yükseklik)

H₃ [mm]
Ünite yüksekliği

n [ ]
Flanş vida deliklerinin sayısı

T [mm]
Flanş kalınlığı

m [kg]
Manuel ayarlama için asgari olarak gerekli eklenti  
elemanlarıyla birlikte ünite ağırlığı
 

Akustik veriler

fm [Hz]
Oktav bandı merkez frekansı

LPA [dB(A)]
Sistem yutumu dikkate alınarak, VAV terminal  
ünitesine ait havadan yayılan gürültünün A-ağırlıklı  
ses basıncı seviyesi

LPA1 [dB(A)]
Sistem yutumu dikkate alınarak, ikincil susturuculu  
VAV terminal ünitesine ait havadan yayılan  
gürültünün A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi

LPA2 [dB(A)]
Sistem yutumu dikkate alınarak, VAV terminal  
ünitesine ait gövdeden yayılan gürültünün A- 
ağırlıklı ses basıncı seviyesi

LPA3 [dB(A)]
Sistem yutumu dikkate alınarak, akustik kaplamalı  
VAV terminal ünitesine ait gövdeden yayılan  
gürültünün A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi

Tüm ses basıncı seviyelerinde 20 µPa temel alınır.
 

Tanımlar

K5 – 2.3 – 3

Ana boyutlar

Gürültünün tanımı

LPA

①②

① Havadan yayılan gürültü
② Gövdeden yayılan gürültü
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Hava debileri

nom [m³/h] ve [l/s]
Nominal hava debisi (%100)
– Bu değer ürün tipine ve nominal ölçüye bağlıdır.
– Değerler internette ve teknik broşürlerde  

yayınlanmış olup Easy Product Finder tasarım  
yazılımında bulunmaktadır.

– CAV kontrolörü için ayarlama aralığının üst sınırı  
ve maksimum hava debisi referans değeri

 [m³/h] ve [l/s]
Hava debisi

Δ [± %]
Referans değere göre hava debisi toleransı
 

Fark basıncı

Δpst [Pa]
Statik fark basıncı

Δpst min [Pa]
Statik fark basıncı, minimum
– Akış direncinden (körük, bağlantı mili) dolayı  

damper klapesi açık olduğunda statik minimum  
fark basıncı, CAV kontrolörünün basınç kaybına  
eşittir.

– CAV kontrolöründeki basınç çok düşükse  
damper klapesi açık olmadığında bile referans  
hava debisi elde edilemeyebilir.

– Bu, kanal sisteminin tasarlanmasından ve hız  
kontrolü içeren fanın sınıflandırılmasında önemli  
bir faktördür.

– Tüm çalışma koşulları ve tüm kontrolörler için  
yeterli kanal basıncı temin edilmelidir ve bunu  
elde etmek için hız kontrolüne yönelik noktalar  
ve ölçüm noktaları buna göre seçilmiş olmalıdır.

 

Galvanizli çelik sac
– Galvanizli çelik sacdan yapılmış gövde
– Ürün tipin için belirtildiği üzere hava akışıyla  

temas eden parçalar
– Montaj elemanları veya kapaklar gibi dışarıdaki  

parçalar genellikle galvanizli çelik sacdan  
yapılmıştır.

Toz boya kaplı yüzey (P1)
– Gövde, gümüş rengi (RAL 7001) toz boya kaplı  

galvanizli çelik sacdan yapılmıştır.
– Hava akışıyla temas eden parçalar toz boya  

kaplıdır ya da plastikten yapılmıştır.
– Üretimden dolayı hava akışıyla temas eden  

bazı parçalar paslanmaz çelik, alüminyum veya  
toz boya kaplı olabilir.

– Montaj elemanları veya kapaklar gibi dışarıdaki  
parçalar genellikle galvanizli çelik sacdan  
yapılmıştır.

Paslanmaz çelik (A2)
– Gövde 1.4201 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
– Hava akışıyla temas eden parçalar toz boya  

kaplıdır ya da paslanmaz çelikten yapılmıştır.
– Montaj elemanları veya kapaklar gibi dışarıdaki  

parçalar genellikle galvanizli çelik sacdan  
yapılmıştır.

 

K5 – 2.3 – 4

Konstrüksiyon

Statik fark basıncı



∆pst
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K5 – 2.3 – 5

Hızlı seçim boyutlandırma  
tabloları, hem havadan  
yayılan gürültü hem de  
gövdeden yayılan gürültü  
için bir odada istenebilen  
ses basıncı seviyelerini  
göstermektedir. Belirli bir  
hava debisi ve fark  basıncı 
için, bir odadaki  ses 
basıncı seviyesi,  ürünlerin 
ses gücü  seviyesinden ve 
sahadaki  yutum ve 
yalıtımdan  kaynaklanır. 
Genel olarak  kabul edilen 
yutum ve  yalıtım değerleri  
bulunmaktadır. 
Kanal sistemi boyunca  
havanın dağılımı, yön  
değiştirmeler, son  
yansıma ve odanın ses  
yutumu gibi etkilerin hepsi  
havadan yayılan  
gürültünün ses basıncı  
seviyesini etkiler. Tavan  
yalıtımı ve odanın ses  
yutumu, gövdeden yayılan  
gürültünün ses basıncı  
seviyesini etkiler.

Akustik hızlı seçime  
yönelik düzeltme  
değerleri

Kanal sistemindeki hava  
dağıtımına ait düzeltme  
değerleri, herhangi bir  
hava terminal ünitesine  
atanan difüzörlerin  
sayısına bağlıdır. Sadece  
bir difüzör varsa  
(varsayım: 140 l/s veya  
500 m³/h), herhangi bir  
düzeltmeye gerek yoktur.

Sistemin ses yutum  
değerleri için bir yön  
değiştirme (örneğin,  
difüzörün plenum  
kutusunun yatay  
bağlantısında bulunan)  
dikkate alınmıştır. Plenum  
kutusunun dikey  
bağlantısında bu sistem  
yutumu etkili değildir. Ek  
dirsekler, ses basıncı  
seviyelerinin daha düşük  
olmasına yol açar.

Havadan yayılan gürültünün hesaplanması için VDI 2081'e göre oktav başına sistem yutumu

Merkez frekans  
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Yön değiştirme 0 0 1 2 3 3 3 3
Son yansıma 10 5 2 0 0 0 0 0
Odanın ses  

yalıtımı 5 5 5 5 5 5 5 5

Nominal ölçü 250 için son yansımaya dayanılarak hesaplanmıştır.

Havadan yayılan gürültüyü hesaplamak için, kanal sistemindeki debi dağılıma ait oktav düzelt-
mesi
 [m³/h] 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

[l/s] 140 280 420 550 700 840 1100 1400
[dB] 0 3 5 6 7 8 9 10

Havadan yayılan gürültünün ses basıncı seviyesini azaltma

①

②
③④⑤

① VAV terminal ünitesi
② Kanal sistemi içinde dağıtım
③ Yön değiştirme

④ Son yansıma
⑤ Tavan yalıtımı

Gövdeden yayılan gürültünün hesaplanması için oktav düzeltmesi

Merkez frekans  
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Tavan yalıtımı 4 4 4 4 4 4 4 4
Odanın ses  

yalıtımı 5 5 5 5 5 5 5 5
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K5 – 2.3 – 6

Ölçüler

Havadan yayılan  
gürültü ve gövdeden  
yayılan gürültüye ait  
akustik veriler,  
EN ISO 5135'e göre  
belirlenir. Tüm  
ölçümler,  
EN ISO 3741'e uygun  
bir yankılama odasında  
yapılır.

Belirttiğimiz havadan yayılan gürültüye ait ses basıncı seviyeleri LPA bir yankılama odasının içindeki  
ölçümlere dayanmaktadır. Ses basıncı LP bütün frekans aralığı için ölçülür. Sistem yutumu ve A-ağırlıklı  
dâhil ölçümlerin değerlendirilmesi ses basıncı seviyesine LPA neden olur.

Havadan yayılan gürültünün ölçülmesi

Δpst

LP



①

③

② ⑤⑤④

① Yankılama odası
② VAV terminal ünitesi
③ Mikrofon

④ Fan
⑤ Susturucu

Belirttiğimiz gövdeden yayılan gürültüye ait ses basıncı seviyeleri LPA2 bir yankılama odasının içindeki  
ölçümlere dayanmaktadır. Ses basıncı LP bütün frekans aralığı için ölçülür. Sistem yutumu ve A-ağırlıklı  
dâhil ölçümlerin değerlendirilmesi ses basıncı seviyesine LPA2 neden olur.

Gövdeden yayılan gürültünün ölçülmesi

Δpst

LP



①

③

②

⑤④

① Yankılama odası
② VAV terminal ünitesi
③ Mikrofon

④ Fan
⑤ Susturucu
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K5 – 2.3 – 7

Bu katalog, CAV kontrolörleri için uygun hızlı  
seçim boyutlandırma tabloları sağlar.
Tüm nominal ölçüler için havadan yayılan  
gürültüye ve gövdeden yayılan gürültüye ait ses  
basıncı seviyeleri belirtilmiştir. İlaveten, genel  
olarak kabul edilen yutum ve yalıtım değerleri  
bulunmaktadır.
Diğer hava debileri ve fark basınçlarına ait  
boyutlandırma verileri, Easy Product Finder  
tasarım programını kullanarak hızlı ve hassas bir  
şekilde belirlenebilir.
 

Verilen bilgiler
maks = 280 l/s (1010 m3/h)
Δpst = 150 Pa
Odadaki gerekli ses basıncı seviyesi 35 dB(A)

Hızlı seçim
CS 050/200×1000 dairesel susturucu ile RN/200
Havadan yayılan gürültü LPA = 26 dB(A)
Gövdeden yayılan gürültü LPA = 31 dB(A)
 

Bu katalogun  
yardımıyla boyutlan-
dırma

Boyutlandırma örneği

Easy Product Finder

Easy Product Finder,  
projeye özgü verilerinizi  
kullanarak ürünleri  
boyutlandırmanızı sağlar.

Easy Product Finder  
programını web sitemizde  
bulabilirsiniz.




